
Začala rekonštrukcia centra mesta
Projekt rekonštrukcie centrálnej 

mestskej zóny v hodnote 1,6 mil. 
eur začala liptovskomikulášska 
radnica v pondelok 7. novembra. 
Zahŕňa opravu chodníkov a vo-
zoviek ulíc Štúrova, Školská a Tra-
novského. Okrem toho dôjde k 
výmene časti dlažobných kociek 
na Námestí osloboditeľov.

„Centrálna mestská zóna by 
mala byť po rekonštrukcii bez-
bariérová. Budeme sa snažiť pri-
spôsobiť tomu cesty, chodníky a 
obrubníky,“ hovorí zástupca pri-
mátora a patrón projektu Jozef 
Repaský. V rámci prác budú vysa-
dené nové stromy, ktoré nahradia 
staré a poškodené. „Počítame aj 
s výsadbou nového trávnika. Na 
dotknutých uliciach podľa potre-
by zrekonštruujeme aj verejné 
osvetlenie,“ upresňuje Repaský.

Začiatok s rekonštrukčnými 
prácami centrálnej mestskej 
zóny bol pôvodne avizovaný na 
september. Zmluva o nenávrat-
nom finančnom príspevku z eu-
rofondov na rekonštrukciu cen-
tra sa však medzičasom rozšírila 
o dodatok. „Celý administratívny 
proces sa tým natiahol. Posledný 

podpis pod dodatkom pribudol 
až na konci októbra. Ak by mesto 
začalo s prácami bez podpisu, 
stratilo by nárok na ich zaplate-
nie. Peniaze dostane mesto len 
na tie práce, ktoré vykoná po 
podpísaní dodatku,“ vysvetlil J. 
Repaský.

Podľa zmluvy a jej dodatku 
musí mesto ukončiť práce do 
polovice júna budúceho roku. 
„Vzhľadom na to, že na Štúrovej 
ulici je potrebné vymeniť kana-
lizáciu a potrubia, vstupuje do 
procesu aj Liptovská vodárenská 
spoločnosť. Preto bude táto ulica 
v úseku od križovatky pri Prio-
re po križovatku pri okresnom 
súde uzavretá. LVS osadí novú 
kanalizáciu a potrubia, následne 
výkopy zasype a zakryje tak, aby 
bola ulica pre peších priechodná 
a aby sa tam nevytváralo blato a 
kaluže. Do marca sa táto vrstva 
postupne usadí a vytvorí stabil-
ný podklad pre finálnu pokrývku 
vozovky a chodníkov,“ vysvetľuje 
Miloš Berník, vedúci oddelenia 
investícií mestského úradu.

Podľa slov generálneho riadite-
ľa LVS Miroslava Triznu ich práce 

dodávku vody neobmedzia. „Po 
osadení kanalizácie a potrubí 
zákazníkov prepojíme zo starých 
rozvodov na nové,“ povedal.

Rekonštrukcia týkajúca sa Tra-
novského uličky počíta s výko-
povými prácami takisto pred 
zimou. „Bude však priechodná, 
aby sa ľudia z pešej zóny ľahko 
dostali do priľahlých prevádzok 
a evanjelického kostola,“ potvr-
dzuje zámer primátor Alexander 
Slafkovský. Ohľadom Školskej 
ulice hovorí, že rekonštrukčné 
práce na nej prebehnú až na jar. 
„Budeme sa maximálne snažiť 
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Rok ušiel ako voda

Nie je síce ešte celkom koniec 
prvého roka vo funkcii, ale jede-
násť mesiacov je pomerne dosť 
dlhá doba na to, aby som sa ob-
zrel spolu s mojimi spolupracov-
níkmi aj dozadu a zhodnotil, čo 
sa podarilo a čo nie.

V prvom rade je to zastavenie 
zadlžovania a zhoršovania eko-
nomických ukazovateľov mesta 
aj za cenu úplného obmedzenia 
investícií z vlastných zdrojov a 
prijatí nepopulárnych vecných 
aj personálnych opatrení s cie-
ľom znížiť prevádzkové náklady 
mesta.

Vykročili sme na cestu riešenia 
zo slepej uličky skládkovania 
odpadov. Sme na začiatku cesty, 
podarilo sa dohodnúť s majiteľ-

mi pozemkov pod skládkou pri 
Veternej Porube  a máme súhlas 
obce na ukladanie odpadov do 
celkovej doplnkovej  kubatúry 
150 000 m3. Problémy, ktoré pri-
náša život sa snažíme riešiť tak, 
aby sme záväzok uzavrieť sklád-
ku a ukončiť jej činnosť do 31. 
októbra 2014 splnili s čo najmen-
šími nákladmi.

Bohužiaľ za úspech musíme 
považovať aj udržanie činností 
všetkých mestských zariadení 
fungujúcich predovšetkým vďaka 
finančnej podpore mesta ako sú 
Verejnoprospešné služby, detské 
jasle, mestské múzeum, Infor-
mačné centrum, Dom kultúry, 
opatrovateľská služba, domov 
dôchodcov, krytá plaváreň, zimný 
štadión či Liptov aréna napriek 
tomu, že sme znížili prevádzkové 

výdaje mesta oproti roku 2010  
o 1,7 mil. EUR (51 mil. Sk).   

Po zastavení europrojektov kon-
com roka 2010 sa nám podarilo 
reálne začať práce projektu Revi-
talizácia centrálnej mestskej zóny, 
rozbehla sa znova súťaž a verejné 
obstarávanie v projekte Zvýšenie 
kvality separácie a zberu odpa-
dov spolu za asi 3 mil. EUR.

Nedokončenú meškajúcu re-
konštrukciu na základnej škole 
na Demänovskej ceste budeme 
môcť dokončiť za peniaze z eu-
rofondov, čo vôbec nebolo ľahké 
dosiahnuť.

Čo sa nepodarilo, to asi viete aj 
bez nás. Bez demagógie si dovo-
líme to nepripomínať s nádejou, 
že o rok toho nepodareného bude 
menej. Alexander Slafkovský,

 primátor mesta

Pokoj a pohodu!
Čo iného zaželať pred koncom 

roka, pred najkrajšími sviatkami 
v roku? Pokoj na duši, pokoj v ro-
dine, pokoj v zamestnaní, pokoj 
vo firme. Je to čarovné slovo a 
úžasná kategória, podobne ako 
zdravie. Ak nám chýba, nie sme 
vyrovnaní a sme náchylnejší na 
nesprávne reakcie. Preto si vy-
rovnanosť a rozvážnosť mimo-
riadne cením a všetkým Vám, 
milí čitatelia, ju zo srdca želám.

Rovnako ako pohodu. Poho-
du ako ju chápu mladí ľudia vo 
svojej komunikácii. Ak sú „v po-
hode“, aj nepríjemné skutočnosti 
dokážu prijímať s nadhľadom a 
optimizmom. Viem, že to nie je 
vždy jednoduché, že niekedy  má 
človek chuť „hodiť flintu do žita“ 
a pobrať sa tou ľahšou cestou. 
Preto Vám rovnako želám, aby 
ste koncom roka všetko zvládli 
v pohode a pokoj zavládol u Vás 
doma pri vianočnom stromčeku. 
 Alexander Slafkovský,

 primátor mesta

Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš

O priebehu prác diskutujú primátor mesta Alexander 
Slafkovský a generálny riaditeľ LVS Miroslav Trizna.

všetky práce skrátiť a minima-
lizovať dopravné obmedzenia. 
Bez nich by však takáto rozsiahla 
rekonštrukcia, ktorá je pre skráš-
lenie mesta viac ako potrebná, 
nemohla prebehnúť. Prosíme 
preto občanov o trpezlivosť 
a pochopenie,“ dodal na záver 
A. Slafkovský. Peter Lehotský
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Ministerka diskutovala so študentmi

Firmy v našom meste vytvoria nové pracovné miesta

Prvá elektronická aukcia ušetrí mestu peniaze

Lucia Žitňanská, ministerka 
spravodlivosti, navštívila v stre-
du 9. novembra Liptovský Mi-
kuláš. Po rannom privítaní na 
radnici a krátkej priateľskej de-
bate s primátorom Alexandrom 
Slafkovským a jeho zástupcom 
Jozefom Repaským pokračovala 
predpoludním v samostatnom 
programe. 

V popoludňajších hodinách ab-
solvovala dve verejné diskusie 
so študentmi Gymnázia M. M. 
Hodžu a neskôr Evanjelického 
gymnázia. Témou bolo právo 
a spravodlivosť na Slovensku. 
„Vždy sa teším, keď sa podarí 

otvoriť živú diskusiu. Aj keď na 
takú ťažkú tému, s akou som 
prišla – o práve,“ pochválila stre-
doškolákov po skončení diskusií 
ministerka Lucia Žitňanská.

Diskusia so širokou verejnos-
ťou bola na programe podve-
čer, uskutočnila sa v Katolíckom 
dome. Tu prišli na rad aj niektoré 
praktické problémy zo života 
viacerých prítomných občanov. 
L. Žitňanská sa v rámci možnos-
tí snažila reagovať na väčšinu z 
nich, v niekoľkých prípadoch sa 
k problémom občanov vráti po 
získaní nových informácií. 

 -ker-

Mesto Liptovský Mikuláš rea-
govalo na výzvu ministerstva 
hospodárstva a vypracovalo 
kompletnú stratégiu lokálneho 
prístupu pre rómsku problema-
tiku. Stratégiou lokálneho prístu-
pu sa mesto zaoberalo už v roku 
2010. „Začiatkom tohto roka sme 
sa v spolupráci so splnomoc-
nencom vlády pre rómsku prob-
lematiku snažili získať peniaze 
z Európskej únie pre rómsku 
komunitu v meste,“ povedal zá-
stupca primátora Jozef Repaský.

