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Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš

Budúci rok môže v meste vyrásť nová hokejová hala
Stáť by mala pri mestskom zim-

nom štadióne, do prevádzky ju 
uvedú v lete 2013. V spolupráci 
s mestom ju má zrealizovať sú-
kromná spoločnosť. Hlavným 
investorom je hokejový repre-
zentant Ján Laco.

Poslanci mestského zastupiteľ-
stva dali vo štvrtok 8. novembra 
na svojom pravidelnom zasad-
nutí zelenú investičnému zámeru 
výstavby novej tréningovej haly 
pri zimnom štadióne. Vyrásť by 
mala na súčasných pozemkoch 
mesta.

 Okrem výstavby haly investor-
ská spoločnosť JL arena plánuje 
zrekonštruovať chladiaci systém 
pôvodného zimného štadióna. 
Mala by záujem ho aj prevádzko-
vať. „Na základe mandátu od po-
slancov budem pokračovať v ro-
kovaniach s investorom. Vyústiť 
by mali do vyhotovenia právnych 
dokumentov potrebných k usku-
točneniu našich spoločných 
zámerov. Súčasťou  komplexné-
ho riešenia prevádzky štadióna 
a tréningovej haly je aj výkon 
prenesenej správy mestského 
zimného štadióna investorom,” 
poznamenal primátor Alexander 

Slafkovský. 
Podľa slov primátora je výho-

dou projektu fakt, že nevyžaduje 
investície z mestského rozpočtu. 
„Navyše ušetríme investície do 
chladiacich rozvodov a strojov-
ne, znížia sa náklady na prevádz-
ku štadióna. V meste vyrastie 
nová tréningová hala a predĺži 
sa hokejová sezóna z ôsmich na 

jedenásť mesiacov. Pre mládež 
bude k dispozícii tisíc hodín ľa-
dovej plochy zadarmo,“ definoval 
prínosy A. Slafkovský.

Celkové priame finančné úspo-
ry pre mesto by mali predstavo-
vať približne 590-tisíc eur počas 
najbližších pätnástich rokov. Za 
rovnaké obdobie mesto získa aj 
iné prínosy projektu ako je po-

skytnutie plochy zadarmo. „Tento 
benefit sa dá vyčísliť na 3,5 mil. 
eur“, vysvetlil primátor.

Výstavba novej haly by mala pre-
biehať od marca do júna budúce-
ho roka. Po následnej skúšobnej 
prevádzke v júli má byť plná pre-
vádzka na oboch ľadových plo-
chách spustená predbežne od 
augusta 2013.  Peter Lehotský

Vážení a milí spoluobčania!

Koniec roka 2012 sa blíži míľovými krokmi 
a je čas vianočných príprav, očakávaní a aj 
bilancovania. Dovoľte mi sa teda pripojiť 
a prispieť aj svojou troškou do mlyna.

Na záver roka 2012 nás ešte čaká niekoľ-
ko príjemných udalostí. Sú pripravené pek-
né adventné koncerty, Mikulášsky jarmok 
s podtitulom „na Mikuláša v Mikuláši“, sil-
vestrovská zábava a Novoročný koncert. 
Z tých menej príjemných sú to práce na 
ukončení povinností v zamestnaniach v sú-
vislosti s koncom pracovného roka a v do-
mácnostiach predvianočné upratovanie 
a zhon, aby všetko pred Štedrým večerom 
bolo tak, ako má.

Rok 2012 sa pre naše mesto niesol v zna-
mení realizácie viacerých prác  financo-
vaných z peňazí Európskej únie. Občan 

si občas zahromžil pri rekonštrukcii ulice 
Štúrovej, Školskej, Tranovského a Námestia 
osloboditeľov, ale myslím si, že výsledok stojí 
za to. Úsilie štyroch - piatich rokov prinieslo 
ovocie v podobe vynoveného centra mesta. 

Inú veľkú investíciu pripravovanú tiež pred 
štyrmi rokmi spolufinancovanú eurofondmi 
a vládou SR Liptáci vnímali o niečo menej. 
Je to rekonštrukcia  čistiarne odpadových 
vôd v Mikuláši a výstavba kanalizácií v sied-
mych obciach Liptova, spolu za viac ako 44 
mil. eur. Tým sa završuje etapa investícií do 
životného prostredia za obrovskej pomoci 
EÚ. Jej pozitívny efekt  sme mohli zbadať už 
po minulé roky, keď po ukončení prác pro-
jektu ISPA v roku 2006 došlo k výraznému 
zlepšeniu čistenia odpadových vôd z miest 
Liptova. Hneď sa to prejavilo na kvalite vôd 
v Liptovskej Mare, ktorá posledné tri roky 
„nezakvitla“ sinicami napriek výrazne tep-

lým letám. Podrobnú rekapituláciu aktivít 
roka 2012 si nechám na neskoršie, keď budú 
známe aj finančné výsledky hospodárenia 
mesta.

