
Mesto zorganizuje významné medzinárodné stretnutie
Akúsi symbolickú organizátor-

skú štafetu v podobe kovovej 
plastiky prevzal začiatkom ok-
tóbra primátor Alexander Slafkov-
ský vo francúzskom partnerskom 
meste Annecy od organizátorov 
prvého ročníka stretnutia Natu-
re & Sports Euro’Meet 2011. Zá-
stupcovia Liptovského Mikuláša 
sa popri tom oboznámili s prie-
behom a organizátorským štan-
dardom, aby mohli o dva roky 
na domácej pôjde pod Tatrami 
zabezpečiť porovnateľnú úroveň 
druhého pokračovania európske-
ho podujatia. 

Očakáva sa, že v polovici októbra 
2013 príde na konferenciu spoje-
nú s výstavou do nášho mesta z ce- 
lej Európy okolo päťsto odborní-
kov a záujemcov o outdoorové 
športy a voľno-časové aktivity  
v prírode. Bude to výborná pro-
pagácia mesta, Liptova i Sloven-
ska ako turistickej destinácie. 

Možnosť prezentovať sa samo-
zrejme dostanú aj domáci. Mesto 

zriadi na usporiadanie stretnutia 
prípravný výbor, ktorému bude 
pomáhať a usmerňovať ho riadia-
ci výbor z Francúzska tak, aby bol 
v polovici októbra 2013 Liptovský 
Mikuláš na medzinárodnú uda-
losť Nature & Sports Euro‘Meet 
2013 dokonale pripravený a uká-
zal tak Liptov i Slovensko v tom 
najlepšom svetle.

„Stretnutie, na ktorom sme 
preberali organizátorskú šta-
fetu, bolo šieste v poradí na 
území Francúzska, na medziná-
rodnej úrovni sa konalo prvýkrát.  
Aj u nás sa má venovať športu 
a prírode – a to z rôznych uhlov 
pohľadu. Organizačné zabez-
pečenie, metodika, bezpečnosť, 
výuka, prepojenie s ochranou ži-
votného prostredia či cestovným 
ruchom a rozvojom regiónu. Zá-
merom je aj vytvorenie európskej 
siete inštitúcií zaoberajúcich sa 
touto problematikou,“ vysvetlil 
po návrate na Slovensko primá-
tor Alexander Slafkovský.

„Mesto Liptovský Mikuláš a 
jeho okolie je ideálne miesto pre 
naše ciele, aby sme vyplnili urči-
té vákuum, ktoré je stále medzi 
západnou a východnou časťou 
Európy. Máme skúsenosť, že pod-
ujatie výrazne pomohlo mestám 
a regiónom pri podpore záujmu 

o športy v prírode a pri rozvoji 
cestovného ruchu so všetkým, 
čo k tomu patrí,“ povedal Thie-
ry Bedos, predseda Európskeho 
riadiaceho výboru a zástupca 
Ministerstva športu Francúzskej 
republiky.  

(pokračovanie na str. 3)
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November a jeho atmosféra spojená so spo-
mienkami na zosnulých, s padaním lístia  
zo stromov a postupným príchodom zimy je 
tu. Pre samosprávu je to predovšetkým mesiac 
prípravy rozpočtu na nasledujúci rok. Po turbu-
lenciách v Európe a v Národnej rade SR, ktoré 
vyústili do pádu vlády Ivety Radičovej s jej ná-
sledným poverením, aby viedla vládu do pred-
časných volieb v marci 2012, môžu samosprávy 
očakávať chudobnejšie roky než boli tie dva-tri 
predošlé. Stačí sledovať udalosti na domácej a 
európskej politickej scéne, aby človek pochopil, 
o čom hovorím.

Mestský rozpočet sa nedarí napĺňať. V sep-
tembri odhadovaný schodok 470-tisíc EUR sa 
nám rôznymi opatreniami podarilo znížiť. Mo-
mentálne môže byť podľa odhadov schodok 
na podielových daniach oproti prognóze asi 
151-tisíc EUR do konca decembra. Robíme všet-
ko pre to, aby bol mestský rozpočet vyrovnaný. 
Je však malý záujem o nehnuteľnosti, ktoré by 
mesto mohlo speňažiť a tak získať financie na 
vykrytie splátok istín z komerčných úverov ako 
aj ostatných svojich záväzkov. V decembri 2006 
všetky dovtedajšie nezaplatené komerčné úvery  

za 16 predchádzajúcich rokov dosahovali výšku 
4,3 mil. EUR. Za štyri roky, do decembra 2010, 
narástli na viac ako dvojnásobok! A to na sumu 
8,8 mil. EUR (264 mil. Sk)! 

Keďže lukratívne majetky mesta už boli v mi-
nulosti rozpredané, tak sa nám nedarí získať  
z predaja takzvané kapitálové zdroje. Nimi mali 
byť kryté splátky istín komerčných úverov. Keď-
že to tak nie je, časť týchto úverov kryjeme pro-
striedkami z rezervného fondu. Medzi ostatné 
záväzky mesta patrí aj povinnosť z roku 2007 
nakupovať akcie a tak sa postupne znova stá-
vať spolumajiteľom zrekonštruovaného verej-
ného osvetlenia. 

Ak zrátame všetky tieto povinnosti, ktoré musí 
mestský rozpočet zvládnuť, tak zistíme, že ten-
to rok potrebujeme asi 804-tisíc EUR na svoju 
komerčnú dlhovú službu (201-tisíc EUR úroky, 
603-tisíc istina). Sem už nerátam ďalších 133-ti-
síc EUR za nákup akcií ako protihodnotu rekon-
štrukcie verejného osvetlenia. Túto zmluvu pre 
jej neplatnosť a nevýhodnosť sme napadli na 
súde. Ten vydal predbežné opatrenie, na zák-
lade ktorého nemusíme zatiaľ každý rok platiť 
spomínaných 133-tisíc EUR. 

Náklady na mestskú autobusovú dopra-

vu neustále a rýchlo rastú. Počet prepravova-
ných cestujúcich každoročne klesá, ale obsluhu 
mestských častí máme objednanú v rovna-
kom objeme. Ak nechceme  spoje rušiť, musíme  
za prázdne autobusy platiť z mestskej poklad-
ne, lebo vybrané cestovné za predané lístky 
nepokrýva náklady. Máme teda dilemu, zvýšiť 
cestovné, alebo rušiť spoje? Zastupiteľstvo sa 
rozhodlo schváliť zvýšenie cestovného o 10 cen-
tov pri plnom cestovnom. Zadalo úlohu vykonať 
kontrolu oprávnenosti účtovaných nákladov za 
autobusovú dopravu a predložiť jej výsledky do 
polovice marca mestskému zastupiteľstvu zno-
va na posúdenie. Osobne budem túto agendu 
sledovať. 

Zostavovanie rozpočtu na rok 2012 je ťažká 
práca a obávam sa, že bez úpravy daní a po-
platkov nebudeme schopní pripraviť vyrovnaný 
rozpočet. Už dnes je jasné, že mestské investí-
cie budeme musieť zmraziť ešte viacej ako sme 
predpokladali a ako som o nich informoval  
na stretnutiach s občanmi. 

Bohužiaľ, nemáme iné riešenie, ak nechceme  
v malom zažiť problémy podobné Grécku aj  
v našom meste. Alexander Slafkovský,

 primátor mesta

Vážení a milí spoluobčania!

Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš
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Vo štvrtok 20. októbra sa v posla-
neckých laviciach opätovne zišli 
členovia mestského parlamentu. 
Venovali sa programu a termínom 
rokovaní mestskej rady a mestské-
ho zastupiteľstva v budúcom roku, 
rozdelili komisiu školstva, športu a 
mládeže na dve nové, diskutovali 
o schválení zmien v pláne kontrol-
nej činnosti hlavnej kontrolórky. 

Rokovali aj o úprave výšky ces-
tovného v mestskej autobuso-
vej doprave, vypočuli si správu o 

prenájmoch budov a nebytových 
priestorov mestských príspevko-
vých a rozpočtových organizácií za 
prvý polrok, správu o prenájmoch 
bytov a hospodárení s nimi i infor-
máciu o stave platenia nájomného 
v nich. Členovia zastupiteľstva sa 
dozvedeli, že v súčasnosti vlastní 
mesto päťsto nájomných bytov.

Dve špeciálne vozidlá pre vps
Poslanci schválili obstaranie 

dvoch nových špeciálnych áut. 

Hlavnou úlohou systému Zele-
ný bod je podpora separovaného 
zberu odpadu z obalov a osve-
ta medzi obyvateľmi. Mesto Lip-
tovský Mikuláš sa stalo súčasťou 
tohto systému len v tomto roku. 
Napriek tomu už stihlo zazname-
nať v rámci spomínaného systému 
významný úspech. 

Vo štvrtok 29. septembra na kon-
ferencii samospráv v Sliači pre-
vzala vedúca útvaru životného 
prostredia mestského úradu Iveta 
Klepáčová hlavnú cenu pre najlep-
šie separujúcu obec v roku 2011. 
Hodnotených bolo pritom viac 
ako tisíc miest a obcí. Žije v nich 
viac ako polovica obyvateľov Slo-
venska. 

Všetky zapojené obce a mestá 
spolupracujú v projekte podpory 
separácie odpadov s organizáci-
ou Envi-Pak. Tá z tohto titulu ude-
lila nášmu mestu prestížnu cenu. 
„Sme hrdí na toto ocenenie, po-

ďakovanie za tento úspech patrí 
v prvom rade tým občanom, kto-
rí zodpovedne separujú odpady,“ 
povedal primátor Alexander Slaf-
kovský. Vyzdvihol aj nezastupi-
teľnú úlohu Verejnoprospešných 
služieb: „Separovaný odpad musia 
pretriediť a čo je najdôležitejšie, 
nájsť preň konečného odberateľa. 
Je to veľmi zodpovedná úloha.“ 

Podľa jeho slov sa mesto snaží 
obyvateľom vytvoriť dobré pod-
mienky na separovanie odpadu. 
„Získanie ocenenia dokazuje, že 
životné prostredie nám nie je ľa-
hostajné,“ zdôraznil. 