Mestu sa nepodarilo získať pe-
niaze, takže stratégiu doplnilo 
iným zámerom. „Sústredili sme 
sa na zvýšenie konkurencie a 
hospodárskeho rastu v meste, 
zámer podporilo aj ministerstvo 
hospodárstva,“ doplnil Repaský.

Chcú obnoviť technológie
Stratégia, podľa viceprimáto-

ra, zaujala viaceré spoločnosti z 
regiónu, pretože z operačného 
programu konkurencia a hospo-
dársky rast, mohli získať peniaze 
na modernizáciu technológií.

Historicky prvé dve elektro-
nické aukcie, prostredníctvom 
ktorých liptovskomikulášska 
radnica obstarala dodávku kan-
celárskych potrieb a elektrickej 
energie prinesú mestskému 
rozpočtu významnú úsporu. 
Aukcie sa uskutočnili v utorok 
15. novembra, zorganizovala 
ich profesionálna poradenská 
spoločnosť.

„Po vypísaní súťaží na dodáv-
ku kancelárskych potrieb a 
elektrickej energie sa písomne 
prihlásilo viacero záujemcov. 
Ich jednotlivé ponuky boli 
vstupnými cenami, s ktorý-
mi počas elektronickej aukcie 
potom súťažili,“ uviedla pred-
nostka mestského úradu Anna 
Rašiová. Pri kancelárskych po-
trebách bola najvyššia vstupná 
cena viac ako 19-tisíc eur, po 
približne trojhodinovom mara-
tóne nakoniec zvíťazila ponuka 
s cenou 15-tisíc eur. 

„Tovar je určený nielen pre 
mestský úrad, ale aj školy v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti. 
Vďaka elektronickej aukcii bu-
deme mať tie isté komodity od 
nového dodávateľa lacnejšie, 

„Program sme doplnili o sedem 
zámerov liptovských firiem, kto-
ré sa prioritne zamerali na ob-
novu technologických liniek,“ 
dodal J. Repaský.

Pre mesto zo stratégie nevyplý-
vajú žiadne finančné záväzky, 
radnica ale musí projekt koor-
dinovať a spolupracovať so spo-
ločnosťami.

počet miest je individuálny
„Firmy sa účasťou v projekte 

zaviazali, že najmenej počas 
troch rokov vytvoria pracovné 
miesta pre Rómov. Ich počet je 
pri každej spoločnosti individu-
álny a pohybuje sa od štyroch 
do desať,“ spresnil zástupca pri-
mátora.

Žiadosť o príspevok a ostatné 

finančné záležitosti si firmy za-
bezpečujú samé. Celková čiast-
ka, ktorá sa prerozdelí medzi 
firmy, predstavuje sumu šest-
násť miliónov eur. Jedna spoloč-
nosť môže získať najviac milión 
eur. Projekt musí z päťdesiatich 
percent spolufinancovať z vlast-
ných zdrojov.

Zdroj: MY – Liptovské noviny č. 45/2011 

ako doteraz,“ vysvetľuje pred-
nostka.

V prípade dodávky elektrickej 
energie sa súťažilo o cenu, za 
ktorú budú v budúcom roku 
elektrinu odoberať zimný šta-
dión, Bytový podnik, Verej-
noprospešné služby, či krytá 
plaváreň. Svietiť ňou bude aj 
verejné osvetlenie. 

Podľa primátora Alexandra 
Slafkovského elektronická auk-
cia priniesla okrem výrazne 
nižšej ceny elektrickej energie 
aj nového dodávateľa: „V roku 
2012 môžeme ušetriť z mest-
ského rozpočtu asi 20% oproti 
súčasnosti. Po podpísaní no-

vých zmlúv budeme vedieť vy-
čísliť presnú úsporu,“ hovorí. „V 
budúcom roku plánujeme, aby 
mesto a jeho organizácie odo-
berali elektrinu, plyn, pohonné 
hmoty za ceny vysúťažené v 
elektronických aukciách. Prax v 
iných mestách ukazuje, že auk-
cie dokážu vygenerovať nižšie 
ceny ako klasické obálkové sú-
ťaže,“ dodáva. 

Podľa slov primátora Liptov-
ského Mikuláša bude v meste 
po historicky prvej skúsenosti s 
elektronickými aukciami tento 
systém využívaný na dodávku 
maximálnej škály tovarov a slu-
žieb.   Peter Lehotský
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Pripomenuli sme si Deň boja za slobodu a demokraciu

Poslanci rokovali o zmene poplatkov a daní

Výročie udalostí novembra 
1989 – Nežná revolúcia – pripa-
dá už 22 rokov na 17. novembra. 
Tento deň je štátnym sviatkom 
– Dňom boja za slobodu a de-
mokraciu. Na sklonku osemde-
siatych rokov minulého storočia 
znamenal v našich končinách 
koniec totalitného režimu a pre-
chod k demokracii a trhovému 
hospodárstvu.

Pri tejto príležitosti zorgani-
zovala radnica oficiálne oslavy, 
ktoré pozostávali z viacerých 
častí. V úvode položili primátor 
Alexander Slafkovský a jeho zá-
stupcovia Jozef Repaský a Milan 
Kružliak kyticu k tabuli Mikuláš-
skych demokratov. Už dva roky 
pripomína, že na Námestí oslo-
boditeľov sa v novembri 1989 
stretávali na demonštráciách 
občania nášho mesta, aby vy-
jadrili nesúhlas s vtedajšou ko-
munistickou mocou. 

Po štátnej hymne, príhovoroch 
dvoch aktívnych účastníkov 
vtedajších udalostí – A. Slafkov-
ského a Viliama Dolníka – a po-
ložení kytice sa slávnostné zhro-
maždenie presunulo od tabule 
Mikulášskych demokratov o pár 
metrov ďalej. 

Od roku 2005 je na priečelí Žup-

Mestské zastupiteľstvo sa v pon-
delok 28. novembra venovalo 
viacerým dôležitým témam, ktoré 
majú byť východiskom pre decem-
brovú diskusiu o mestskom roz-
počte na rok 2012.  Vzhľadom na 
uzávierku decembrového vydania 
mesačníka sa k výsledkom zastupi-
teľstva vrátime v ďalšom čísle. 

Poslanci rokovali o úprave dane 
z nehnuteľnosti, poplatkov za psa 
a komunálny odpad. Vzhľadom 
na očakávané negatívne trendy  
v európskej i slovenskej ekonomi-
ke, s ktorou je úzko spojený mest-
ský rozpočet, ale aj kvôli tomu, že 
poplatok za odpad sa nemenil od 
roku 2004 a dane z nehnuteľnosti 
od roku 2007, dostali poslanci na 
prerokovanie ich zmenu. Diskuto-
valo sa aj o určení výšky príspev-
ku na čiastočnú úhradu nákladov  
v školách a školských zariadeniach. 

Zastupiteľstvo sa oboznámilo so 
správou o výsledku finančnej kon-
troly, ktorá mala za úlohu preskú-
mať dotácie pre akciovú spoločnosť 
Mestský hokejový klub 32 (MHK)  

v rokoch 2007 až 2010. Ďalšia kon-
trola týkajúca sa hokejového klubu 
zistila celkovo osem nedostatkov  
v súvislosti s nepeňažným vkladom 
mesta do tejto akciovej spoločnos-
ti. Vkladom bola budova Esox na 
Námestí osloboditeľov. Protokol 
kontroly napríklad konštatuje, že 
hokejový klub neskôr túto budovu 
odpredal v rozpore s uznesením 
zastupiteľstva. Štatutárnymi orgán-
mi klubu boli v tej dobe Ján Blcháč 
a Gabriel Lengyel. 

Poslanci rokovali aj odpredaji ro-
dinného domu za viac ako 78-tisíc 
EUR záujemcovi, ktorého ponuka 
vzišla z obchodnej verejnej súťaže. 
Zároveň sa venovali aj nadobud-
nutiu pozemkov od Liptovskej vo-
dárenskej spoločnosti v hodnote 
77-tisíc EUR. Podľa predloženého 
splátkového kalendára by mesto 
malo vodárňam splácať daný po-
zemok až do novembra 2016. Dô-
vodom splátkového kalendára má 
byť odbremenenie mestskej po-
kladne od jednorazového výdav-
ku.  -red- 

Pravda o daniach 
Nepopulárna, ale v prípade 

mesta Liptovský Mikuláš ne-
vyhnutná skutočnosť bola 28. 
novembra témou najbližšie-
ho mestského zastupiteľstva. 
Bez šetrenia a zvýšenia vlast-
ných príjmov mesta nebude-
me schopní zostaviť vyrovnaný 
rozpočet, ak chceme poskyto-
vať služby občanom mesta as-
poň na úrovni roku 2011.

Bežné výdavky musí mesto 
krátiť preto, aby malo z čoho 
splácať úvery, ako aj iné zmluv-
né záväzky, ktoré mimoriadne 
prudko rástli počas funkčného 
obdobia primátora Jána Blchá-
ča  (asi o 300%, zo 4,6 mil. EUR 
na 13,2 mil. EUR). Od januára 
2011 sme racionalizačnými a 
úspornými opatreniami  v po-
rovnaní s rokom 2010 ušetrili 
1,7 mil. EUR. Na úrade sme zní-
žili počet zamestnancov o 22 
zo 107 na 85, na mestskej polí-
cii o ďalších štyroch. Znížili sme 
plat primátorovi a zástupcom 
primátora, zmrazili sme platy 
zamestnancov, nevyplácali od-
meny ani trinásty plat.