Koniec tohto roka sa nesie v znamení spo-
malenia tak slovenskej ako aj európskej 
ekonomiky. Budeme sa musieť popasovať 
s problémami tak, aby sme koncoročnú bi-
lanciu mestských financií mali v pozitívnych 
číslach. Verím, že sa to tímu, ktorý mám česť 
viesť ostatné roky na radnici, podarí.

Milí Mikulášania! Na záver chcem Vám 
všetkým zaželať príjemné a radostné preži-
tie Vianoc, požehnané a milostiplné sviatky 
naplnené radosťou z rodiny a Vašich najbliž-
ších ako aj zo stretnutí s priateľmi.
Alexander Slafkovský,
primátor mesta   
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Súdy dávajú mestu za pravdu

Zastupiteľstvo o znížení poplatkov za opatrovateľstvo a úprave miestnych daní

Okresný súd v Liptovskom Mi-
kuláši rozhodol v prospech mesta 
spor s poradenskou spoločnos-
ťou v súvislosti s transformáciou 
mestskej príspevkovej organizá-
cie. Spor sa týkal plnenia zmluvy 
o poradenstve z roku 2009. 

Na jej konci mal stáť výber sú-
kromného partnera, ktorý mal 
pre mesto zabezpečovať dvadsať 
rokov komunálne služby vrátane 
lukratívnej likvidácie odpadu. Tie 
dovtedy zabezpečovali mestské 
Verejnoprospešné služby (VPS). 
Mesto sa tohto roku vo februári 
začalo na súde domáhať vrátenia 
časti odmeny za poradenstvo. Po-
radca totiž dobrovoľne peniaze 
vrátiť nechcel.

„Predošlé vedenie mesta porad-
covi zaplatilo ešte pred naplnením 
danej časti zmluvy,“ vysvetľuje 
dôvod žaloby primátor Alexander 
Slafkovský. Podľa zmluvy bola od-
mena poradcu rozdelená na dve 
časti. Prvá bola vyplatená po vý-
bere užšej skupiny uchádzačov 
o poskytovanie komunálnych slu-

žieb. Druhú malo mesto uhradiť 
po ukončení výberu a určení víťa-
za. K jeho vyhláseniu však nikdy 
nedošlo. 

Mesto totiž v decembri 2009 sú-
ťaž zrušilo. O nejaký čas ju síce vy-
hlásilo opäť, ale do procesu vstúpil 
Úrad pre verejné obstarávanie. Ten 
proces výberu partnera nariadil 
v lete 2010 definitívne zrušiť. Dô-
vodom bola netransparentnosť a 
ďalších osem závažných porušení 
zákona o verejnom obstarávaní. 
Postup mesta podľa úradu ohro-
zoval aj pravidlá čestnej hospodár-
skej súťaže. 

„Predošlé vedenie radnice tak za-
platilo viac ako 10-tisíc eur za služ-
by bez výsledku,“ tvrdí A. Slafkov-
ský. Zároveň zopakoval svoj názor 
spred dvoch rokov. „Služby typu 
VPS by mali ostať v rukách samo-
správy. Súkromníkovi ide o zisk, 
mestskej organizácii stačí vyrovna-
né hospodárenie pri poskytovaní 
porovnateľných služieb.“

Mesto Liptovský Mikuláš spustilo 
v roku 2009 proces nájdenia súk-
romníka, s ktorým by prevádzko-

Jedným z bodov rokovania 
mestského zastupiteľstva vo štvr-
tok 8. novembra bolo udelenie 
čestného občianstva mesta in 
memoriam významnému rodáko-
vi MUDr. Pavlovi Straussovi. Stalo 
sa tak v roku, kedy si pripomína-
me sto rokov od jeho narodenia.

Poslanci potom prerokovali zá-
mer výstavby novej hokejovej 
haly v meste. Venovali sa aj návrhu 
opatrení na zníženie nedoplatkov 
na nájomnom v nájomných bytoch 
a všeobecne záväznému nariade-
niu o určení názvu ulíc v Iľanove 
a Ploštíne. 