„V najbližšom období budú v 
meste doplnené kontajnery v lo-
kalitách, kde ich je nedostatok a tie 
nevyhovujúce budú vymenené za 
nové,“ informovala pri príležitosti 
získania prestížneho ocenenia naj-
lepšie separujúceho slovenského 
mesta Iveta Klepáčová. „Do kontaj-
nerov na separáciu môžeme vho-

Októbrové mestské zastupiteľstvo bez prekvapení

Protipovodňové opatrenia prioritou

Liptovský Mikuláš separuje odpad najlepšie na Slovensku
diť každý obal, na ktorom nájdeme 
recyklačný symbol trojuholníka zo 
šípok,“ povedala na záver.

Radnica organizuje a zabezpeču-
je separovaný zber v Liptovskom 
Mikuláši už od roku 1994. Získaný 

titul za najlepšie separujúce mesto 
na Slovensku prinieslo radnici 
okrem diplomu a morálneho oce-
nenia aj finančnú odmenu vo výš-
ke 2,5-tisíc eur.  

  -leh-

Slúžiť budú na plynulé realizova-
nie vývozu komunálneho odpadu 
a separovaného zberu. Vzhľadom 
na nevyhovujúci technický stav 
špeciálnych vozidiel a neobno-
vovanie vozového parku v pre-
došlých štyroch rokoch bola táto 
kúpa podľa slov riaditeľa VPS Jo-
zefa Klepáča viac ako nevyhnutná.

Na základe viacerých žiadostí 
poslancov po dohode ich klubov 
a prerokovaní v mestskej rade 
navrhol zástupca primátora Jozef 
Repaský rozdeliť existujúcu komi-
siu školstva, športu a mládeže na 
komisiu školstva a komisiu športu 
a mládeže. Prvú povedie Milan Tr-
novský, na čele druhej bude dote-
rajší predseda rozdelenej komisie 
Vladimír Rengevič.

Ďalšie byty v ponuke
Mestskí poslanci odobrili aj pod-

mienky obchodných verejných 
súťaží pre predaj desiatich mest-
ských bytov. Súhlasili aj s výsledka-
mi obchodnej súťaže, na základe 
ktorej sa až v druhom kole poda-
rilo nájsť kupca pre neplatičmi 
zdevastovaný dvojizbový byt na 
Majeríkovej ulici.

Bod týkajúci sa majetkovo-práv-
nych otázok obsahoval viacero 
návrhov na predaj majetku mes-
ta. Spoločnosť SAD Liorbus tak na 
základe rozhodnutia poslancov 
zaplatí mestu za prístrešok auto-
busového nástupišťa pri železnič-
nej stanici viac ako 150-tisíc eur. 

Členovia mestského parlamentu 
schválili aj predaj piatich menších 
pozemkov rôznym záujemcom za 
účelom ich majetkovoprávneho 
usporiadania.

tatran dostal podanú ruku
Poslanci súhlasili aj so zámerom, 

aby mesto odkúpilo od občian-
skeho združenia Mestský futba-
lový klub Tatran v budúcom roku 
jeho tribúnu. Účelom transakcie s 
tribúnou má byť doriešenie vlast-
níckych vzťahov v areáli štadióna, 
pretože ostatné nehnuteľnosti sú 
už majetkom mesta. 

Zmyslom podmienky realizácie 
predaja tribúny mestu až po tom, 
ako sa predá buď Dom služieb ale-
bo bývalý areál Bytového podniku 
je skutočnosť, dostal Tatran penia-
ze z reálnych kapitálových príjmov 
mesta. 

Suma viac ako 35-tisíc eur to-
muto klubu určite pomôže. Proti 
pomoci Tatranu takouto formou 
boli piati z deviatich opozičných 
poslancov vrátane bývalého prezi-
denta futbalového klubu Rudolfa 
Urbanoviča. Zvyšní osemnásti prí-
tomní koaliční, nezávislí a opozič-
ní poslanci nakoniec so zámerom 
kúpy futbalovej tribúny mestom 
súhlasili.

Najbližšie sa poslanci mikulášske-
ho zastupiteľstva stretnú na roko-
vaní vo štvrtok 24. novembra. 

 
 Peter Lehotský 

Ráz počasia v našom regióne 
sa za ostatné desaťročia výrazne 
zmenil a stále sa mení. Jarné a je-
senné mesiace sú väčšinou suché 
a letá čoraz upršanejšie.

Čoraz častejšie prívalové dažde 
na začiatku alebo uprostred leta 
spôsobujú povodne a tie zase 
veľké škody na majetku. Niekoľko 
zatopených domov, záhrad, ciest 
a voda na miestach, kde si ju nik-
to dávno nepamätá. To je naozaj 
stručná charakteristika júlových 
záplav v Liptovskom Mikuláši. 

Kompetentní sa hneď v tom 
čase stretli, aby sa dohodli, aké 
opatrenia treba urobiť, aby sa situ-
ácia neopakovala. Mesto zatiaľ na 
vlastné náklady začalo v polovici 
septembra robiť protipovodňové 
opatrenia nad Demänovou, od-
kiaľ voda z polí v kopcoch zapla-
vovala stavby na hornom konci. 

Zložitá situácia je aj v mestskej 
časti Ploštín. Aj na októbrových 
hovoroch s občanmi predstavite-
lia mesta deklarovali, že protipo-
vodňové opatrenia sú aj napriek 
zložitej ekonomickej situácii pr-
voradé.

„Demänová je po vykonaných 
prácach na prípadné dažde po 
vykonaní zásadných prác pri-
pravená, tohtoročné udalosti by 
sa nemali opakovať,“ vysvetľuje 
primátor A. Slafkovský. „V Ploští-
ne je potrebné prijať systémové 
opatrenia, iba prečisťovanie exis-
tujúcich odvodňovacích kanálov 
je nepostačujúce. Musíme tam v 
dohľadnom období vybudovať 
ďalšie protipovodňové zariade-
nia,“ dodal. Podľa jeho slov čaká 
mesto veľa práce aj v Bodiciach, 
novej časti Palúdzky, ale aj inde. 

 -ker-



Jesenné hovory s občanmi boli veľkým prínosom pre občanov i radnicu

Od novembra cestujeme v mestskej autobusovej doprave za nové tarify
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Predstavitelia vedenia mesta, 
niektorých mestských organizá-
cií, podnikov a oddelení mestské-
ho úradu diskutovali na prelome 
septembra a októbra postupne s 
občanmi vo všetkých mestských 
častiach Liptovského Mikuláša. 
Hovorov sa aktívne zúčastňovali 
aj poslanci za jednotlivé mestské 
časti.

Prvou témou vo viacerých z nich 
bol vznik nových mestských čas-
tí. V súčasnosti ich má Liptovský 
Mikuláš oficiálne dvanásť. Posla-

necký zbor by mal, po tomto zá-
konom stanovenom prerokovaní 
s občanmi, schváliť vznik nových 
piatich. Do registra na minister-
stve vnútra pribudnú Podbreziny, 
Nábrežie-Vrbica, Ráztoky, Staré 
Mesto a Svätý Štefan. 

Okrem tejto témy boli súčas-
ťou jesenných hovorov s občan-
mi informácie z úst primátora 
Alexandra Slafkovského o naj-
aktuálnejších a najakútnejších 
záležitostiach rezonujúcich na 
radnici – ekonomická situácia 

mesta, perspektívy rozpočtu pre 
rok 2012, plány a zámery do bu-
dúcnosti.

Občania prichádzali na hovory 
s praktickými pripomienkami a 
problémami, kládli otázky súvi-
siace s každodenným životom na 
rôzne témy tak, ako ich vidia oni. 

„Zo stretnutí bol spracovaný zá-
pis, ktorý je podkladom pre ďalšiu 
prácu vedenia mesta. Veľa pripo-
mienok sme odstránili alebo do-
kážeme odstrániť operatívne, pri 
ďalších radnica posunie podnet 

príslušným inštitúciám, ak sa jedná 
o záležitosť, ktorá nie je priamo v 
našej kompetencii,“ vysvetlil ďalší 
postup Alexander Slafkovský. 

Okrem neho sa hovorov s ob-
čanmi zúčastňovali jeho zá-
stupcovia Milan Kružliak a Jozef 
Repaský, prednostka úradu Anna 
Rašiová, poslanci za konkrétnu 
mestskú časť, riaditeľ VPS Jozef 
Klepáč, náčelník mestskej polície 
Vladimír Bella či vedúci oddelenia 
investícií Miloš Berník.    

 Mario Kermiet

Mesto zorganizuje významné medzinárodné stretnutie

V súvislosti s výškou cestovné-
ho liptovskomikulášskej mestskej 
autobusovej dopravy rokovali po-
slanci zastupiteľstva vo štvrtok 20. 
októbra o materiáli, ktorý spraco-
val a predložil vedúci oddelenia 
životného prostredia, dopravy a 
verejných priestranstiev Ľubomír 
Hán.