Pre dosiahnutie vyrovnaného 
rozpočtu na rok 2012 je potrebné 
znížiť bežné výdavky ešte o ďal-
ších 1,5 mil. EUR oproti roku 2011. 
Najväčšie problémy nám robí dl-
hová služba, kde celkové náklady 
na istiny, úroky a iné zmluvné zá-
väzky presahujú spolu 1,6 milió-
na EUR ročne. Nutnosť zvýšenej  
tvorby finančnej rezervy na uza-
tváranie skládky odpadov pod 
Veternou Porubou znamená ďal-
šie finančné náklady.

Predpokladané zvýšenie daní 
by sa malo prejaviť nárastom 
časti dane z nehnuteľností pre 
podnikateľský sektor o 16%. Pre 
občanov je navrhnutá zmena 
dane z nehnuteľnosti za trojiz-
bový  byt asi o 3 eurá ročne. Pri 
rodinnom dome s pôdorysom 
100 m2 o asi 5 EUR na rok. Po-
platok za likvidáciu komunál-
neho odpadu je potrebné 
upraviť o 4,21 eura na osobu a 
rok a priemerné školské poplat-
ky o asi 0,5 až 1 euro mesačne. 
Pripomínam, že dane z nehnu-
teľností sa nezvyšovali od roku 
2007 a poplatok za komunálny 
odpad dokonca od roku 2004. 
Priemerná výška daní a poplat-
kov bude vo väčšine položiek aj 
po tejto nevyhnutnej úprave na 
úrovni slovenského priemeru.

ného domu – takisto na Námestí 
osloboditeľov – prvá slovenská 
pamätná tabuľa venovaná obe-
tiam nútených prác. Takzvané 
pomocné technické prápory a 
vojenské tábory nútených prác 
boli vytvorené po roku 1948. 
Vtedajšia komunistická moc do 
nich posielala odporcov režimu 
– kňazov, bohoslovcov, živnost-
níkov i tých, ktorí sa odmietli 
vzdať vlastného majetku a dob-
rovoľne vstúpiť do jednotných 
roľníckych družstiev. Položením 
vencov k tabuli obetí nútených 
prác predstaviteľmi radnice, 
prednostkou obvodného úradu 
Janou Hapčovou i zástupcom 
účastníkov nútených prác si 
slávnostné zhromaždenie uctilo 
ich utrpenie.

Už po tretíkrát sa 17. novem-

bra konala v našom meste eku-
menická bohoslužba. Tentokrát  
v evanjelickom kostole na ulici J. 
Tranovského. Záujem verejnosti 
ukázal, že takéto spojenie vie-
rovyznaní má zmysel. Ako po-
čas bohoslužby podotkol jeden  
z duchovných, bol by rád, aby 
„17. november v našom meste 
nerozdeľoval, ale spájal“.

Záverečnou časťou oficiálnych 
osláv štátneho sviatku Dňa boja 
za slobodu a demokraciu bolo 
zapálenie sviečok pri soche 
Janka Kráľa, známeho básnika 
a revolucionára. Zhromaždení si 
vypočuli niekoľko viet z úst pri-
mátora A. Slafkovského, neskôr 
v hlúčkoch diskutovali a spomí-
nali na udalosti spred dvadsia-
tich dvoch rokov.

 Peter LehotskýZmena cestovných 
poriadkov

Z dôvodu zmien vo vedení vla-
kov osobnej železničnej dopra-
vy dôjde dňa 11. decembra 2011 
k zmene cestovných poriadkov 
Železníc SR.

V nadväznosti na tieto zmeny, 
ako aj z dôvodu kumulácie nie-
ktorých spojov, časových posu-
nov vo vedení spojov a zrušenia 
spojov, ktorých priemerná obsa-
diteľnosť sa pohybuje na úrovni 
0 až 5 cestujúcich na jeden spoj, 
dochádza dňa 11. decembra 
2011 aj k zmenám v mestskej 
autobusovej dopravy v Liptov-
skom Mikuláši (MAD), vrátane 
prímestskej autobusovej dopra-
vy (PAD). Odporúčame preto 
cestujúcim, aby vo vlastnom 
záujme sledovali cestovné po-
riadky zverejnené na železničnej 
stanici a na zastávkach verejnej 
autobusovej dopravy. 

Cestovné poriadky MAD a PAD 
budú zverejnené aj na interne-
tovej stránke mesta L. Mikuláš 
(www.mikulas.sk).                     -luh- (pokračovanie na str. 14)
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Plastiky erbu mesta na svojom mieste

Veľvyslanca USA zaujímala história i súčasnosť mesta a regiónu

Scrabble má svojich priaznivcov
aj v našom meste

Pred časom boli už po druhý 
raz odcudzené plastiky erbu 
mesta z dvoch ozdobných stĺ-
pov na vstupe do Liptovského 
Mikuláša. Verejnoprospešné 
služby preto 14. novembra osa-
dili pri ceste číslo 18 v Palúdzke 
a na zjazde z diaľnice pri Hyper-

nove nové plastiky. 
Mesto muselo opäť do nich in-

vestovať približne 2 000 eur. Pre 
zlodejov mali pritom ukradnuté 
predošlé plastiky nulovú hod-
notu - erby sú totiž zhotovené z 
materiálu, ktorý zberné suroviny 
nevykupujú. -ker-

Vzácnu návštevu, amerického 
veľvyslanca Theodora Sedgwic-
ka, prijal v stredu 2. novem-
bra na pôde radnice primátor 
Alexander Slafkovský spolu so 
svojim zástupcom Jozefom Re-
paským. Veľvyslanca sprevádzal 
Robert King, riaditeľ politicko-
-ekonomickej sekcie ambasády. 

Veľvyslanec sa živo zaujímal 
nielen o bohatú históriu mesta a 
regiónu, ale aj o to, v akom stave 
je Liptovskom Mikuláši ekono-
mika, čo sa robí pre to, aby sa 
zvyšovala zamestnanosť, ako 
sa zlepšuje cestovný ruch a ako 
zviditeľniť tento krásny región 
vhodný na lyžovanie, rybolov, 
plávanie, bicyklovanie i turistiku. 
Jeho excelencia Theodor Sed-

gwick v debate prejavil bohaté 
znalosti o Liptove. Od primátora 
sa dozvedel podrobnosti o Žia-
dostiach národa slovenského, 
M. M. Hodžovi a celom národ-
nom hnutí, popísal mu aj vznik a 
činnosť spolku Tatrín.

Veľvyslanec sa v debate nevy-
hol ani téme týkajúcej sa od-
chodu Alexandra Slafkovského 
z parlamentu. Ten ho informo-
val, že splnil svoj predvolebný 
sľub, v ktorom sa zaviazal, že v 
prípade úspešnej primátorskej 
kandidatúry sa vzdá mandátu 
poslanca národnej rady. Podľa 
Theodora Sedgwicka to bol vý-
nimočný krok. V súvislosti s ak-
tuálnou situáciou na Slovensku 
sa jeho excelencia zaujímala na 

5. novembra  sa v Demänovej 
začala ďalšia sezóna v Scrabble, 
ktorá vyvrcholí 29. a 30. septem-
bra 2012 už 14. majstrovstvami 
Slovenska. Turnaj organizovaný 
Slovenským spolkom Scrabble 
sa vôbec po prvý raz uskutočnil 
v Liptovskom Mikuláši, ktorý sa 
tak pripojil k svojim susedom, 
Liptovskému Hrádku a Ružom-
berku, na slovenskú scrabblovú 
mapu. Záštitu nad turnajom 
prevzal primátor Alexander Slaf-
kovský, ktorého na podujatí za-

stúpil a súťažiacich privítal jeho 
zástupca Milan Kružliak. 

Do penziónu Via Jasná prices-
tovalo 25 hráčov nielen z celé-
ho Slovenska, ale aj susedného 
Česka. Počas turnaja sa uskutoč-
nilo 7 náročných kôl s novými 
pravidlami a aj novými slovami, 
nakoľko od tejto sezóny sa za-
čal využívať ďalší slovný zdroj – 
Slovník súčasného slovenského 
jazyka H – L. 

Zľava M. Kiss a M. Kružliak, za nimi E. Zahradníková a Z. Žákovičová

záver stretnutia aj o to, či pád 
vlády môže ovplyvniť chod sa-
mosprávy. Podľa primátora to 

môže mať istý dopad, nie je však 
zrejmé, aký.

 -leh-

Primátor o situácii v nemocnici 
Aktuálne dianie okolo sloven-

ského zdravotníctva sa preja-
vilo aj v liptovskomikulášskej 
nemocnici s poliklinikou. Viacerí 
lekári tu dali výpovede, aby zdô-
raznili, že to so svojimi požiadav-
kami voči ministerstvu zdravot-
níctva myslia vážne.

O reálny dopad krokov niekto-
rých mikulášskych lekárov sa v 
stredu 23. novembra zaujímal 
primátor MUDr. Alexander Slaf-
kovský. Od poverenej riaditeľky 
nemocnice Želmíry Kvetkovej 
sa dozvedel, že nemocnica bude 
až do vyriešenia situácie okolo 
výpovedí lekárov poskytovať ne-
odkladnú starostlivosť tak, aby 
nedošlo k ohrozeniu zdravia či 
života ľudí, ktorí ju potrebujú.

Ako povedal primátor, o celko-

vý stav v nemocnici sa zaujímal 
ako občan, lekár, predstaviteľ 
mesta i poslanec Žilinského sa-
mosprávneho kraja. Práve ten 
je zriaďovateľom mikulášskej 
nemocnice. „Situácia okolo vý-
povedí ma neteší, uvidíme, ako 
sa to celé vyvinie, pevne verím, 
že zvíťazí zdravý rozum a dôjde 
k dohode,“ uzavrel Alexander 
Slafkovský.