Prediskutovali aj návrh úpravy 
miestnych daní a poplatku za ko-
munálny odpad. Od 1. januára 
bude zohľadňovať mieru inflácie 
v národnom hospodárstve za uply-
nulé obdobie. Inflácia počas neho 
zaznamenala úroveň 3,9%. 

Do jedální investujú viac
Zmenou prešla aj výška príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v 
školách a v školských zariadeniach. 
Parlament totiž prijal zákon, ktorý 
umožňuje, aby zriaďovateľ škol-
ských zariadení určil okrem výšky 
príspevkov na čiastočnú úhradu na 
nákup potravín aj výšku príspevku 
na režijné náklady, pričom jej výš-
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valo dvadsať rokov spoločný pod-
nik starajúci sa o zabezpečovanie 
komunálnych služieb vrátane 
lukratívneho odvozu a likvidácie 
odpadu. Hodnota zákazky bola 
približne 16 miliónov eur. Cena 
za tieto služby podľa zadania sú-
ťaže mala byť až o 900-tisíc eur 
ročne vyššia ako príspevok mesta 
pre VPS na tieto činnosti. V roku 
2010 predstavoval sumu asi 2,5 
milióna eur. Petíciu proti skrytej 
privatizácii VPS podpísalo v roku 
2010 takmer tri tisíc občanov Lip-

tovského Mikuláša. Obávali sa,  
že súkromný investor by kvôli 
zisku mohol neúmerne zdvihnúť 
ceny za svoje služby, čo by v ko-
nečnom dôsledku zaplatili obča-
nia mesta z vlastných peňaženiek. 

V súvislosti s úspešným súdnym 
sporom radnica predpokladá, že 
sa protistrana odvolá. „Okresný 
súd nám dal za pravdu, verím, že 
v prípade ďalšieho pokračovania 
na kraji budú mať sudcovia rovna-
ký názor,“ uzavrel primátor A. Slaf-
kovský.    Peter Lehotský

ka nie je obmedzená. Mikulášski 
poslanci súhlasili, aby tento prí-
spevok predstavoval 10 centov za 
jedno jedlo. 

Ročne to má priniesť 36-tisíc eur, 
ktoré budú použité na opravy a 
údržbu zariadení, ale i na skvalit-
nenie a nákup materiálno-technic-
kého vybavenia  školských kuchýň, 
výdajní a jedální a na inováciu 
zariadenia v školských jedálňach. 
Pre porovnanie dostali poslanci 
informáciu, že v Galante či Trnave 
sa tento poplatok pohybuje na 
úrovni 20 centov, v Modre 28 cen-
tov a v Krompachoch dokonca 30 
centov za jedno jedlo.

Znížili poplatky za opatrovanie
Poslanci schválili zníženie poplat-

kov za opatrovanie. Po novom na 
službe tí, ktorí doteraz platili jed-
no euro za hodinu ušetria pätnásť 
centov, zo sumy 1,50 eur klesne 
hodinová sadzba na 1,35 eur a tí, 
ktorí doteraz platili dve eurá ušet-
ria takisto pätnásť centov. Opatro-
vaní tak ušetria v priemere až 11% 
oproti súčasnosti. 

Naopak, kvôli zmene zákona sa 
smerom nahor upravia poplatky 
v Dome opatrovateľských služieb. 
Narastú podľa typu služby, podrob-
ne sú uvedené v novelizovanom 
všeobecne záväznom nariadení. 

Zmeny budú účinné od 1. januára 
2013.

podporili mládežnícky šport
Zastupiteľstvo odobrilo projekt 

cezhraničnej spolupráce s partner-
skou Opavou. Zameraný bude na 
nákup vybavenia pre mikulášskych 
žiakov a dorast, ktorý sa venuje 
vodnému slalomu. Vďaka eurofon-
dom tak získajú za asi 35-tisíc eur 
novú potrebnú výbavu. Súčasťou 
projektu je aj zorganizovanie me-
dzinárodného preteku žiakov a do-
rastu v roku 2013 medzi vodákmi 
z Opavy a nášho mesta.

Dôležitým bodom programu no-
vembrového zastupiteľstva bolo 
schválenie plánu jeho zasadnutí 
v roku 2013. Poslanci sa venovali aj 
návrhom na odpredaj prebytočné-
ho majetku mesta a vypočuli si tri 
aktuálne správy hlavnej kontrolór-
ky o výsledku činnosti jej útvaru. 