Materiál oboznámil členov zastu-
piteľstva so skutočnosťou nárastu 
nákladov spojených s prevádzko-
vaním autobusov v posledných 
rokoch. V priebehu rokov 2010 
a 2011 došlo iba pri pohonných 
hmotách k nárastu cien až o 23%. 
Preto na tento rok kalkulovaný 
príspevok mesta na krytie straty, 
ktorú dopravcovi – spoločnosti 
SAD Liorbus – prevádzkovanie 
spojov mestskej autobusovej do-
pravy spôsobuje túto stratu ne-
pokryje. „Nárast cien nafty, zmena 
sadzby DPH, zvýšené odvodové 
povinnosti i rast miezd zapríčini-
li, že výška schváleného príspev-

ku mesta nebude postačovať,“ 
vysvetlil Ľ. Hán. „Okrem toho za-
znamenávame každý rok pokles 
cestujúcich,“ dodal. „Nárast ces-
tujúcich bol zaznamenaný iba  
v kategórii cestujúcich za 3 cen-
ty. Plná výška lístka je 40 centov,“ 
píše sa v predloženom materiáli. 
Náklady na prevádzkovanie spo-
ja č. 8 zo stanice na Podbreziny 
sú stopercentne pokryté vtedy, ak 
nastúpi 24 cestujúcich, z ktorých 
každý zaplatí 40 centov. „Pritom aj 
na tejto linke sú spoje, v ktorých 
sa vezie v priemere päť až desať 
cestujúcich. A vtedy vzniká strata, 
ktorá je krytá z rozpočtu mesta,“ 
zaznelo v diskusii počas zastupi-
teľstva. Poslanci sa dozvedeli aj to, 
že na pokrytie nákladov spomína-
nej linky cestujúcimi platiacimi 
doterajšie 3 centy by ich muselo 
do autobusu nastúpiť až 315. 

Cestovné v Liptovskom Mikulá-
ši sa nezvyšovalo od roku 2008, 
vtedy sa menilo z 10 na 12 korún.  

V roku 2009 došlo k ďalšej úprave 
– na 40 centov. Napriek tomu, že 
príspevok mesta rástol, markant-
ne klesal počet cestujúcich a vý-
razne vzrastala cena nafty. Okrem 
toho rástli aj ďalšie náklady, vrá-
tane odpisov za nové autobusy.
Pohonné hmoty pritom tvoria až 
štvrtinu nákladov na prevádzku 
autobusovej dopravy. „Ak by sme 
nepristúpili k úprave cestovného, 
budúci rok by sme museli na všet-
kých linkách preriediť spoje. Ale-
bo zvýšiť dotáciu, ktorá je v tomto 
roku 387-tisíc eur, v budúcom roku 
by sa vyšplhala až na 430-tisíc eur,“ 
vysvetlil primátor Alexander Slaf-
kovský. V ekonomickej situácii, akú 
mesto zažíva, to považuje za ob-
rovskú záťaž.

Od prvého novembra tak zák-
ladné cestovné predstavuje 50 
centov, žiaci a študenti 30, seniori 
10 centov. Oveľa viac ako doteraz 
budú zvýhodnení držitelia do-
pravných kariet. Tí zaplatia v zák-

Mikulášska tribúna
 

Vážení čitatelia, v minulom 
vydaní mesačníka Mikuláš sme 
zverejnili pravidlá Mikulášskej 
tribúny - priestoru pre názory 
všetkých troch poslaneckých 
klubov mestského zastupiteľ-
stva. Vzhľadom na to, že do 
uzávierky historicky prvej Mi-
kulášskej tribúny niektoré po-
slanecké kluby svoje príspevky 
nedodali, sme sa rozhodli jej 
premiérové vydanie odložiť a 
urobiť  jednorázovú výnimku. 
Od budúceho čísla bude Mi-
kulášska tribúna fungovať bez 
ohľadu na to, či niektorý z klu-
bov dodá alebo nedodá svoj 
príspevok. Ďakujeme zapo-
chopenie. 

 Redakcia

(pokračovanie zo str. 1)

Náklady na akciu Nature & 
Sports Euro‘Meet 2013, ktorá 
sa bude konať o dva roky v Lip-
tovskom Mikuláši by mali byť asi 
300-tisíc eur. „Tri štvrtiny by mali 
pokryť účastnícke poplatky, zvy-
šok nákladov získame od našich 
partnerov z podnikateľského 

prostredia a verejných zdrojov - 
Slovenskej agentúry pre cestov-
ný ruch, ministerstiev, regiónu a 
mesta,“ doplnil Miroslav Parobek, 
člen projektového tímu. 

„Podujatie považujeme za ide-
álnu príležitosť na prezentáciu 
možností športovania v prírode 
a rozvoja cestovného ruchu v na-
šom meste, regióne Liptov a na 

celom Slovensku Je to úspech 
nielen projektového tímu, ktorý 
v krátkom čase pripravil kvalitnú 
dokumentáciu našej kandidatúry 
a skvelú prezentáciu, ale aj našich 
partnerov, pretože bez ich pod-
pory by sme neboli úspešní. Spo-
ločne veríme, že sú to investície, 
ktoré sa nám vrátia,“ uviedol na 
záver primátor.    Peter Lehotský

ladnej tarife len 44 centov, žiaci a 
študenti 25 centov.

Schválená nová tarifa cestovné-
ho je však dočasná. Ako sa ukáza-
lo, zmluva medzi mestom a SAD 
Liorbus podpísaná predošlým pri-
mátorom má viacero vážnych ne-
dostatkov. Ako poukázal nezávislý 
poslanec Ján Droppa, nie je v súla-
de s platnou legislatívou. Poslanci 
preto rozhodli, že zmluvu bude po-
trebné otvoriť a prehodnotiť. Preto 
súhlasili s tým, že v marci sa k výške 
cestovného – po oboznámení sa 
s výsledkami rokovaní so spoloč-
nosťou SAD Liorbus – vrátia. Sú-
časťou rokovaní má byť aj analýza 
oprávnenosti nákladov, na základe 
ktorých od roku 2008 do súčasnos-
ti spoločnosť vyúčtovávala straty 
spôsobené prevádzkovaním auto-
busovej dopravy, a ktorú jej mesto 
na základe takýchto vyúčtovaní 
hradilo. Za týmto účelom poslanci 
schválili vznik špeciálnej komisie.

 -red-
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Jubilanti oslavovali

Rada starších sa opäť stretla s primátorom

Október je mesiacom úcty k starším. Počas neho už tradične  
v Liptovskom Mikuláši oslavujú jubileá seniori vo všetkých mest-
ských častiach.

Jubilantov oslavujúcich okrúhle výročia - 70, 75, 80, alebo 85 
rokov, prípadne aj viac - postupne chodili pozdraviť predstavi-
telia radnice. 

Jubilantom blahoželal primátor Alexander Slafkovský a jeho 
dvaja zástupcovia, Jozef Repaský a Milan Kružliak. V priebehu 
októbra navštívili postupne všetky kluby seniorov v meste spolu  
s poslancami za príslušnú mestskú časť. Oslavy sa konali v jed-
notlivých kluboch seniorov, ich súčasťou bol vždy kultúrny 
program a drobné občerstvenie. 

Viacerých jubilantov navštívili predstavitelia radnice a poslanci 
aj doma. Kvôli ich veľkému počtu odovzdá vedenie mesta zvyš-
né gratulácie v priebehu novembra. Na Podbrezinách, napríklad,  
v piatok na Martina.  -ker-

V stredu 19. októbra sa primá-
tor Alexander Slafkovský stretol 
s členmi Rady starších. Poradný 
orgán pozostáva z predsedov de-
viatich mestských klubov senio-
rov a ďalších členov. Stretnutia sa 
zúčastnil aj primátorov zástupca 
Milan Kružliak.

Pri príležitosti mesiaca úcty k 
starším, ktorým október je, po-
ďakoval primátor prítomným za 
prípravu a realizáciu kultúrneho 
programu Sami sebe. Zástupco-
via seniorov naopak poďakovali 
mestu za ústretovú pomoc pri 
jeho zabezpečení. „Podujatie má 
dobré ohlasy, sme radi, že toh-
to roku nám mesto po prvýkrát 
umožnilo urobiť až dve predsta-
venia. Obe zaplnili sálu domu 
kultúry takmer do posledného 
miesta,“ povedala pani Mária No-
váková. Mesto dalo seniorom k 
dispozícii zadarmo dom kultúry 
a na vlastné náklady zabezpečilo 
propagáciu podujatia prostred-
níctvom plagátov a inzercie v pe-
riodickej tlači.

Primátor na stretnutí seniorov 
informoval o aktuálnych témach, 
ktorým sa vedenie mesta venuje, 
o príprave rozpočtu na budúci 
rok a plánoch. Ocenil, že po jar-
nom stretnutí došlo k zníženiu 
spotreby elektrickej energie v 
niektorých seniorských zaria-
deniach. „Možno by sme zazna-
menali ďalšie úspory, keby sa 
vymenili okná, prípadne zakúpili 
nové elektrické pece. Tie, ktorými 
sa kúri teraz, nie sú také úsporné 
a kvôli veku sa často kazia,“ za-
znelo zo strany zástupcov niekoľ-
kých klubov seniorov.

Členov rady starších potešila 
informácia, že v sociálnej oblasti 
mesto nechystá zásadné zmeny. 
„Súčasný stav udržíme,“ ubez-
pečil primátor. Informoval aj o 
plánovanej úprave poplatkov za 
smeti a miestnych daní. „Poplatok 
za komunálny odpad sa nemenil 
sedem rokov, pritom náklady na 
jeho odvoz a likvidáciu za tie roky 
rástli,“ vysvetlil. Na druhej strane 
vysvetlil, prečo nie je dôvod na 

Seniori potešili krásnym darčekom seba aj iných
Koniec leta, ranné mrazíky, dážď, 

hmly, padajúce lístie, sychravé 
počasie — neklamný dôkaz toho, 
že jeseň je tu. A s ňou  aj október 
- Mesiac úcty k starším. V našom 
meste je už tradíciou, že sa v tom-
to mesiaci pre seniorov  organi-
zujú spoločenské podujatia. Pri 
tejto príležitosti sa seniori pred-
stavili v programe, ktorý si sami 
vymysleli, a v ktorom aj účinko-
vali. V piatok 14. októbra tak mali 
možnosť predviesť sa v premiére 
aj v repríze pred naplnenou veľ-
kou sálou Domu kultúry. 