Rokovania so zástupcami ce-
loslovenských lekárskych od-
borov pokračovali počas celého 
týždňa, v stredu 23. decembra 
sa s nimi rokovala aj premiérka 
Iveta Radičová. Pokiaľ nedôjde k 
dohode, bude musieť zasiahnuť 
prezident Ivan Gašparovič vyhlá-
sením núdzového stavu.  -red-

Domáci liptovskí hráči tvrdili 
muziku, ako na začiatku, tak aj na 
konci. Víťazstvo na turnaji si vy-
bojovala bez jedinej prehry viac-
násobná majsterka Slovenska 
pani Eva Zahradníková z Liptov-
ského Hrádku, tretí skončil Ivan 
Pastucha z Ružomberku, na de-
vätnástom a dvadsiatompiatom 
mieste skončili domáce hráčky, 
organizátorka pani Zdenka Žá-
kovičová a pani Emília Blahová, a 
medzi nimi ešte na 23. mieste pán 
Miroslav Kiss z Liptovského Jána.

„Teší nás, že táto jazyková hra – 
šport má veľa záujemcov u nás 
na Liptove a pevne veríme, že ich 
rad sa postupne bude rozširovať, 
aby sme v roku 2012 mohli priví-
tať ešte viac nadšencov, ktorí ve-
dia dokázať divy pri tvorbe slov 
v čarovnom slovenskom jazyku, 
pretože každé (platné) slovo sa 
počíta,“ povedal Milan Kružliak 
po skončení tohto podujatia.           

  -scr-
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Bioodpad nie je odpadom
Okrem iného, sme občanom mesta Liptovský 
Mikuláš a mestských častí odovzdali 100 ks 
drevených kompostérov v hodnote 2 000 Eur, 
v záhradkárskej kolónii pod Hájom sme vytvorili 
informačný bod ku kompostovaniu (umiestnenie 
informačných tabúľ k problematike).

Park pátra Linčovského 
Pri gotickom kostole sv. Petra z Alkantary v Liptovskom Mikuláši, 
v mestskej časti Okoličné, vznikol park pátra Linčovského ako výsledok 
spolupráce OZ TATRY a Rímskokatolíckej cirkvi – farnosti Okoličné. 
Realizačné práce projektu pozostávali z demolácie starého, neestetic-
kého oplotenia, vybudovania prístupového chodníka, osadenia lavičiek 

a sadových úprav, ktoré 
vychádzali z historic-
kého kontextu gotiky. 
Bolo vysadených okolo 
350 ks liečivých rastlín 
a krovín a zrekonštruo-
vaný trávnik o rozlohe 
600 m². Dobrovoľníci 
odpracovali na úprave 
parku cca 1500 hodín. 

Detské centrum pohybu
OZ TATRY zabezpečilo materiálno-technické vybavenie „Detské-
ho centra pohybu“ pri ZŠ Janka Kráľa, a to v hodnote viac ako 
2 300 Eur. Vybavenie centra tvorí po 25 ks kvalitných kolobežiek 
Worker Lion, detských cyklistických prilieb Worker Penguin a re-
flexných viest, ako aj 50 ks dopravných značiek z kartónu, ktoré 
vyrobili žiaci ZŠ Janka Kráľa. K projektu sme pripravili dopravno-
-zdravotný tréning pre pedagógov a žiakov mikulášskych škôl. 

Vybavenie „Detského centra 
pohybu“ je k dispozícii ľu-
bovoľnej formálnej či nefor-
málnej skupine, ktorá si ho 
prostredníctvom ZŠ Janka 
Kráľa môže požičať na rea-
lizáciu dopravnej výchovy, 
športových aktivít a výletov 
v rámci Liptova. Vybavenie 
je prístupné aj rodinám 
s deťmi. Podmienky požiča-
nia nájdete na internetovej 
stránke ZŠ Janka Kráľa. 

Prírodná záhrada 
v environmentálnej výchove
Výsledkom spoločného projektu OZ TATRY a ZŠ Janka 
Kráľa je vysadených 38 stromov a 90 krovín, vytvore-
né záhradné jazierko a bylinná špirála, ktoré význam-
ným spôsobom esteticky dotvorili časť areálu základ-
nej školy. Žiaci 
školy sú zapojení 
do projektu aj 
prostredníctvom 
projektového 
vyučovania. 
Okrem toho, ško-
la sa významným 
spôsobom po-
dieľa na údržbe 
„Zelenej oázy pri 
vode“. 

Potom, čo sme v roku 2010 investovali do vytvorenia „Zelenej oázy pri vode“ na sídlisku Podbreziny 
6 500 Eur, získalo OZ TATRY v roku 2011, z rôznych nadačných zdrojov, 12 347 Eur na projekty z oblasti 
životného prostredia a zdravia. Ďalšie finančné prostriedky investovalo do projektov z vlastných zdrojov. 

Občianske združenie TATRY 
v roku 2011
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V roku 2002 sme v rámci projektu 
„Expedícia Liptov“ realizovali 
monitoring celého územia Liptova t. j. 81 
katastrálnych území miest a obcí. Tento 
monitoring identifikoval ako závažný 
problém, okrem iných, vytváranie 
nelegálnych skládok odpadov a nízke 
zapojenie obyvateľstva do akéhokoľvek 
zhodnocovania odpadov. 

OZ TATRY začalo preto realizovať 
kampaň „Toky nie sú stoky!“, ktorá sa 
v neskoršom období (r. 2005), roz-
delila na dve samostatné kampane 
– „Na  skládky nie sme krátki!“ a „Nese-
parujte sa! Separujte s nami“. 

V roku 2007 sa ku kampani „Neseparuj-
te sa! Separujte s nami“ pridalo mesto 
Liptovský Mikuláš prostredníctvom 
podpísaného „MEMORANDA o vzájom-
nom spoločnom postupe, porozumení, 
neobchádzaní a zabezpečení vzájomnej 
spolupráce a vymedzení vzájomných 
práv a povinností.“ 

Čo sme urobili 
v rokoch 2008 až 2010?

• Vypracovali analýzu „Optimalizácia 
systému separovaného zberu v mes-
te Liptovský Mikuláš“. 

• 36 výchovno-vzdelávacím zariade-
niam v zberovej oblasti VPS – Lip-
tovský Mikuláš sme poskytli 496 ks 
40-litrových interiérových nádob 
na triedenie odpadov. 

• 433 ks nádob na triedenie odpadov 
o objeme 120 litrov a 1100 litrov 
v hodnote vyše 18 000 Eur sme po-
skytli inštitúciám verejného sektora 
a podnikateľským subjektom zame-
raným predovšetkým na poskytova-
nie služieb v cestovnom ruchu. Ide 
o absolútnu raritu, nakoľko všade 
vo svete podnikateľský sektor skôr 
finančne podporuje tretí sektor.

• Pripravili sme a prostredníctvom 
dobrovoľníkov rozniesli v celej zbe-
rovej oblasti VPS – Liptovský Mikuláš 
18 druhov informačných letákov 
(http://www.mikulas.sk, v časti „Ne-
separujte sa! Separujte s nami“). 

• Pripravili sme 20 druhov propagač-
ných spotov k triedeniu odpadov 
(http://www.youtube.com/oztatry). 

• Za dva roky sme realizovali pre školy 
a verejnosť 274 prednášok, interak-
tívnych programov a exkurzií k prob-
lematike odpadového hospodárstva, 
ktorých sa zúčastnilo 9 877 osôb. 

• Pre školy sme pripravili „Zbierku 
úloh z matematiky“ zameranú 
na tému odpady a recyklácia odpa-
dov, „Veršovačky OZ TATRY“, súťaž 
„Plecháčik“...

Od začiatku realizácie projektu 
OZ TATRY „Neseparujte sa! Separujte 
s nami“ vzrástlo množstvo vyzbieraných 
hlavných sledovaných komodít (tzv. 
suchých zložiek) v zberovej oblasti 
Verejnoprospešných služieb – Liptovský 
Mikuláš (mesto Liptovský Mikuláš 
a obce s platnou zmluvou s VPS – 
Liptovský Mikuláš) o 48,33 %.

OZ TATRY získalo za aktivity v odpado-
vom hospodárstve v roku 2010 cenu 
„Zlatý mravec 2010“ v kategórii inova-
tívny počin a v roku 2011 „Cenu Nadá-
cie Orange za regionálny rozvoj“. 

Sme mimovládna organizácia, ktorá má jediného zamestnanca. 
Napriek tomu, sme za tri roky priniesli do logistiky odpadového 
hospodárstva investície v hodnote cca 25 000 Eur a naše aktivity 
zdvihli mieru triedenia odpadov v zberovej oblasti VPS – Liptovský 
Mikuláš o vyše 48 %. Za nás hovoria činy a nie slová!

Projekt Občianskeho združenia TATRY
„NESEPARUJTE SA! SEPARUJTE S NAMI“  

Druh odpadu
Vytriedené množ-
stvo v roku 2007 
(v tonách)

Vytriedené množ-
stvo v roku 2008 
(v tonách)

Vytriedené množ-
stvo v roku 2009 
(v tonách)

Vytriedené 
množstvo v roku 
2010 (v tonách) 

Papier 365,00 347,67 374,77 460,47

Sklo 542,00 848,37 788,66 925,51

Plasty 144,00 148,78 162,49 178,78

Kovové obaly 20,40 25,44 41,02 20,06

Viacvrstvové 
kombin. obaly 20,70 32,61 50,25 35,11

SPOLU 1 092,10 1 402,87 1 417,19 1 619,93
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Primátor blahoželal vojenským dôchodcom

Pietna spomienka na významné osobnosti

Na Háji  opravili hroby, pripomenuli si vojnových veteránov

Odišiel plukovník 
Nikolaj Tegza V rámci Mesiaca úcty k starším 

oslavovali aj jubilanti zo Zväzu 
vojakov Slovenskej republiky – 
Klub Liptovský Mikuláš. Tridsať-
päť vojenských dôchodcov oslá-
vilo 27. októbra okrúhle jubileá 
50 až 80 rokov. 