Financie pre hokej a futbal
Kvôli záväzkom, ktoré pred sebou 

tlačia z predošlých období oba naj-
väčšie mestské športové kluby pri-
stúpilo zastupiteľstvo k schváleniu 
jednorázovej pomoci. MHK 32 do-
stane na jeho základe z mestského 
rozpočtu 100-tisíc eur, MFK Tatran 
60-tisíc eur. Radnica prostriedky 
vyčlenila z ušetrených peňazí na 
mzdových nákladoch mestského 

úradu, z daňových príjmov a z po-
platkov za hazardné hry. Finančné 
dotácie použijú oba kluby výhrad-
ne na úhradu záväzkov vzniknu-
tých v roku 2012. Pri hokejistoch 
sa týkajú predovšetkým dopravy a 
nákupu výstroja a výzbroje. Futba-
listi zo získaných peňazí pokryjú ná-
klady na prepravu, stravné, odmeny 
rozhodcov a údržbu areálu pre udr-
žanie mládežníckeho športu.  

v decembri o rozpočte
Mestské zastupiteľstvo sa najbliž-

šie zíde vo štvrtok 13. decembra. 
Hlavnou témou bude prerokova-
nie a schválenie rozpočtu mesta 
rok 2013. Celý program decembro-
vého rokovania poslancov nájdu 
čitatelia na internetovej stránke 
mesta spolu s predkladanými ma-
teriálmi.    Peter Lehotský
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Mestu došla trpezlivosť s neplatičmi, obrátilo sa na exekútora
Dlhodobé pohľadávky mesta 

voči občanom tvorené daňou 
z nehnuteľnosti a poplatkom za 
komunálny odpad sa radnica roz-
hodla riešiť radikálnejšie. 

„Na bežné výzvy úradu nereago-
vala takmer tisícka spoluobčanov. 
Posledný pokus vyzvať ich sme uro-
bili koncom mája, začiatkom júla 
sme ich podlžnosti postúpili pro-
stredníctvom právnej kancelárie 
exekútorovi,“ hovorí vedúci útvaru 
miestnych daní a poplatkov Rudolf 
Proč. Exekúcie začali byť vykonáva-
né v polovici novembra.

Mesto v situácií, kedy eviduje po-
hľadávky za státisíce eur, pristúpilo 
k ráznemu opatreniu. Podľa názoru 
jeho vedenia má slúžiť na ochranu 
slušných a poctivých občanov. Rad-
nica si myslí, že nie je normálne, aby 
doplácali na tých, ktorí sú ľahostajní 
k svojim povinnostiam. Prísny ale 
spravodlivý prístup vyústil k hromad-
ným exekúciám. Ochrániť majú tých, 

ktorí považujú za normálne pravidel-
ne platiť všetky dane a poplatky.

  
neplatiči dlžili mestu 
vyše 300-tisíc eur
Okrem 930 fyzických osôb, ktoré 

dlžia mestu dovedna 190 549 eur 
má mesto pohľadávky na poplat-
koch a daniach aj voči podnika-
teľským subjektom. Tých je 202, 
dlžná čiastka predstavuje 120 057 
eur. Väčšina pohľadávok vznikla ich 
neriešením v rokoch 2008 až 2010, 
niektoré dlhy, ktoré mesto nevede-
lo doteraz vymôcť vlastnými silami 
a rieši ich už exekútor, sú datované 
až do roku 2003.

 Vzhľadom na veľký počet dlžníkov 
radnica angažovala právnu kance-
láriu, ktorá si vybrala konkrétneho 
exekútora. Všetky súvisiace náklady 
s vymáhaním zaplatia dlžníci. 

Dlžníkom zablokovali 
účty a majetok
Exekútor zablokoval počas tretie-

ho novembrového týždňa všetkým 
dotknutým neplatičom bankové 
účty vo výške dlžnej sumy a pred-
pokladaných trov konania. „Časť 
z nich sa prišla potom na úrad sťa-
žovať, zriadili sme pre nich kontakt-
né miesto s právnikom. Ten im vy-
svetlil, čo sa dá v ich situácií robiť. 
Ak medzičasom časť dlhu  uhradili, 
riešil s nimi aj takúto situáciu, aby 
mohli čím skôr uhradiť celý dlh 
a mohli im byť odblokované účty,“ 
popisuje situáciu R. Proč z útvaru 
miestnych daní a poplatkov. 

„Mnohí občania boli zvyknutí, že 
normálne je neplatiť, že sa nič váž-
ne nestane. Občania zneužívajúci 
mesto a systém na úkor všetkých 
slušných ľudí dostali teda razantné 
nie ako odpoveď na ich doterajšie 
počínanie,“ povedal primátor Ale-
xander Slafkovský. Ochrana serióz-
nych občanov je prvoradým záuj-
mom súčasného vedenia mesta. 