Túto jeseň sa predviedli až v 
dvoch predstaveniach. Popolud-
ňajšie  bolo pre členov klubov 
seniorov a večerné pre širokú 
verejnosť. Takmer do posledné-
ho miesta zaplnená sála,  na obi-
dvoch predstaveniach, svedčila o  
veľkom záujme verejnosti o kul-
túrne podujatie takéhoto druhu 
a tiež o dobrej propagácii. 

„Uskutočniť obidve predstave-
nia umožnil mestský úrad, ktorý 
sa podieľal nielen na finančnom 
zabezpečení podujatí, ale aj na 
reklame. A  to vytlačením  pla-
gátov, mediálnou podporou zo 
strany TV Liptov a zaplatením  
inzerátu v dvojtýždenníku  Lip-
tovské Echo,“ hovorí jeden z or-
ganizátorov podujatia Milan 
Červený. 

Na pódiu sa postupne predvied-
lo 107 účinkujúcich z 9 klubov 
seniorov. Program sa skladal z 
dvoch častí. Prvá bola venovaná 
tvorbe liptovského spisovateľa a 
básnika Fraňa Kráľa.

Druhá časť bola ladená vo ve-
selom tóne. Prevažne seniorky 
tancovali nielen na ľudovú nôtu, 
country tanec, ale aj twist, spieva-
li ľudové piesne, recitovali, pred-
viedli sa v scénkach a nechýbala 
ani Kaviareň Sen, v ktorej speváci 
zaspievali hity svojej mladosti.                                                                                                                  

Samotnému vystúpeniu pred-
chádzala dôkladná príprava nie-
len zo strany účinkujúcich, ale aj 
scenáristov a režisérov programu. 
„Postupne sme  navštívili všetky 
kluby seniorov, aby sme ohod-
notili úroveň nacvičovaného 
programu a poradili,“ hovoria re-
žiséri programu Sami sebe, Oľga 
Lehotská a Milan Červený. 

„Mali sme možnosť vidieť 
priestory, v ktorých sa my senio-
ri  stretávame, kde trávime svoj 
voľný čas. Zároveň sme si uvedo-
mili, že nie je rozhodujúce, akými 
materiálnymi  prostriedkami sú 
kluby vybavené, ale rozhodujúce 
je, s akým nadšením a láskou naši 
kolegovia seniori program nacvi-
čovali,“ hovoria. 

Jeho predvedením urobili ra-
dosť sami sebe tým, že  našli od-

vahu vystúpiť na javisko a ukázali, 
čo všetko ešte zvládnu. Potešili a 
zabavili divákov a presvedčili ich, 
že v kluboch seniorov trávia čas 
zmysluplne.

Odmenou im bol nadšený po-
tlesk divákov, ktorí svojou hojnou 
účasťou potvrdili, že obrovský zá-
ujem o program Sami sebe sa stá-
va tradíciou.

Slová vďaky a obdivu  zazneli 
po prvom predstavení aj z úst zá-
stupcu primátora Jozefa Repas-
kého, ktorý spolu so zástupcom 
primátora Milanom Kružliakom, 
poslancami Milanom  Trnovským 
a Jánom Droppom všetkých účin-
kujúcich obdarovali kvetmi. „Je 
úžasné vidieť seniorov v takom-
to programe. Som rád, že sme 

kedysi založili tradíciu, ktorá ži-
votaschopne pokračuje dodnes,“ 
povedal J. Repaský.

„Naše poďakovanie patrí nielen 
všetkým účinkujúcim, ale aj pani 
Zdenke Matejkovej - našej od-
bornej poradkyni, pánovi Báto-
rovi, pani Tatiane Smerčiakovej a 
pani Tatiane Milrádovej, ktorí sa 
podieľali na hladkom  priebehu 
obidvoch predstavení,“ uzatvá-
rajú svoje rozprávanie režiséri 
programu. 

Podľa ich slov im bolo poteše-
ním s kolegami seniormi spo-
lupracovať. Už teraz sa tešia na 
budúci rok a spoločne budú roz-
mýšľať nad tým, akým progra-
mom prekvapia celé mesto. 

 -sen-

zvýšenie poplatkov v detských 
jasliach: „Zvýšené už boli, preto 
nevidím dôvod na ďalší rast,“ po-
vedal Alexander Slafkovský.

Na záver stretnutia vyzval pri-
mátor prítomných, aby poroz-

mýšľali nad nomináciami na Cenu 
primátora mesta. Pravidelne sú 
ňou na konci roka oceňované na 
návrh občanov významné žijúce 
osobnosti Liptovského Mikuláša.

 Peter Lehotský
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Takýmto svedkom sa bohužiaľ 
stala pamätná tabuľa, ktorú pri 
príležitosti Dňa boja za slobodu 
a demokraciu osadilo v novem-
bri 2009 mesto Liptovský Mikuláš. 
Pred dvadsiatym výročím Nežnej 
revolúcie došlo ku konfliktu me-
dzi vtedajším primátorom mesta 
J. Blcháčom a skutočnými aktérmi 
novembrových udalostí, ktoré aj 
u nás urýchlili rozklad totalitného 
režimu vedeného komunistickou 
stranou.  

Mikulášski demokrati plánovali 
osadiť pamätnú tabulu na prie-
čelie budovy, pred ktorou sa v 
novembri 1989 schádzali na de-
monštráciách tisíce Mikulášanov, 
aby vyjadrili svoj názor na vládu 
jednej strany, situáciu v krajine 

a pomery, v ktorých žili. Tabuľu 
plánovali umiestniť vedľa inej – 
pripomínajúcej utrpenie prísluš-
níkov Pomocných technických 
práporov – takzvaných PTP-kov.

Vzhľadom na to, že spomínaná 
budova je vo vlastníctve mesta, 
oslovili Mikulášski demokrati bý-
valého primátora s otázkou, či má 
proti takejto myšlienke námietky 
a či udelí súhlas. Myšlienku neod-
mietol a dodal, aby dali Mikulášski 
demokrati písomnú žiadosť. Stalo 
sa. Prišla odpoveď – neodpoveď: 
„Ďakujeme za prejavenú iniciatí-
vu, na 17. november pripravuje-
me zhromaždenie, na ktorom si 
chceme pripomenúť udalosti spo-
lu s odhalením pamätnej tabule.“ 

Sme určite jediným mestom na 

Slovensku, ktoré malo dve tabu-
le k výročiu Novembra 1989 na 
jednom námestí odhalené v to 
isté popoludnie. Tá mestská bola 
navyše osadená nie smerom na 
námestie, ktoré bolo v roku 1989 
dejiskom historických zmien. 
Mestskú tabuľu otočili paradoxne 
smerom na východ... 

Situácia s dvoma tabuľami je do 
istej miery komická. Predovšet-
kým preto, že k odkazu Novem-
bra ’89 sa prostredníctvom tabule 
hlásili z pozície moci ľudia, ktorí 
nemajú k tejto historickej udalos-
ti žiaden vrúcny vzťah. Stáli vtedy 
buď bokom, alebo na opačnej 
strane barikády.  

Rozhodol som sa preto nariadiť 
demontovanie tabule z bývalého 

Tri týždne trvali nevyhnutné 
opravy zariadení mestskej kry-
tej plavárne. Asi tridsať rokov 
jej prevádzky bez väčších opráv 
si vyžiadalo svoju daň a nevy-
hnutné investície. A tak museli 
Verejnoprospešné služby v čase 
od 26. septembra do 17. októbra 
zachraňovať vzniknutý havarijný 
stav. Neplánované opravy vyšli 
pokladnicu VPS na niečo vyše 
20-tisíc eur. 

„Vyrovnávacie tlakové nádrže 
už boli staré a zhrdzavené. Hro-
zilo ich prasknutie a následná 
havária,“ hovorí riaditeľ VPS Jozef 
Klepáč. V strojovni museli vyme-
niť všetky zhrdzavené potrubia a 
ventily, ktorých podľa jeho slov 
bolo naozaj viac ako dosť. „Po-
tom sme zistili, že nefunguje 
tepelný regulačný systém. Vyme-
nili sme preto aj veľkú časť ra-
diátorov alebo ich regulátory,“ 
vysvetľuje ďalej. „A aby toho ne-

Mesto Liptovský Mikuláš zmlu-
vou o nájme VO – 437 RZ si od 
spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., dňa 
8. 6. 2010 prenajalo na dobu pät-
násť rokov sústavu ozvučenia sie-
te verejného osvetlenia (mestský 
rozhlas) vybudovanú prenajíma-
teľom.

V článku IV. predmetnej zmluvy 
je uvedené, že: „Odovzdávanie 
predmetu nájmu sa uskutoční 
spísaním písomného protokolu  
v dvoch rovnopisoch, podpí-
saným oprávnenými osobami 
zmluvných strán, kde každá zo 
zmluvných strán obdrží po jed-

nom rovnopise“. Odovzdanie ne-
prebehlo v zmysle dohodnutých 
podmienok, zápis neobsahuje 
špecifikáciu predmetu nájmu a 
navyše zápis za mesto nepodpí-
sala oprávnená osoba. 

Investície do vybudovania roz-
hlasu boli dohodnuté vo výške 
412 398,6 EUR bez DPH. Nakoľ-
ko rozhlas od začiatku vykazo-
val znaky nefunkčnosti, mesto  
v zmysle zmluvy uplatnilo rekla-
máciu funkčnosti rozhlasu. Part-
ner naše námietky neakceptoval 
a nereagoval ani na našu výzvu 
na osobné rokovanie. Mesto 

preto uplatnilo voči spoločnosti  
FIN.M.O.S. dňa 2. 9. 2011 výpo-
veď uvedenej zmluvy. Súčasne 
požiadalo spoločnosť FIN.M.O.S. 
o zníženie záväzku mesta za vy-
budovanie rozhlasu. V súčasnosti 
plynie trojmesačná výpovedná 
lehota. 