Pri tejto príležitosti im pamätné 
listy ako spomienku odovzdal 
primátor Alexander Slafkovský. 
Posedenia s jubilantmi sa zúčast-
nil aj riaditeľ rektorátu Akadémie 
ozbrojených síl Peter Fianta.

Spevácky súbor Brezinka z Klu-
bu seniorov Okoličné spríjemnil 
oslávencom posedenie. Mikuláš-
sky klub Zväzu vojakov Sloven-
skej republiky má v súčasnosti 
takmer dvesto členov.              -leh-

Máloktoré slovenské mesto sa 
môže pochváliť tak veľkým množ-
stvom významných osobností a 
rodákov ako Liptovský Mikuláš. 
Jeho obyvatelia si k nim vždy za-
chovávali úctu. Pamiatka zosnu-
lých rok čo rok nie je výnimkou.

Zástupcovia mesta Liptovský Mi-
kuláš, miestneho odboru Matice 
slovenskej, niekoľkých mestských 
inštitúcií, poslanci mestského za-
stupiteľstva a mnohí občania si 
ešte v piatok 28. októbra pripo-
menuli pamiatku zosnulých na 

Medzinárodný deň vojnových 
veteránov si každoročne pripomí-
name 11. novembra, teda v deň, 
kedy v roku 1918 po vystúpení 
Turecka a Bulharska z bojov I. sve-
tovej vojny boli Nemci prinútení 
prijať podmienky prímeria. Na 
počesť obetí vojen a ozbrojeného 
násilia – bez rozdielu, či patrili k 
víťazným alebo porazeným armá-
dam, vyznávali rozličné nábožen-

Príbuzní, priatelia, známi, 
spolupracovníci i spolubojov-
níci vyprevadili na poslednej 
ceste asi najznámejšieho mi-
kulášskeho vojnového vete-
rána - plukovníka vo výsluž-
be Nikolaja Tegzu. Zomrel 7. 
novembra a obrad sa konal v 
Dome smútku na Vrbickom 
cintoríne 11. novembra. 

Nikolaj Tegza sa narodil 24. 
júla 1922 v dedinke Berezovo 
na Podkarpatskej Rusi. Bol po-
sledným žijúcim vojakom, kto-
rý prešiel počas druhej sveto-
vej vojny s 1. československým 
armádnym zborom z ruského 
Buzuluku až do Prahy. 

Po vojne sa zaslúžil o rozvoj 
vojenského školstva. Pôsobil 
vo viacerých najmä pedago-
gických funkciách a profesio-
nálnu kariéru ukončil v roku 
1977. Od ukončenia II. sveto-
vej vojny zhromažďoval rôzne 
vojnové artefakty a unikátnu 
zbierku daroval v marci tohto 
roku Akadémii ozbrojených 
síl. Nikolaj Tegza bol nositeľom 
nesmierneho množstva vo-
jenských vyznamenaní, radov 
a medailí, váženým občanom 
Liptovského Mikuláša. Česť 
jeho pamiatke!                                 -red-

Vedenie mesta a poslanci blahoželali oslávencom postupne aj v no-
vembri. Počas mesiaca zavítali do ďalších mestkých častí – Palúdz-
ky, Ploštína, Okoličného, na Podbreziny, do Ploštína i Starého Mesta.  
Na snímke primátor A. Slafkovský s jubilantmi na Nábreží.

Vrbickom cintoríne pri hroboch 
významných rodákov a osobnos-
tí mesta. Hroby M. M. Hodžu, G. F. 
Belopotockého, Aurela Stodolu či 
Jura Janošku aj po mnohých de-
siatkach rokov nezarástli burinou, 
aj keď príbuzní, ktorí by sa o ne 
starali, už nežijú.

Pietna spomienka sa od hrobov 
našich osobností neskôr pre-
sunula k hlavnému krížu. Tu sa 
prítomní pomodlili a zaspievali 
náboženské piesne za všetkých 
zosnulých. Potom ešte položili 
vence k hrobom aj ďalších vý-
znamných osobností, ktoré spočí-
vajú na iných miestach cintorína 
vo Vrbici.                                         -ker-

stvá či boli rôznych národností 
alebo rás – vznikla tzv. Říčanská 
výzva. Vznikla ako spomienka na 
ukončenie I. svetovej vojny. 

K tejto výzve sa pridal aj L. Mi-
kuláš. Predstavitelia mesta na 
základe iniciatívy Klubu vojen-
ských dôchodcov položili spolu s 
ďalšími občanmi v piatok 11. no-
vembra na najväčšom vojnovom 
cintoríne českých a slovenských 
vojakov na území našej krajiny 
vence a zapálili sviečky, aby si uc-
tili obete všetkých vojen. Pri tejto 
príležitosti mali možnosť účastníci 
pietnej akcie po prvýkrát uvidieť v 
areáli cintorína 250 čerstvo zre-
konštruovaných hrobov padlých 
hrdinov z bojov II. svetovej vojny. 

Pamätník padlým na Háji Nicovô 
otvorili už pred 50 rokmi. Zub času 
urobil svoje a preto bolo potrebné 
pristúpiť k ďalším zásadným re-
konštrukčným prácam. V minu-
losti prešli za peniaze slovenských 

ministerstiev obrany a vnútra  
v spolupráci s českým minister-
stvom obrany opravou všetky 
travertínové obklady pamätníka. 
Tento rok dali Verejnoprospešné 
služby do poriadku spomínané 
hroby. Vojenský cintorín opustili aj 
poškodené a suché dreviny. 

Verejnoprospešné služby rekon-
štrukčné práce na Háji Nicovô 
ukončili v prvom novembrovom 
týždni. Práce koordinovalo mesto 
Liptovský Mikuláš, financované 
boli zo zdrojov ministerstva vnút-
ra. Podľa dostupných informácií 
má rekonštrukcia pokračovať aj  
v budúcnosti.  -ker-

Skúška sirén
V piatok 9. decembra  o 12.00 

hod. bude v Liptovskom Mikuláši 
vykonaná kontrola skúšky vyro-
zumenia obyvateľstva dvojminú-
tovým stálym tónom sirén.
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Štandardné jazykové vzdelávanie 
– pre mládež 15+ a dospelých
– od úrovne A1–začiatočník 
 po úroveň B2–pokročilý
ANGLICKÝ JAZYK | NEMECKÝ JAZYK | RUSKÝ JAZYK
Všeobecné a odborné zameranie s dôrazom na konverzáciu 
v cudzom jazyku.
Forma výučby: 2x týždenne v popoludňajších hodinách
Rozsah: 60 vyučovacích hodín / 1 semester
Cena: 110 Euro (min. 8 účastníkov v skupine)

Príprava na maturitu z anglického alebo 
nemeckého jazyka na úrovni B2 
Forma výučby: 2x týždenne
Rozsah: 100 vyučovacích hodín / 1 semester
Cena: 175 Euro (min. 8 účastníkov v skupine)

PRE FIRMY organizujeme špecializované 
jazykové vzdelávanie odborného zamerania:
Obchodná angličtina alebo nemčina
Banková angličtina alebo nemčina
Prezentácia fi rmy v cudzom jazyku
Písomná obchodná korešpondencia v cudzom jazyku

www.bivs.sk
Zázemie zahraničného partnera 
vzdelávacieho holdingu 
Cognos AG Hamburg Nemecko.

JAZYKOVÁ ŠKOLA BIVŠ
začiatok kurzov od 16. 1. 2012

Banská Bystrica, Galanta, Liptovský Mikuláš, Prešov

Kontaktujte nás:
Tel.: 048/472 53 40, czv@bivs.sk

cia Jazykova skola 91x248mm   1 23.11.2011   15
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Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 
ponúkajú voľné kapacity na:

- Stolárske práce
- Ostrenie hobľovacích nožov

Adresa: Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
 Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Kontakt: 044/ 54 765 36, 54 765 00, p. Jozef Reppa

Najstaršia občianka mesta
Pani Mária Hliničanová z Ploští-

na sa narodila 2. novembra 1908. 
V tomto roku teda oslávila naozaj 
úctyhodných stotri rokov.

Medzi gratulantov sa 3. novem-
bra zaradil aj primátor mesta Ale-
xander Slafkovský a poslankyňa 
mestskej časti Soňa Čupková. 
Pani Mária sa na svoj vek teší 
dobrému zdraviu. Vychovala jed-

nu dcéru a má dve vnúčatá, štyri 
pravnúčatá a päť prapravnúčat. 
Život prežila skromne a skrom-
nosť jej ostala dodnes. 

Lekári tvrdia, že dlhovekosť je 
otázkou životosprávy, no určite 
nesmie chýbať láska a rodinná 
blízkosť, ktoré bolo v dome pani 
Márie cítiť z každého pohľadu či 
slova. -ker-

Sila a  nebezpečenstvo demagógie
Demagógia je najväčším nepria-

teľom demokracie. Demagógia 
zahubila demokraciu v starove-
kých  Aténach, v Ríme a rovnaká 
hrozba visí  aj nad  súčasnosťou.  
Demagógia ako podkladanie sa 
náladám voličov, ako pôsobenie 
na emócie, alebo  používanie po-
loprávd v argumentácii s cieľom 
získať za každú cenu politickú 
moc, to sú tie najnebezpečnejšie 
prejavy demagógie. 

Nedostatky demokracie boli pri 
zrode tak fašizmu, ako aj komu-
nizmu. Odvtedy sa síce procesy 
v demokratických zriadeniach 
zlepšili, ale nové technológie, 
nedostatok času na porovnanie 
informácií, alebo nájdenie pô-
vodného pravdivého zdroja dá-
vajú neprimerane veľký priestor 
pre manipuláciu verejnej mienky. 
Pred nebezpečenstvom dema-
gógie nie je ochránená ani sa-
mospráva v mestách a obciach. 
Dovolím si upozorniť na niektoré 
najjednoduchšie triky len pre-
to, aby sa čitatelia Mikuláša stali 
odolnejšími voči jej nástrahám.