Mesto Liptovský Mikuláš nie je  
v súčasnosti vlastníkom mestské-
ho rozhlasu a svojich občanov 
informuje prostredníctvom iných 
médií.

 
 Ing. Milan Kružliak,
 zástupca primátora

POzvánka

zlatý štít Liptova 
sa po rokoch vracia 
Liptovské kultúrne stredisko 

v spolupráci s mestom Lip-
tovský Mikuláš a Domom kul-
túry pripravuje po viacročnej 
odmlke pre všetkých priaz-
nivcov súčasnej hudby ďalší 
ročník súťaže amatérskych hu-
dobníkov Zlatý štít Liptova. 
Uskutoční sa v sobotu 19. no-
vembra vo veľkej sále Domu 
kultúry.

Súťažnú prehliadku, ktorá 
pomohla odštartovať kariéru 
zlatej slávice Zuzany Smata-
novej, sa po dlhšej prestávke 
rozhodli organizátori z inicia-
tívy nadšencov a priaznivcov 
súčasnej hudby opäť oživiť. 
Mladých kapiel a muzikan-
tov, ktorým chýba priestor na 
prezentáciu je aj v súčasnosti 
dosť. Zlatý štít Liptova im prá-
ve túto možnosť ponúka. 

Možnosť prezentácie pred 
publikom, získanie nových 
kontaktov, hodnotenie, rady 
a názory odbornej poroty – 
to všetko ponúka súťažiacim 
účastníkom už tradične Zlatý 
štít Liptova. Pre najúspešnej-
ších k tomu nahrávacie hodiny 
v profesionálnom štúdiu. Toh-
to roku sa na Zlatom štíte Lip-
tova rozhodlo vyskúšať šťastie 
päť sólistov a štyri kapely z ce-
lého Slovenska. Uvidíme, kto 
zaujme najviac. 

Príďte si vypočuť autorskú 
tvorbu mladých hudobníkov 
nielen z Liptova, ale aj Micha-
loviec, Pezinka a Oravy. Tešíme 
sa na vás v Dome kultúry v Lip-
tovskom Mikuláši v sobotu 19. 
novembra od 14-tej hodiny. 

 Michaela Košová,
 Liptovské kultúrne stredisko

Tabuľa ako svedok vierolomnosti po dvoch rokoch odstránená

vynovená plaváreň opäť v prevádzke

kvôli nefunkčnosti rozhlasu mesto vypovedalo zmluvu

bolo málo, následne sme počas 
týchto prác zistili, že v stenách sú 
vodovodné aj teplovodné trúbky 
úplne zhrdzavené. Takže sme ich 
museli tiež vymeniť za nové,“ po-
pisuje priebeh prác riaditeľ VPS.

Podľa jeho slov dúfa, že realizo-
vané opravy budú mať pozitívny 
efekt na životnosť plavárne, ktorá 
by si časom zaslúžila rozsiahlejšiu 

rekonštrukciu vzhľadom na jej 
vek. „Žiadne športové zariadenie 
nie je ziskové, takže o návratnosti 
realizovanej investície do opráv 
nemôžeme hovoriť. Plaváreň 
je pritom spomedzi mestských 
športovísk na tom z pohľadu po-
meru dotácie od mesta a tržieb 
najlepšie,“ dodal J. Klepáč na zá-
ver.  -ker-

ONV, aby ostala jedine tabuľa na 
autentickom mieste, na priečelí 
budovy, v ktorej sa v historicky 
dôležitom čase schádzali pred-
stavitelia Verejnosti proti násiliu 
(VPN) a KDH. A to na dome č. 34 
na Námestí osloboditeľov. Stret-
neme sa pri nej vo štvrtok 17. no-
vembra o 16.30 hod. Pozývam aj 
vás.

        Alexander Slafkovský, 
 prvý predseda OR VPN
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Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)
U  N Á S  N Á J D E T E :

• banky
• pobočku
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• herňu

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE
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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 

Existuje mnoho spôsobov ako boľa-
vej chrbtici predcházať a veľa spô-
sobov ako sa týmto problémom 
vysporiadať, ak už nastal. Jednou z me-
tód je cvičenie s elastickým lanom tzv.  
sM-systém.
Ide o rehabilitačnú metódu cvikov na 
chrbticu (stabilizácia a mobilizácia chrb-
tice). Jej autorom a duchovným 
otcom je MUDr. Richard Smíšek. 
Cvičenie s elastickým lanom je 
založené na dlhoročných odbor-
ných skúsenostiach. Súbor cvi-
kov pôvodne vznikol ako jedna 
z možností neoperačnej liečby 
vyklenutej platničky, čo je veľmi 
nepríjemná, bolestivá a závažná 
zdravotná komplikácia.
V súčasnej dobe je táto metóda 
použiteľná nielen v liečbe „ne-
poslušných“ platničiek, ale tiež 
v prevencii ochorení chrbice, pri 
liečbe skoliózy, spondylózy, hy-
perlordózy alebo hyperkyfózy, 
či chronických a častných bolestí 
chrbta. Využíva sa i pri športe-
-veľa vrcholových športovcov 
cvičenie využíva ako kondičný 
trénik s cieľom predísť preťaže-
niu a degenerácii chrbtice. 
Toto cvičenie s lanom je sú-
bor jednoduchých a účinných 
cvikov založených na aktivácii 
svalových špirál. Tie sťahujú ob-
vod tela, vyrovnávajú chrbticu 

do strednej línie a vytvárajú silu nahor, 
ktorá chrbticu naťahuje. Tým sa uvoľ-
ňujú blokády chrbtice, zvyšujú sa me-
dzistavcové platničky a rovnomerným 
rozložením pohybu sa predchádza aj 
zvýšenému opotrebeniu kĺbov.
„cvičenie je vhodné pre všetkých, 
ktorí chcú niečo pre svoju chrbticu 

urobiť - horná veková hranica nee-
xistuje“.
Počas 10 cvičebných hodín, každá v tr-
vaní 45 minút, sa naučíte 12 základných 
cvikov 
SM-Systém, ktoré Vám uľavia od bolesti, 
vštepia (alebo doslova „naprogramujú“) 
správne držanie tela, vypracujú harmo-

nický svalový aparát a pri každodennom 
cvičení odstránia (v priebehu 4-6 mesia-
cov) skoliózu, hyperkyfózu, hyperlordó-
zu a pod.

Bližšie informácie o cvičení na stránke: 
www.zumbaevka.sk v zložka SM-Systém 
alebo telefonicky 0949/170 207. 

zbavte sa bolesti chrbtice regeneračným cvičením  SM-Systém
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Grantové kolo – JESEŇ 2011
Komunitná nadácia Liptov  vyhlasuje od 1. októbra 2011 
„jesenné  grantové kolo“, ktorého uzávierka je 15. novembra 
2011.
Granty v rámci tohto kola budú financované zo zdrojov 
získaných z prostriedkov z podielu 2% dane a z nadačného 
fondu Klub darcov. Pre toto grantové kolo je na rozdelenie  
k dispozícii  čiastka 2.000,00 €.    
Maximálna výška grantu je 300,00 €.   
Téma grantového kola nie je bližšie špecifikovaná – ide o 
otvorené grantové kolo, t. j. do výberu budú zaradené všetky 
podané žiadosti, ktoré budú spĺňať všeobecné základné 
podmienky.   
Všeobecné  podmienky: 
	projekt musí byť odkonzultovaný kanceláriou KNL 

(telefonicky, e-mailom alebo osobne) 
	projekt musí spĺňať verejnoprospešný účel; 
	projekt musí mať 25% spoluúčasť na financovaní (10% 

finančný a 15% nefinančný vklad). 
	Projekt musí byť realizovaný v regióne Liptov (okres 

Liptovský Mikuláš a Ružomberok)
	projekt musí byť napísaný v požadovanom formáte 

a formulári, ktorý má nadácia predpísaný
	projekt musí byť podaný v 1 vyhotovení na adresu KNL 

do termínu uzávierky a zároveň v elektronickej podobe 
na e-mailovej adrese 

	rozpočet projektu musí byť efektívny – KNL neprepláca 
administratívne náklady typu honorár za realizáciu 
projektu, ....

Viac informácii ako aj formuláre „Žiadosť o grant od KNL“ 
získate na web stránke www.knl.sk  na tel. čísle 0903 
012 877 a na e-mailovej adrese: Jany3D@azet.sk.

novootvorená predajňa 
spodné prádlo Janka

Pri cukrárni VERONIKA na ulici M. Pišúta č.1

Vám ponúka široký sortiment spodnej bielizne značiek :

 LeMiLa, acousMa, baLaLouM, Lanny,                                                                                               
 nbb, LiLiy, bLack tuLip, venetta secret a iné.                                                                                          

       PRE DÁMY : podprsenky od € 3,00  
 nohavičky od € 1,20
  pyžama, nočné košele od € 9,90
 korzety od € 19,00
 tielka od € 2,00

      PRE PÁNOV: tielka od € 3,30
 slipy od € 2,50 
 boxery od € 2,50
 pyžama od € 17,00

      PRE DETI: tielka od € 2,00 
    nohavičky od € 1,20, 
 slipy, boxery,   od € 2,00
 pyžamka od € 12,00

taktiež ponúkame:  župany, plávky, lambady, športové podpr-
senky, sťahovacie pásy a nohavičky, podprsenky a košieľky pre 
dojčiace mamičky, body a iné. 

 Ak nás navštívite, radi Vám pomôžeme pri výbere.

Mesto Liptovský Mikuláš

• 3 izbový č. 33, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súp. 
č. 511, vchod č. 4 na Gaštanovej ulici,

• 3 izbový č. 51, nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu 
súp. č. 519, vchod č. 8 na ulici Pod slivkou,

• 3 izbový č. 20, nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu 
súp. č. 626, vchod č. 5 na Senickej ulici,

• 2 izbový č. 4, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súp. č. 
1410, vchod č. 3 na Hurbanovej ulici.

• 4 izbového na Podbrezinách na Senickej ulici súp. č. 626/4,
• 3 izbového v Okoličnom na Pobrežnej ulici 447/5, 
• 2 izbového na Podbrezinách na Morušovej ulici súp. č. 522/3,
• 1 izbového na Podbrezinách na Morušovej ulici súp. č. 522/3,
• 1 izbového v centre mesta na Štefánikovej ulici súp. č. 1420,
• troch garsóniek na Nábreží Dr. Aurela Stodolu súp. č.1797,
• garsónky na Nábreží 4. apríla súp. č.1861 
• garsónky v centre mesta na Stodolovej ulici súp. č. 1877.

vyhlasuje obchodné verejné súťaže 
na predaj nehnuteľností -  bytov :

Do znaleckých posudkov je možné nahliadnuť na č. dverí 106,  
na 1. poschodí na MsÚ v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/41. 

Podmienky obchodných verejných súťaží sú uverejnené na úrad-
nej tabuli mesta Liptovský Mikuláš, na internetovej stránke www.
mikulas.sk a k dispozícii sú aj na informáciách na prízemí MsÚ  
v Liptovskom Mikuláši. Tel. kontakt: 044/5565321

zverejňuje zámer na predaj osobného motorového vozidla Mitsubis-
hi Carisma 1,6 Classic. 

Základné informácie o vozidle: 
Výrobca:  Mitsubishi
Rok výroby: 1999
Dátum prvej evidencie v SR: 7. 9. 2000, totožné s dátumom 
 prvého uvedenia do prevádzky
Predpísané palivo: benzín automobilový BA 95 bezolovnatý
Farba vozidla: zelená
Platnosť TK: do 10. 12. 2011
Platnosť EK: do 10. 12. 2011
Stav:  havarované
Počet najazdených km: 221 199
Oceňovacou komisiou mesta Liptovský Mikuláš bola stanovená cena 

vozidla na odpredaj v hodnote 525 €.
Záujemcovia sa môžu hlásiť do 11. 11. 2011. Motorové vozidlo je 

možné obhliadnuť na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 
1989/41, kontaktná osoba pán Jaroslav Němec, tel.: 0903 704 619. 

Mesto Liptovský Mikuláš 
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Slovenská agentúra životného 
prostredia v Banskej Bystrici  or-
ganizovala  od 13. do 17. apríla v 
SEV Drieňok Teplý Vrch vzdeláva-
nie pre pedagógov zapojených 
do školského programu Ekolo-
gická stopa – výchova k trvalo 
udržateľnému rozvoju. 

Vzdelávanie bolo zamerané na 
odborný výklad a praktické ak-
tivity pre výchovu k trvalo udr-
žateľnému rozvoju, konceptu 
ekologickej stopy a metodike vý-
počtu ekologickej stopy v škole.  

K úspešnému absolvovaniu 
vzdelávania a k získaniu osvedče-
nia som zrealizovala v 6. A triede 
projektové vyučovanie na tému 
Moja ekologická a Moja matema-
tická stopa. 

Prostredníctvom internetu si žia-
ci vypočítali svoju ekologickú sto-
pu a porovnali ju s ekologickou 
stopou triedy a zamýšľali sa nad 

Skúška sirén
V piatok 11. novembra  

o 12.00 hod. bude v Liptov-
skom Mikuláši vykonaná 
kontrola skúšky vyrozume-
nia obyvateľstva dvojminú-
tovým stálym tónom sirén.

kúpili sme byt

zŠ J. kráľa sa úspešne zapojila do ekologického projektu

Medzinárodný 
deň vojnových 

veteránov
MFk Tatran má útvar talentov

Deň chôdze v našom meste pätnástykrát

Áno, kúpili sme v opakova-
nej verejnej obchodnej súťa-
ži jeden z piatich bytov, ktoré 
mesto ponúkalo na predaj. 
Jeho cena bola stanovená 
znaleckým posudkom. Bola to 
opakovaná obchodná súťaž, 
do ktorej sa predtým nik ne-
prihlásil. Teraz aj predtým boli 
tieto byty ponúkané za rovna-
kú cenu. 

Kúpili sme od mesta nepla-
tičmi zdevastovaný dvojiz-
bový byt na Majeríkovej ulici.  
Za 32 551 eur, teda za viac, ako 
bola jeho vyvolávacia cena. Byt 
potrebuje generálnu rekon-
štrukciu, treba vymeniť všet-
ky okná, podlahy, rozvody... 
Za podobné ceny, navýšené  
o maržu realitných kancelárii, 
je v meste na predaj viacero ta-
kýchto bytov. 

Napriek tomu, že sme pred-
pokladali, že opozícia bude 
cenu a predaj spochybňovať, 
sme sa rozhodli ísť do súťa-
že. Rozhodli sme sa, že radšej 
zaplatíme naše súkromné pe-
niaze mestu ako inému poten-
ciálnemu predajcovi. Keďže 
sme očakávali a očakávame, 
že naši „priatelia“ budú chcieť 
túto kúpu spochybniť napriek 
tomu, že je pre mesto potreb-
ná a prebehla opakovaná sú-
ťaž, rozhodli sme sa vás o našej 
kúpe informovať. 

Na ostatnom zastupiteľstve – 
pri schvaľovaní predaja tohto 
bytu – už k prvému spochyb-
ňovaniu došlo - ústami poslan-
ca Miroslava Boďu. Náš odhad 
bol teda správny.

Mohli sme za rovnaké penia-
ze kúpiť iný byt prostredníc-
tvom realitnej kancelárie od 
iného majiteľa. Kúpili sme ho 
od mesta. Peniaze teda ostanú 
mestu.    JUDr. Dagmar Slafkovská 

 a MUDr. Alexander Slafkovský

Na počesť obetí vojen a 
ozbrojeného násilia – bez 
rozdielu, či patrili k víťazným 
alebo porazeným armádam, 
vyznávali rozličné nábožen-
stvá či boli rôznych národností 
alebo rás – vznikla z iniciatívy 
českého mesta Říčany a talian-
skeho mesta Rovereto takzva-
ná Říčanská výzva. 

Výzva vznikla ako spomienka 
na ukončenie I. svetovej vojny. 
Oslovila mestá a obce v Západ-
nej Európe, USA, Kanade a od 
roku 2005 získava svoje miesto 
aj vo Východnej Európe a Ázii.

Medzinárodný deň vojno-
vých veteránov si každoročne 
pripomíname 11. novembra, 
teda v deň, kedy v roku 1918 
po vystúpení Turecka a Bul-
harska z bojov I. svetovej voj-
ny boli Nemci prinútení prijať 
podmienky prímeria.

V Liptovskom Mikuláši je ini-
ciátorom podujatia Klub vo-
jenských dôchodcov. Jeho 
členovia pozývajú vzdať hold 
obetiam všetkých konfliktov 
na vojenský cintorín Háj-Nico-
vô v piatok 11. novembra o 11-
tej hodine a 11-tej minúte.

 -kvv- 

Dlhodobá snaha klubu o udele-
nie štatútu útvaru talentovanej 
mládeže (ÚTM) bola zavŕšená v 
podobe oficiálneho potvrdenia 
tohto štatútu zo strany Sloven-
ského futbalového zväzu (SFZ). 
Štatút sa udeľuje klubom, ktoré 
pracujú s mládežou len po spl-
není podmienok, ktoré stanovu-
je SFZ. 

V roku 2010 klub zaslal oficiálnu 
žiadosť, ktorá spĺňala predpísané 
náležitosti na udelenie štatútu 
Útvaru talentovanej mládeže pre 
náš klub. Žiadosť bola zo strany 
SFZ prijatá a v mesiaci marec bol 
vykonaný audit priamo v klube 

k overeniu splnenia podmienok 
pre udelenie tohto štatútu. Ofi-
ciálnym udelením štatútu ÚTM 
3. kategórie sa klub dostal do 
pomyslenej špičky pre prácu s 
talentovanou futbalovou mlá-
dežou na Slovensku, pretože len 
12 klubov spĺňa podmienky pre 
udelenie štatútu ÚTM 1. kategó-
rie a 9 klubov ÚTM 2. kategórie. 
Štatút ÚTM 3. kategórie bol pri-
delený 4 klubom. Je treba podo-
tknúť, že iba šiestim klubom zo 
stredoslovenského regiónu bol 
pridelený štatút ÚTM.

 Jaroslav Grantner,
   manažér mládeže MFK Tatran

Chôdza je najprirodzenejšia 
forma pohybu a je to ten najjed-
noduchší spôsob, ako si udržať 
optimálnu telesnú hmotnosť a 
kondíciu.

Niečo pre svoje zdravie už po 
pätnástykrát v piatok 30. sep-
tembra urobilo viac ako tritisíc 
ľudí, prevažne detí z liptovsko-
mikulášskych škôl. Svoju činnosť 
na registračných miestach pre-
zentovali jednotlivé organizácie, 

napríklad Mestská polícia, ha-
siči, Miestny odbor Matice Slo-
venskej, Slovenský Červený kríž, 
Kardioklub, Centrum voľného 
času, Olympijský klub Liptova či 
viaceré stredné odborné školy z 
Liptovského Mikuláša. 

Štúdie ukazujú, že ľudia, ktorí 
pravidelne chodia pešo, sú me-
nej chorí než tí, ktorí šetria každý 
krok.