Najčastejším trikom je použitie 
percentuálneho vyjadrenia veli-
činy bez uvedenia jej absolútnej 
hodnoty.

Ak zdôrazním, že  cestovný 
lístok zdražie o 300% bez toho, 
aby som povedal, že doteraz bol 
takmer zadarmo – napríklad stál 
3 centy a teraz stúpol na hod-

notu 10 centov a nepriznám, 
že objektívne cestovné je pod-
statne vyššie, a že rozdiel medzi 
tým musí doplatiť mesto, tak zís-
kam podporu časti dôchodcov 
proti tomu, kto údajne stojí za 
zvýšením  cestovného a sám sa 
staviam do pozície, že by som to 
nedopustil.

Iný spôsob je vzbudzovanie fa-
lošných nádejí zatajením presnej 
informácie. 

Ak poviem, že mesto dostane   
peniaze z eurofondov v súvislos-
tiach, v ktorých čitateľ očakáva, 
že ich bude možné použiť na 
opravu chodníka aj pred jeho 
domom bez toho, aby som  infor-
moval, že tie peniaze sú určené 
výlučne na triediacu linku ko-
munálneho odpadu, tak takouto 
polopravdou vzbudzujem nádej, 
že so mnou ako politikom príde 
aj vytúžený chodník. Skutočnosť 
je však opačná. To však mnoho 
čitateľov, alebo divákov nevie a 
ja budem vyzerať ako najlepší a 
dám falošnú nádej voličovi. 

Preto nezávidím občanovi - vo-
ličovi, ktorý často nemá možnosť 
sa rýchlo dostať ku presnej in-
formácii a musí vyhodnocovať, 
čo sa na neho valí z marketingo-
vých dielní. Tu môže pomôcť len 
zdravý sedliacky rozum a dobrá 
pamäť. Verím, že Mikulášanom 
nechýbajú.     

          Jozef Repaský, zástupca primátora

V Liptovskej Ondrašovej sa už povodní báť nemusia
Po záplavových dažďoch, ktoré 

vlani začiatkom septembra veľmi 
znepríjemnili život obyvateľom 
Liptovskej Ondrašovej môžu ob-
čania tejto mestskej časti spávať 
pokojnejšie. Vedeniu mesta sa 
tohto roku podarilo presadiť vý-
znamné úpravy časti toku rieky 
Jalovčianka. Stalo sa tak vďaka 
dobrej spolupráci radnice, Slo-
venského vodohospodárskeho 
podniku Ružomberok, Verejno-
prospešných služieb a občian-
skeho klubu.

„Teším sa, že došlo prehĺbeniu 
koryta, jeho vyčisteniu a spev-
neniu brehov. Za veľmi dôleži-
té považujem aj to, že v tomto 
roku boli na toku Jalovčianky na 
území Ondrašovej vybudované 
kaskády. Tie v prípade prívalo-
vých dažďov účinne zamedzia 
záplavám, akých sme boli vlani 
po letných prázdninách sved-
kami. Posledné protipovodňo-

vé opatrenia sa u nás budovali  
v roku 2006. Vlaňajšie záplavy by 
sa nám vyhli, keby bolo mesto  
v minulosti iniciatívnejšie,“ myslí 
si Jozef Gonda, poslanec za Lip-
tovskú Ondrašovú. Práve on bol 
už od januára po znovuzvolení 
po štvorročnej pauze hnacím 
motorom myšlienky úpravy tejto 
nevyspytateľnej rieky. 

Podľa slov Milana Kružliaka, 
zástupcu primátora, je potreb-
né vysoko vyzdvihnúť prístup a 
vklad Slovenského vodohospo-
dárskeho podniku Ružomberok. 
„Som rád, že naše dobré vzťahy 
s pánom riaditeľom Róbertom 
Hokom, ktorý má na starosti 
správu povodia horného Váhu, 
sme našli spoločnú reč. Výsledok 
je neprehliadnuteľný,“ povedal 
M. Kružliak. Zároveň vyjadril pre-
svedčenie, že sa na úprave toku 
Jalovčianky bude pokračovať aj  
v roku 2012.  Peter Lehotský

Jozef Gonda (vpravo) ukazuje Milanovi Kružliakovi výsledok vykona-
ných prác. Na druhej fotografii situácia zo septembra 2010.
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Gymnazisti monitorovali čistotu vôd

Mesto zapisuje ďalej oprávnených občanov do zoznamu k potravinovej pomoci

Poďakovanie 
za spoluprácu Mesto Liptovský Mikuláš ako 

člen Euroregiónu Tatry sa zú-
častňuje na spoločnom projekte 
„Monitoring vôd – základ pre-
hlbovania enviropartnerstva“, 
podporovanom z rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky. 

Jednou z aktivít projektu bol 21. 
10. 2011 v Kežmarku aj seminár 
slovenskej a poľskej mládeže zák-
ladných a stredných škôl, na kto-
rom študenti zviditeľnili výsledky 
svojej práce. Liptovský Mikuláš 
zastupovalo Gymnázium M. M. 
Hodžu - študenti 3. A triedy, Mar-
tin Stromko, Ivana Čechová, Má-
ria Dobrodenková a Lucia Staro-
ňová, ktorí prezentovali výsledky 
monitorovania čistoty vôd toku 
Demänovka a minerálneho pra-
meňa v Iľanovskej doline usku-
točňovaného v rámci projektu 
„Biomonitoring a ochrana vod-
ných ekosystémov“. Gymnázium 
M. M. Hodžu sa do programu 
zapojilo prvý raz a bolo jednou z 

Mesto Liptovský Mikuláš ozna-
muje občanom, ktorým dopo-
siaľ nebola vydaná potravinová 
pomoc, že sa môžu zapísať do 
zoznamu na Mestskom úrade  v 
Liptovskom Mikuláši v Centre slu-
žieb občanom mesta - úsek soci-
álnej pomoci – box. č. 2 alebo na 
1. poschodí č. d. 106, 107 – útvar 
soc. vecí a sociálnych služieb. 

Potravinová pomoc je určená :
• deťom v náhradnej rodinnej 

starostlivosti 
• fyzickej osobe, ktorá je pobe-

rateľom dávky v hmotnej núdzi a 
príspevku k dávke

• osobám na hranici životného 
minima (rodičia a deti, na ktoré sú 
vyplácané dotácie)

• nepracujúcim poberateľom 
dôchodku, ktorých maximálna 
výška dôchodku nepresahuje 
305 Eur (poberatelia starobné-
ho,    predčasného, invalidného 
dôchodku

Každá oprávnená osoba je po-
vinná preukázať svoj nárok úrad-
ne stanoveným dokladom nasle-
dovne:

• v prípade detí v náhradnej ro-
dinnej starostlivosti, osoba, ktorá 
má dieťa zverené do osobnej sta-

rostlivosti predloží  k nahliadnu-
tiu rozhodnutie súdu;

• fyzické osoby, ktoré sú pobe-
rateľmi dávky v hmotnej núdzi 
a príspevku k dávke predložia 
potvrdenie, ktoré vydá príslušný 
úrad práce, sociálnych vecí a ro-
diny; 

• osoby na hranici životného 
minima (rodičia a deti, na ktoré 
sú vyplácané dotácie) predložia  
potvrdenie, ktoré vydá príslušný 
úrad práce, sociálnych vecí a ro-
diny;

• poberatelia dôchodku, ktorých  
výška dôchodku nepresahuje 

305,00 EUR (nepracujúci pobe-
ratelia starobného, predčasného, 
invalidného dôchodku) predlo-
žia k nahliadnutiu rozhodnutie 
Sociálnej poisťovne o priznaní 
dôchodku v roku 2011 alebo roz-
hodnutie Sociálnej poisťovne o 
valorizácii dôchodku od 1. januá-
ra 2011 alebo potvrdenie Sociál-
nej poisťovne o výške poberané-
ho dôchodku

O mieste a čase fyzického prebe-
rania potravín budú občania včas 
informovaní prostredníctvom 
úradnej tabule mesta, webovej 
stránky mesta a Televízie Liptov. 

Podľa harmonogramu vý-
vozu odpadu pre rok 2011 
sa mal ukončiť zber zelené-
ho odpadu na konci mesiaca  
októbra.

Vzhľadom k pretrvávajú-
cemu priaznivému počasiu 
mnohí obyvatelia mesta ak-
tívne čistili verejné priestran-
stvá pred svojimi domami. 
Mesto preto mimo plánova-
ného odvozu zabezpečilo 
zber opadaného lístia ešte 
dvakrát v mesiaci novembri.

Týmto chceme poďako-
vať obyvateľom, ktorí  za-
bezpečovali čistenie a hra-
banie opadnutého lístia  
na verejných priestranstvách 
či pred svojimi rodinnými  
a bytovými domami a opa-
dané lístie pozbierali do vriec 
alebo do zapožičaných veľ-
kých vriec VPS.  -žp-

Zúčastnení pri slávnostnom odhalení tabule

pozvaných jedenástich škôl. 
V rámci programu bola prezen-

tácia o faune a flóre, následne 
prezentácia výsledkov monito-
ringu vôd vykonaného školami. 
Seminár pokračoval  slávnost-
ným odhalením tabule na Zák-

ladnej škole Nižná brána v Kež-
marku a zbieraním bentosu z 
blízkej riečky. Odobrané vzorky 
účastníci následne pozorovali v 
blízkej základnej škole pod vede-
ním dvoch pracovníkov  Prešov-
skej univerzity.