 -štef-

tým, akým spôsobom je možné 
znižovať svoju vlastnú ekologickú 
stopu a čo všetko ju ovplyvňuje.  
V rámci matematickej stopy počí-
tali slovné úlohy zamerané na ži-
votné prostredie, šetrenie vodou, 
elektrickou energiou, separáciou 
odpadu a podobne.

Na základe vlastných skúseností 
dospeli k záveru, že je potrebné 
ekologickú stopu, ktorú zanechá-
vame za sebou, neustále znižovať. 

Pretože planétu Zem máme len 
jednu, mali by sme na to myslieť 
a začať vždy od seba robiť roz-
hodnutia, ktoré pomôžu našej 
planéte. 

Na základe výsledkov dosiah-
nutých pri riešení slovných úloh 
dospeli žiaci k záveru, že mate-
matickú stopu - vzdelanostnú je 
potrebné neustále zvyšovať. 

Týmto však moja práca neskon-
čila, pre získanie certifikátu pre 
školu bolo potrebné vypočítať 
ekologickú stopu školy, a tak 
som pokračovala so žiakmi ďa-
lej. Počítali sme vplyv našej ško-
ly na životné prostredie planéty 

v ôsmich  hlavných kategóri-
ách spotreby: elektrina, kúrenie, 
voda, stravovanie, odpad, dopra-
va, budovy a pozemky, nákup a 
vybavenie. 

Svetový deň životného prostre-
dia, 5. jún 2011 sa stal dňom ude-
ľovania certifikátov ekologickej 
stopy  vo virtuálnej podobe. 

Základná škola Janka Kráľa zís-
kala certifikát a umiestnila sa na 
57. mieste zo 107 certifikovaných 
škôl na Slovensku. 

V Žilinskom kraji bolo certifi-
kovaných 14 škôl, naša škola sa 
umiestnila na 8. mieste. 

V našom okrese sme sa stali je-
dinou certifikovanou školou pre 
školský rok 2010/2011 s ekosto-
pou školy 0,2991 gha. 

Zapojením sa do Ekologickej 
stopy škola získala učebnú po-
môcku pre praktickú realizáciu 
environmentálnej výchovy, ma-
teriály pre vzdelávacie aktivity a 
škola bola environmentálne oce-
nená.    

 Mgr. Mária  Kopčová,
 ZŠ Janka Kráľa

POznáMka



9spektruM

V archíve verejnoprávnej Jed-
notky si ju môžu čitatelia pozrieť, 
pokiaľ ju nevideli v premiére v 
spomínaný pondelok o 21.35 
hod. Musíme povedať, že aj keď 
sa redaktor Peter Janků snažil byť 
relatívne objektívny, odpoveď na 
kľúčovú otázku, ktorú kladie v re-
lácii, nemohol počuť. Počas na-
krúcania na mestskom úrade ju 
totiž nepoložil. Týka sa paradoxu 
najlepšie separujúceho mesta - 

obce na Slovensku v prepočte na 
obyvateľa na jednej strane a sna-
hy zvýšiť množstvo uloženého 
odpadu na skládku pod Veternou 
Porubou na strane druhej.

Keďže zarobiť na rekultiváciu 
skládky sa dá len jej prevádzko-
vaním, museli sme sa s majiteľmi 
pozemkov pod skládkou a obcou 
dohodnúť. A to na termíne, doke-
dy a aký objem odpadu sa tam 
ešte môže uložiť. Potrebné zdroje 

Poznámka k televíznej reportáži o skládke

nekompromisne proti priestupkom na bicykli

Materská škola Stodoláčik oslavovala 35 rokov od založenia

Päť rokov 
starostlivosti

o seniorov

V poslednom čase sa dosť vy-
hrotila situácia s cyklistami na 
našich cestách. Lepšie by bolo 
snáď povedať na necestách. 
Teda na miestach, kde je jazda 
na bicykli zakázaná. 

Mladší občania, ale predovšet-
kým dôchodcovia, u ktorých by 
sme predpokladali zodpoved-
né správanie sa, ktoré dáva prí-
klad mladším a hlavne deťom, 
takmer vôbec nerešpektujú zá-
kon a princíp ohľaduplnosti voči 
ostatným občanom. 

Jazda po chodníku, dokonca 
aj popred dvere obchodov, po 
prechodoch pre chodcov pome-

dzi ľudí, prípadne a dosť často 
v protismere idúcim vozidlám 
alebo v protismere na jed-
nosmerných komunikáciách, na 
námestiach a pod. sa stali bežne 
vídanou záležitosťou.

Všeobecné záväzné nariade-
nie č. 8/1992 v čl. 2 odst. 2 písm. 
b, okrem ustanovení zákona 
č. 8/2002 Z. z. o premávke na 
pozemných komunikáciách, 
jednoznačne zakazuje bicyklo-
vanie a jazdu na skateboarde na 
chodníkoch ciest a miestnych 
komunikácií I., II. a III. triedy, na 
námestiach a rozptylových plo-
chách pred objektmi občianske-

ho vybavenia.
Ako vychovávajú svoje deti 

doma takíto cyklisti? Deti, ktoré 
absolvujú dopravnú výchovu a 
od malička sa im snažíme všte-
povať zásady dodržiavania zá-
konov, predpisov a bezpečného 
a slušného správania sa na ces-
tách a verejnosti...

Mestská polícia, ktorá sa veľmi 
aktívne svojim podielom zapája 
do dopravnej výchovy a proce-
su prevencie proti kriminalite 
sa rozhodla začať tvrdo a ne-
kompromisne zasahovať proti 
priestupcom na bicykloch. Upo-
zorňujeme, že naši príslušníci 

V októbri 1976 sa prvýkrát 
ozvala detská vrava v triedach 
novovybudovanom predškol-
skom zariadení – Jasle, materská 
škola  Nábrežie Aurela Stodolu 
v Liptovskom Mikuláši. Začínali 
sme v štyroch triedach a dvoch 

oddeleniach detských jaslí  
s počtom 125 detí. Za uplynulých 
35 rokov prešla materská škola 
mnohými zmenami. V roku 1993 
boli zrušené jasle, zriadili sa ďal-
šie triedy. Dobré časy sa striedali 
s horšími, ale vždy sme si poradili. 

Zariadenie pre seniorov a Do-
mov sociálnych služieb mesta 
Liptovský Mikuláš sa nachádza 
v areáli Liptovskej nemocnice 
s poliklinikou.

Jeho história sa začala písať v 
druhej polovici roka 2006. Pri 
príležitosti piateho výročia bol 
pripravený kultúrny program, 
klientom zariadenia sa priho-
voril aj zástupca primátora 
Milan Kružliak. 

Oslava výročia bola príjem-
ným odpútaním sa od kaž-
dodenných starostí aj pre 
zamestnancov. Zariadenie pre 
seniorov a Domov sociálnych 
služieb mesta patrí mestu a 
poskytuje služby jeho obča-
nom, ale aj klientom z okoli-
tých obcí. Začiatkom roka ho 
navštívil aj minister sociálnych 
vecí Jozef Mihál, aby sa oboz-
námil s jeho činnosťou a prak-
tickými problémami, s ktorými 
sa potýka.

 -ker-

V súčasnosti máme 109 detí  
v piatich triedach. Zriadili sme si 
Detské centrum. Našou najväč-
šou pýchou je telocvičňa, ktorú 
sme si vybudovali v priestoroch 
bývalej kočikárne. Je veľa vecí, čo 
by sme si želali, ale najdôležitejšie 
sú spokojné deti a ich rodičia.

Verte mi, že kto pozná materskú 
školu Stodoláčik vie, že máme čo 
oslavovať. V utorok 4. októbra sa 
popoludní zaplnil školský dvor 
nielen deťmi, ale aj zaujímavý-

mi hosťami. Pozdraviť nás prišli 
predstavitelia mesta – viceprimá-
tor Jozef Repaský a vedúci od-
delenia vzdelávania, mládeže, 
športu a kultúry Juraj Chrapčiak. 
O zábavu sa postarali nielen uči-
teľky a zamestnankyne škôlky, ale 
aj zaujímaví hostia – mím Miro-
slav Kasprzyk, Monika Olšovská 
so psíkom Arsi a šermiarska sku-
pina Espada.

 Katarína Mištová, 
 riaditeľka materskej školy

Verejnoprávna STV na Jednotke odvysielala 24. któbra 2011  
v reláci Reportéri reportáž o skládke odpadu pod Veternou Porubou 
s názvom Odpadový paradox.

AD: REPORTéRI, JEDNOTKA, 24. 10. 2011

vieme získať len z odpadu, ktorý 
tam uložia iné obce z regiónu, 
alebo firmy. 

Zostávajúci limitovaný objem 
na skládke nemôžeme zaplniť 
domácim odpadom, ten nám po-
trebné financie neprinesie. Preto 
prosíme občanov, aby pokračo-
vali s minimálne rovnakým úsilím 
v separácii odpadov ako doteraz, 
aby sme potrebných 1,2 mil. EUR 
na uzavretie skládky do októbra 
2014 a jej následnú rekultiváciu 
mohli zarobiť.  Ďakujeme!

 Alexander Slafkovský, primátor
 Jozef Klepáč, riaditeľ VPS

tak budú robiť v záujme bezpeč-
nosti a zdravia drvivej väčšiny 
ostatných obyvateľov a návštev-
níkov Liptovského Mikuláša. 

 Ing. Ľubomír Marjovič,
 zástupca náčelníka MsP



 Občiansky servis 
september  2011

Zo zápisníka mestskej polície  od 21. 9. 2011 do 19. 10. 2011

Vitaj na tomto svete…
v septembri  2011 sa v Liptov-
skom Mikuláši narodili:

Laura Urbanová, Tomáš Kniž-
ka, Martin Kováčik, Oliver 
Bartánus, Michal Považský, 
Veronika Štofanová, Oliver 
Gergelčík, Branislav Košuda, 
Rebeka Moravčíková, Micha-
ela Pušková,  Júlia Hričáková, 
Karin Balážová, Marco Andrej 
Baník, Sára Krempaská, Kris-
tián Markus  Klembara, Patrik 
Grieš, Kamila Mária Tekelová, 
Lívia Stehlíková, Mia Kováčová, 
Samanta Kočková, Viktória Bu-
kovinská, Branislav Hrča, Patrik 
Gorecký, Alex Šaran, Roman 
Ciganik, Simon Imrich, Ambi-
ka Antošková, Kristián Šlauka, 
Simona Kubincová, Karin Balá-
žová, Matej Kompan, Damián 
Baláž, Samuel Kuruc, Karolína 
Ničová, Rebeka Staroňová

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

Manželstvo uzavreli:
Martin Trnovský – Monika 

Karcolová,  Ing. Ján Matejka – 
Aneta Gajdošová, Peter Ištván 
– Ivana Varhoľáková, Filip Fian-
ta – Michala Žuffová, Mgr. Ju-
raj Klinec – Lenka Janovčíková,  
Michal Števček – Katarína Tu-
ranová, Lukáš Koštial – Zuza-
na Kostková, Martin Rázus 
– Michaela Závacká, Peter Kuna 
– Gabriela Králiková, Tomáš Ra-
ček – Lenka Maceková, Robert 
Menkyna – Fusako Tsuchimoto, 
Vladimír Repček – Petra Mlynar-
číková, Daniel Kendra – Marta 
Nakladovová.

Je taká chvíľa. Skončí sa život, 
začne spomienka …

opustili nás:
Anna Staroňová – 75r., Marta 

Královičová – 63r., Milan Krajčí 
– 56r., Ján Šuna – 81r., Daniela 
Mikulášová – 55r., Zdeňka Tur-
ková – 90r., Ondrej Kubovčík – 
87r., Věra Hubená – 86r., Gustáv 
Kurňava – 85r., Mária Blahúto-
vá – 99r., Arnold Gejdoš – 75r., 
Emília Brhlíková – 74r., Ján Fia-
čan – 71r., JUDr. Katarína Rajnia-
ková – 57r.          

                                              -matr-

21. 9. 2011 v ranných hodinách 
pohrýzol pes pána Miroslava P. 
z Okoličného vnučku pani P. tiež 
z Okoličného. Vyšetrovaním sa 
zistilo, že pes nie je očkovaný a 
ani prihlásený na MsÚ. Menova-
ný svojím konaním porušil zákon 
č. 282/2002 Z. z. o držaní psov, § 
7, ods. 1. Hliadka MsP menova-
ného riešila na mieste blokovou 
pokutou a priestupca vykonal 
nevyhnutné očkovanie so svojim 
psom.

27. 9. 2011 o 18.00 hod. spaľova-
la konáre na záhradke v záhrad-
kárskej oblasti pani Tatiana M. z 
Podbrezín. Priestupkyňa sa svo-
jim konaním dopustila priestup-
ku podľa VZN  č. 8/92 čl. 27b, ods. 
2. Po príchode hliadky oheň uha-
sila bola na mieste riešená napo-
menutím.

29. 9. 2011 o 22.30 hod. hliad-
ka MsP zistila, že prevádzka Play 
Club na Nábreží 4. apríla je otvo-
rená napriek povoleniu, ktoré 
stanovilo prevádzkový čas do 
22.00 hod. Zodpovedný vedúci 
prevádzky p. Lukáš T. zo Žiliny 
bol na túto skutočnosť upozor-
nený, aby dodržiaval platné VZN 
č. 1/2006, čl. 4, ods. 1, ktoré týmto 
spôsobom porušuje a vec je ďalej 
v riešení.

1. 10. 2011 o 13.50 hod. fajčil na 
SAD na ul. Štefánikovej p. Michal 
J. zo Senca. Uvedeným konaním 
porušil § 7 ods. 1, písm. a zákon 
č. 377/2004 Zb. o priestupkoch. 
Hliadka MsP menovanému na 
mieste uložila blokovú pokutu.

3. 10. 2011 o 22.02 hod. hliadka 
MsP pomáhala hliadke OO PZ pri 
zákroku medzi manželmi M. na 
ul. Janoškovej, ktorí sa vzájom-
ne fyzicky napádali. Štátna po-
lícia na mieste  predmetnú vec 
prevzala z dôvodu ich vecnej 
príslušnosti – trestné oznámenie 
(trestný čin).

4. 10. 2011 o 19.05 hod. maloleté 
Denisa K. a Estera H. z Liptovské-

ho Mikuláša fyzicky napadli 4 nič 
netušiace dievčatá, ktoré sedeli 
na prašiaku pri Furmanskej krč-
me v Palúdzke tak, že ich trhali za 
vlasy, potom ich zhodili na zem, 
kde ich bili a kopali do brucha. 
Hliadka MsP spolu s poškodený-
mi osobami urobila obhliadku 
okolia, kde útočníčky stotožni-
li. Vec bola osobne prejednaná 
s rodičmi priestupkýň. Obidve 
menované sa svojím správaním 
dopustili priestupku podľa § 49 
ods. 1, písm. d) zák. č. 372/90 Zb. 
o priestupkoch. Nakoľko obidve 
priestupkyne boli maloleté, vec 
bola odložená záznamom na 
mestskej polícii.

9. 10. 2011 o 21.00 hod. hliad-
ka MsP na základe tel. oznamu 
od občana mesta, že pri Vrbici 
ako je  stánok PNS nejakí Rómo-
via ukradli poklop z kanála, kto-
rý majú vo vozidle. Hliadka MsP 
zistila, že na ul. Za Havlovci bolo 
odstavené motorové vozidlo 
Opel Vectra, pri ktorom sa nikto 
nenachádzal. Hliadka MsP čakala 
až do príchodu podozrivej osoby 
pani Terézie B. z Ul. 1. mája, kto-
rá prišla ku vozidlu. Menovaná 
sa k priestupku priznala a šetre-
ním bolo zistené, že vo vozidle sa 
nachádzal poklop z uvedeného 
kanála. Na OO PZ v L. Mikuláši 
bolo zistené, že menovaná za po-
sledný rok nemala iný majetkový 
delikt, preto jej bol hliadkou MsP 
uložený šek na blokovú pokutu 
nezaplatenú na mieste (nemala 
pri sebe hotovosť). Poklop bol 
vrátený na pôvodné miesto. Svo-
jím konaním porušila § 50 ods. 1, 
zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

10. 10. 2011 o 11.20 hod. bolo 
cez kamerový systém zistené, že 
na lavičke na ul. Štefánikovej na 
SAD leží na lavičke v silne pod-
napitom stave pán Bohumil B. z 
Bobrovca . Za prítomnosti hliad-
ky MsP sa usadil na lavičku. Me-
novaný bol cez kamerový systém 
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ďalej pozorovaný. O veci bol tele-
fonicky oboznámený aj jeho brat 
Pavel B., ktorý odmietol po neho 
prísť. V čase o 11.49 hod. spadol 
na zem a hneď na to bola z dô-
vodu podozrenia na poškode-
nie zdravia na miesto privolaná 
rýchla zdravotná služba, ktorá 
ho zobrala na vyšetrenie. Svojim 
konaním menovaný porušil § 47 
ods. 1, písm. c) zák. č. 372/90 Zb. 
o priestupkoch. Vec je odložená 
záznamom na mestskej polícii.

13. 10. 2011 o 16.20 hod. hliad-
ka MsP zistila, že pani A. Dz. z ul. 
Stodolovcov nemá prihláseného 
psa. Menovaná svojím konaním 
porušila zákon č. 282/2002 Z. z. 
o držaní psov. Za priestupok bola 
hliadkou MsP riešená napome-
nutím a svojho psa si dodatočne  
prihlásila na mestskom úrade.

16. 10. 2011 o 17.35 hod. spaľo-
vali káble na ul. Priemyselnej pri 
bývalom Gábore páni Jakub B. z 
ul. Senickej a Dávid B. z Hlboké-
ho. Uvedeným konaním porušili 
VZN č. 8/92, čl. 27b, za ktorý im 
bol hliadkou MsP uložený šek na 
blokovú pokutu nezaplatenú  na 
mieste.

V období od 21. 09. 2011 do 
19. 10. 2011 bolo MsP riešených 
272 priestupkov z toho na úse-
ku dopravy 147 priestupkov, 7 
priestupkov proti majetku, 50 
priestupkov proti verejnému 
poriadku, 4 priestupky proti ob-
čianskemu spolunažívaniu, 10 
priestupkov - povinnosti majite-
ľov  psov, 19 priestupkov poruše-
nia zákona o ochrane nefajčiarov 
-  fajčenie na autobus. zastáv-
kach, 2 podozrenia z trestného 
činu, 3 priestupky podania al-
koholu a tabakových výrobkov 
osobe mladšej ako 18 rokov, 3 
priestupky pitia alkoholu na ve-
rejnom priestranstve, a iné.

 Ing. Vladimír Bella,
 náčelník MsP

zápasy hokejových tried - rozpis termínov
DÁTUM DEŇ ZAČIATOK

5.11.2011 Sobota
6.11.2011 Nedeľa 9

12.11.2011 Sobota
13.11.2011 Nedeľa
20.11.2011 Nedeľa 13,15
27.11.2011 Nedeľa
4.12.2011 Nedeľa 9

11.12.2011 Nedeľa
18.12.2011 Nedeľa 13,15

9,7 - Martin 9,00  ,  11,30 Martin - 8,6
Ružomberok - 5

8,6 - Detva Lučenec - 9,7
5 - Banská Bystrica 13,15

Brezno - 5
5 - Dolný Kubín

 ZÁPAS DOMA ZAČIATOK ZÁPAS VON

Rimavská Sobota - 5

Zvolen - 5
5 - Lučenec
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