Využite šancu vzdelávať sa v cestovnom ruchu

Mnoho obyvateľov Liptova žije 
z jeho cestovného ruchu. Určite 
platí, že čím ku nám príde viac 
turistov, tým bude všetkým lep-
šie. Návštevníkom nášho atrak-
tívneho regióna ponúkame 
ubytovanie, stravovanie, relax 
a mnoho ďalších doplnkových 
služieb. Možno aj Vy ubytová-

vate, máte malý penzión, alebo 
zariadenie, ktorých úspešnosť 
je závislá od počtu klientov. A je 
celkom možné, že aj ďalší liptáci 
práve v týchto dňoch uvažujú 
nad podnikaním v oblasti cestov-
ného ruchu. Aj to je v čase roz-
máhajúcej sa krízy riešením, ako 
toto ťažké obdobie zvládnuť. Ale 
ako podnikať s obmedzenými fi-
nanciami a na európskej úrovni?

Všetky moderné a prosperujúce 
firmy sveta využívajú obdobie 
krízy ako príležitosť na vzde-
lávanie, na zvyšovanie kvality 
poskytovaných služieb a tým na 

získanie konkurenčnej výhody. 
Poučme sa od nich a tiež pasívne 
nečakajme na koniec krízy!   

Personálna agentúra LINK zís-
kala z EU projekt bezplatného 
vzdelávania pracovníkov v ob-
lasti cestovného ruchu. Jeho 
cieľom je naučiť všetkých ľudí, 
ktorí prichádzajú do pracovného 
kontaktu s turistami, poskytovať 
kvalitné služby, ktoré zabezpečia 
nielen pritiahnutie novej kliente-
ly, ale aj jej pravidelné návraty. 

Bezplatné školenia sú určené 
osobám, ktoré chcú pracovať 
v cestovnom ruchu moderne, 

efektívne a kvalitne. Záujemco-
via o vzdelávanie si môžu vybrať 
zo širokej palety vzdelávania  
z oblastí marketingu, ma-
nažmentu, riadenia ľudských 
zdrojov, mäkkých zručností, an-
gličtiny a počítačových zručností 
v rôznych vedomostných úrov-
niach – od úplných začiatoční-
kov, až po pokročilých. 

Je iba na Vás, či využijete po-
moc Európskej únie v bezplat-
nom vzdelávaní a zvýšite si Vaše 
šance na dôstojný život aj v čase 
celosvetovej krízy!

 LINK - personálna agentúra 
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Martin Pohlod: „Tatran sa otvára verejnosti“

Vodní slalomári u primátora

Začala ligová 
sezóna futsalu

Dňa 5. decembra sa v Dome 
kultúry v Liptovskom Mikuláši 
uskutoční podujatie organizo-
vané Mestským futbalovým klu-
bom Tatran Liptovský Mikuláš. V 
súvislosti s touto akciou sme sa 
porozprávali s výkonným riadi-
teľom klubu Martinom Pohlo-
dom, hlavným organizátorom 
akcie.

Aká je filozofia akcie? 
Na túto akciu sú pozvaní všetci 

činovníci nášho klubu, t. z. funk-
cionári, hráči všetkých kategórii 
(s rodičmi, resp. s manželkami) 
a ich realizačné tímy, usporia-
datelia, sponzori, zástupcovia 
Oblastného futbalového zväzu 
Liptovský Mikuláš, Stredoslo-
venského futbalového zväzu, 
Slovenského futbalového zväzu 
a tí, ktorí nám v tomto pre nás 
nie ľahkom roku pomohli aj 
svojimi činmi. Domnievam sa, 
že ak sa otvoríme verejnosti, je 
väčšia pravdepodobnosť získa-
nia si ich dôvery, čo by mohlo 
osloviť aj sponzorov. V médiách 
častokrát zaznieva veta, aká je v 
kluboch rodina a pod. Častokrát 
sú to podľa mňa prázdne slová. 
Áno, aj ja by som si želal,  aby 
sme rodinou boli, takou nao-
zajstnou. Som presvedčený o 
tom, že táto akcia je jednou z 
foriem, ktorá by mala byť pra-
videlne organizovaná v našom 
klube vždy pred Vianocami ako 
poďakovanie za prácu všetkých 
činovníkov.

Aký bude priebeh  akcie?
V programe sa predstavia po-

stupne všetky mládežnícke 
družstvá spolu s ich trénermi. 
Taktiež bude v každej jednej 
z našich jedenástich kategó-

Fanúšikovia tohto čoraz po-
pulárnejšieho športu si prišli 
po roku opäť na svoje. V ne-
deľu 13. novembra sa mul-
tifunkčnej hale Liptov aréne 
začal už tretí ročník mestskej 
futsalovej ligy. V nasledujú-
cich týždňoch v nej bude sú-
periť dvanásť družstiev. 

Súčasťou úvodného kola v 
nedeľu 13. novembra bolo vy-
hodnotenie najlepších kolek-
tívov a jednotlivcov uplynulej 
sezóny. Cenu za najlepší ko-
lektív prebralo mužstvo Ma-
-mi pub, na druhom mieste 
skončila Ruža United a tretia 
Kyma Central Park. Ocenený 
bol aj najlepší hráč a strelec, 
ktorým sa stal Michal Tomek. 
Najlepším brankárom sa stal 
Pavol Ondrejka.                   -štef-

Primátor mesta Alexander Slafkovský prijal 24. novembra úspeš-
ných slovenských reprezentantov z Kanoe Tatra klubu (KTK) – Duk-
la Liptovský Mikuláš, ktorí získali zlaté medaily na majstrovstvách 
sveta vo vodnom slalome v Čunove. Kajakárka Elena Kaliská (3 x K1 

rii vyhodnotený najlepší hráč. 
Doteraz sa to vyhodnotilo na 
klubovej úrovni. Dospelí si pred 
vstupom do sály vyplnia anke-
tový lístok o najlepšieho hráča 
„A“ tímu. Ocenení budú najlepší 
traja. Ďalšou novinkou je pred-
stavenie klubových dresov v 
sezóne 2012/2013. Došlo k do-
hode so spoločnosťou Sportika, 
ktorá nás bude obliekať do kon-
ca roku 2013, čomu sa nesmier-
ne teším. Najlepší námet vzišiel 
od žiakov ZŠ Okoličné, kde sú 
futbalové triedy. Program je 
orientovaný „vianočne – futba-
lovo“. 

Prezradíte niečo o hosťoch po- 
dujatia a kultúrnom programe?

Predstaví sa inštrumentálny sú-
bor Radosť z Liptovského Hrád-

ku, vystúpi aj populárna skupina 
Ploštín Punk. Účasť potvrdili Jo-
zef Kliment, ktorý je generálnym 
sekretárom Slovenského futba-
lového zväzu, ako aj predseda 
Stredoslovenského futbalového 
zväzu Jozef Paršo. Sú to vzácni 
hostia, máme z nich nesmiernu 
radosť. Hlavným vrcholom veče-
ra bude odovzdanie finančného 
daru detskému oddeleniu Lip-
tovskej nemocnici s poliklinikou 
MUDr. Ivana Stodolu. Obdobie 
Vianoc je obdobím, kedy by sme 
mali byť štedrejší najmä k tým, 
ktorí to najviac potrebujú. Osob-
ne to vnímam ako povinnosť!

Budú aj sprievodné akcie?
Áno, ako odmenu za celoročnú 

prácu sa vedenie klubu rozhodlo 

zaplatiť všetkým futbalistom 
trojhodinový vstup do Tatralan-
die v doobedňajších hodinách. V 
jednom bazéne sa stretnú chlap-
ci z prípraviek a taktiež „A“ tímu. 
Ešte predtým hráči kategórie 
dospelých budú mať možnosť  
darovať krv. A v tento deň mož-
no príde aj Mikuláš... Každý klub 
má svoju históriu. Na javisku sa 
uskutoční beseda, kde sa bude 
spomínať. Mali by vedieť aj naši 
najmladší, ako sa klub vyvíjal. Na 
Slovensku nie je klubizmus taký 
silný ako v iných krajinách. Aj tu 
vidím zmysel tejto akcie.

Bude po programe pre hostí aj 
kapustnica?

Áno, ani my nebudeme výnim-
kou. Čas Vianoc by mal byť ča-
som spomalenia a spomínania. 
Futbal je nevyčerpateľnou stud-
ňou rôznych debát. Tak to bolo 
a tak to aj bude!                        -red-

ženy), kanoisti Michal Martikán 
a Alexander Slafkovský ml. (3 x 
C1), a deblová dvojica Ján Bá-
tik - Tomáš Kučera (3 x C2) na 
stretnutí diskutovali o skonče-
nej sezóne a plánoch na budúci 
rok. Vrcholným podujatím bude 
olympiáda v Londýne, kam sa 
môže ešte kvalifikovať E. Kaliská 
a M. Martikán. O dva roky bude 
naše mesto hostiť majstrovstvá 
Európy juniorov a pretekárov do 
23 rokov. „Urobíme všetko pre to, 
aby nová lodenica bola dosta-
vaná a k dispozícii pretekárom,“ 
ubezpečil primátor mesta.   -mp-
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Zo zápisníka Mestskej polície od 20. 10. 2011 do  20. 11. 2011

Človek sa narodil aby dýchal,  
videl, počul a cítil – aby žil...
v Liptovskom Mikuláši sa v ok-
tóbri  narodili:

Sára ŠICHTOVÁ, Samuel BAGI, 
Tomáš KOŽÁK, Tamara GEMZIC-
KÁ, Marek SOTÁK, Filip SEKAN, 
Tamara BÁNIKOVÁ, Bianka KU-
ČEROVÁ, Laura HALADĚJOVÁ, 
Tamara HLINIČANOVÁ, Matúš 
ULIČNÝ, Diana ADAMOVIČOVÁ, 
Chiara RUSNÁKOVÁ, Jonáš GALL, 
Šimon MARHEFKA, Alex PUŠKA, 
Dominik ZUBAJ, Tamara SIROTIA-
KOVÁ, Lukáš PROCHÁZKA, Mi-
chal POLONEC, Patrik ČONKA

... teraz už nie si len priateľ, teraz 
si ten, ktorého neopustím, ktoré-
mu vždy pomôžem a hlavne kto-
rého navždy milujem... 

Manželstvo uzavreli:
Roman ŠMIRJAK – Monika 

SZCZUREKOVÁ, Štefan SPODNIAK 
– Mgr. Kristína PAPŘOKOVÁ, Ing. 
Tomáš ANTOŠOVSKÝ – Mgr. Eva 
ZÁHORSKÁ, Peter BALÁŽ – Katarí-
na HRBEKOVÁ, Nikolay ERMAKOV 
– Tatiana SKOROKHODOVÁ, Jaro-
slav ŠIMČEK – Ľubica VALACHO-
VÁ, Lukáš VONGREJ – Kristína 
ŠTAFFENOVÁ, Peter BUBIS – Mar-
ta ŠLAUKOVÁ, Michal MARCINČIN 
– Mgr. Simona SALIŠOVÁ, Zdeno 
ZAŤKO – Zdena JURECKÁ, Martin 
VARGA – Ing. Lívia LEPÓTOVÁ, Ľu-
bomír ŠPIREC – Soňa ŠPILBERGE-
ROVÁ, Vladimír PUŠKA – Andrea 
BALÁŽOVÁ, Vladimír DZUROŠ-
KA – Mgr. Miroslava BUMBÁLO-
VÁ, Jozef MURGOŠ – Kvetoslava 
MURGOŠOVÁ, Miroslav MAJZLÍK 
– Miroslava BIBZOVÁ.

Dych – slovko krátke, nenápad-
né. Bez neho však končí život ...

zomreli:
Ján VYPARINA – 59r., František 

SMERČIAK – 68r., Ing. Zdeněk 
KůS CSc.- 73r., Elena TRNOVSKÁ 
– 84r., Mária SMRTNÍKOVÁ – 68r., 
Albína LAUČÍKOVÁ – 82r., Anna 
BORTELOVÁ – 85r., Jozef GOL-
LÚCH – 47r., Kornelia PETHŐOVÁ 
– 96r., Marta FIAČANOVÁ – 69r., 
Marta LELOVICSOVÁ – 71r., La-
dislav TOMKO – 70r., Dušan 
HUBKA – 85r., Vladimíra VYŠ-
NÁ – 24r., Jozef VALJENT – 71r., 
Anna DUPALOVÁ – 92r., Ján PLCH 
– 94r., Milan MEDVECKÝ – 86r. 
                                                         -matr-

 20. 10. 2011 – o 13.40 hod. jazdil 
na bicykli po chodníku na ul. Ji-
lemnického pán Matúš P. z Pre-
šova. Svojim konaním porušil 
VZN č.8/1992 čl. 2., ods., 2, písm. 
b. Hliadka MsP menovaného 
riešila na mieste napomenutím.

23. 10. 2011 o 15.21 hod. boli 
prichytení pri krádeži v cukrár-
ni Veronika na Námestí oslobo-
diteľov dvaja chlapci David H. a 
Patrik B. z Lipt. Mikuláša. Objas-
ňovaním bolo zistené, že bola 
odcudzená  prepravka s prázd-
nymi fľašami v hodnote 10 EUR. 
Obidvaja páchatelia boli odo-
vzdaní rodičom, s ktorými bol 
priestupok prekonzultovaný. 
Nakoľko boli v čase priestup-
ku maloletí, vec bola odložená 
záznamom na MsP a predmet 
krádeže bol vrátený majiteľovi.

27. 10. 2011 o 19.39 hod. pobe-
hoval po Nábreží Dr. A. Stodolu 
voľne pustený vlčiak. Hliadka 
MsP zistila, že majiteľka psa je 
p. Jana Z. z Ul. Borbisovej, ktorá 
bola za porušenie VZN č. 4/2009 
čl. 6, ods. 2 riešená na mieste 
hliadkou MsP napomenutím.

30. 10. 2011 o 04.19 hod. na Ul. 
Garbiarskej na čerpacej stanici 
SHELL požívali alkohol na ve-
rejnosti Miroslav V., Patrik B. a 
Štefan Ž. z Východnej a Ján R. 
z Lipt. Hrádku. Svojim konaním 
porušili VZN č. 8/1992 čl. 2, ods. 
1, písm. b., za ktorý boli všetci 
riešení na mieste hliadkou MsP.

2. 11. 2011 o 15.18 hod. bol 
na ul. Hodžovej pred Úradom 
práce, sociálnych vecí a rodi-
ny odchytený voľne pustený 
pes bielo-čiernej farby (kólia) a 
odovzdaný zodpovedným pra-
covníkom mesta určeným na 
odchyt psov do karanténnej 
stanice  na ul. Revolučnej.

5. 11. 2011 o 14.25 hod. centrála 

MsP prevzala tel. oznam od ob-
čianky mesta Lipt. Mikuláš, že na 
ul. Bernolákovej za Domom slu-
žieb na strome visí líška. Hliadka 
MsP zistila, že telefonát sa zakla-
dá na pravde. Nakoľko líška vi-
sela asi v 5-metrovej výške, bol 
na miesto privolaný HaZZ s reb-
ríkom, ktorý pomohol líšku zlo-
žiť. Líška bola zobratá do vreca 
a umiestnená pri hnojisku vedľa 
cesty na Veternú Porubu, kde si 
ju vyzdvihol p. Majer z poľovníc-
keho zväzu.

12. 11. 2011 o 00.25 hod. podal 
alkohol pán Juraj V. z Bobrovca 
pánovi Martinovi V. z Lipt. Mi-
kuláš na Námestí osloboditeľov 
pred Kozel Pubom. Menova-
ný svojím konaním porušil §30 
ods. 1, písm. a Zák. č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch. Vec je v rie-
šení mestskej polície.

19. 11. 2011 o 02.39 hod. bol za 
rušenie nočného pokoja hlas-
nou hudbou v Play clube Papu-
ča riešený v blokovom konaní  
zodpovedný zamestnanec R. O. 
z L. Mikuláša. 

19. 11.  2011 bola v rámci pria-
meho výkonu hliadkovej služ-
by  vykonaná akcia „Alkohol“, 
pri ktorej hliadky MsP v podniku 
Fornix zistili 3 mladistvé osoby, 
ktoré konzumovali alkoholické 
nápoje. Jednalo sa o Martina Š. 
z Handlovej, Michala J. a Ivetu 
M. z L. Mikuláša. V dvoch prípa-
doch bola zistená aj osoba, kto-
rá alkohol mladistvým podala. V 
jednom prípade bola v podniku 
zistená maloletá osoba, ktorá 
sa zdržiavala  bez dozoru svo-
jich zákonných zástupcov po 
21.hod. na verejne prístupných 
miestach, kde sa podávajú alko-
holické nápoje. Maloletá osoba 
bola odovzdaná rodičom. Vo 
všetkých prípadoch bude  o 
veci  upovedomený príslušný 

obecný úrad a ÚPSVaR. 
 

Nestarať sa o svoje zvieratá je 
tiež trestné. Z titulu podozre-
nia z týrania zvieraťa a z dôvo-
du zanedbávania starostlivosti 
museli pracovníci Regionálnej 
veterinárnej a potravinovej 
správy v L. Mikuláši za asisten-
cie príslušníkov mestskej polície 
odobrať psa majiteľke z Iľanova 
a dočasne ho umiestniť do ka-
ranténnej stanice. Prípad je ďa-
lej v riešení.

V období od 20.10.2011 do 
20.11. 2011 bolo MsP riešených 
277 priestupkov, z toho na 
úseku dopravy 129 priestup-
kov, 8 priestupkov – cyklisti 
na chodníku,  11 priestupkov 
proti majetku, 37 priestupkov 
proti verejnému poriadku, 7 
priestupkov proti občianskemu 
spolunažívaniu, 15 priestupkov 
voľne pohybujúcich sa psov, 21 
priestupkov porušenia zákona 
o ochrane nefajčiarov - fajče-
nie na autobus. zastávkach, 11 
priestupkov podania alkoholu 
osobe mladšej ako 18 rokov, 19 
priestupkov pitia alkoholu na 
verejnom priestranstve, a iné.

 -msp-

Polícia od decembra mení stránkové hodiny
Okresné riaditeľstvo Policajné-

ho zboru v Liptovskom Mikuláši 
oznamuje, že na oddelení do-
kladov Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Liptovskom 
Mikuláši, ktoré zabezpečuje 
agendu vydávania vodičských 
preukazov, občianskych preu-
kazov, cestovných pasov, zbroj-
ných preukazov a na pracovisku 
Okresného dopravného inšpek-

rozsah stránkových dní a hodín je nasledovný:

Pondelok      07.30 hod. – 15.00 hod.
Utorok           nestránkový deň      
Streda           07.30 hod. - 17.30 hod. 
Štvrtok          nestránkový deň
Piatok            07.30 hod. – 12.00 hod.

torátu v Liptovskom Mikuláši 
zabezpečujúcom agendu na 
úseku evidencie vozidiel do-

chádza od 1. decembra 2011 
k úprave rozsahu stránkových 
hodín pre občanov.

Úsporné opatrenia a znižo-
vanie výdavkov mesta sú plne 
v súlade s našimi prísľubmi 
z predvolebnej kampane. 
Sľúbili sme hovoriť pravdu a 
nezvyšovať neodôvodnene 
dane a poplatky. Deklarova-
li sme odhodlanie problémy 
riešiť a neodkladať ich na účet 
budúcej generácie.  
                        Alexander Slafkovský,

                                         primátor mesta

Pravda o daniach
(pokračovanie zo str. 3)
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