Primátor pripúšťa, že pri viac ako 
tisíc exekučných návrhoch mohlo 

v ojedinelých prípadoch dôjsť 
omylom aj k postihnutiu ľudí, ktorí 
mali svoje záväzky splnené. Mesto 
je pripravené okamžite urobiť ná-
pravu a ospravedlniť sa za neprí-
jemnosti. „Takých prípadov sme 
však zaznamenali asi iba päť či se-
dem, teda menej ako pol percenta 
zo všetkých exekučných návrhov,“ 
konštatuje primátor.

exekútora môže využiť 
aj bytový podnik
Mesto verí, že hromadná exe-

kúcia zvýši platobnú disciplínu 
občanov. Nevylučuje, že exekúcie 
bude odporúčať aj jednej z jeho 
obchodných spoločností. Bytový 
podnik totiž eviduje na nájom-
nom nedoplatky za 350-tisíc eur. Je 
pravdepodobné, že po pozitívnych 
skúsenostiach s exekúciami ku nim 
pristúpi aj táto spoločnosť, keďže 
veľká časť dlžníkov na bežné výzvy 
reaguje len sporadicky.      

      Peter Lehotský

V úvode mestského zastupiteľstva 
vo štvrtok 8. novembra ocenil Ale-
xander Slafkovský Cenou primátora 
mesta Divadlo Gasparego. Mikuláš-
ski divadelníci dostali ocenenie za 
významný podiel na rozvoji miest-
nej i regionálnej kultúry. Druhým 
vážnym dôvodom bolo nedávne 
získanie najvyššieho ocenenia na 
poli amatérskeho divadla - Ceny za 
tvorivý čin roka 2012. 

Divadlo Gaspaego sa stalo naj-
úspešnejším slovenským ochot-
níckym súborom na jubilejnom 

deväťdesiatom ročníku vrcholnej 
súťažnej prehliadky amatérskych 
divadelných súborov na Slovensku 
známej ako Scénická žatva. 

Ocenenia sú tiež zaslúženým dar-
čekom k desiatemu výročiu založe-
nia súboru. S hrou Boj černocha so 
psami bude Gasparego reprezento-
vať Liptovský Mikuláš a Slovensko 
na viacerých svetových festivaloch, 
ako napríklad v českom Hronove, 
nemeckom Paderborne, vo Veni-
ce na Floride i v Argentíne v roku 
2015. -red-

Rokovali o Zimných olympijských hrách 2022 Zber zeleného 
odpadu skončil

Divadlo Gasparego ocenené za úspechy

Primátor mesta Alexander Slaf-
kovský prijal v utorok 6. novembra 
diplomatických zástupcov Poľskej 
repuliky na Slovensku – veľvyslan-
ca Andrzeja Krawczyka, generál-
neho konzula Gregorza Nowac-
kieho a honorárneho konzula 
Tadeusza Frackowiaka. 

Za prítomnosti primátora su-
sedného Ružomerka a predsedu 
Euroregiónu Tatry Jána Pavlíka dis-
kutovali o vzájomných slovensko-
-poľských vzťahoch, ďalšom rozvoji 
cezhraničnej spolupráce i perspek-
tívach cestovného ruchu na oboch 
stranách Tatier.

Dôležitou témou stretnutia bola 
spoločná kandidatúra Poľska a Slo-
venska na zorganizovanie Zimných 

olympijských hier v roku 2022. Ak 
uspeje, budú to po prvé hry v his-
tórii, ktoré sa uskutočnia v dvoch 
krajinách súbežne. „Nepochybujem 
o tom, že sa máme o ňu pokúsiť. 
Som optimista, myslím, že všetci, 
ktorí sa do prípravy kandidatúry 
púšťame, sme optimisti. Náš región 
na to má,“ povedal veľvyslanec A. 
Krawczyk. 

„V regióne Liptova a Tatier máme 
skúsenosti s univerziádou. Je to po-
dobný typ podujatia, aj keď rozsa-
hom menší. Olympiáda je o spolu-
práci a viem si predstaviť v jej rámci 
priestor aj pre mesto Ružomberok,“ 
povedal J. Pavlík. 

Podľa mikulášskeho primátora 
A. Slafkovského je to veľká výzva: 
„Myšlienka spoločnej kandidatúry 

je myšlienkou zaujímavou a veľmi 
dobrou. Z pohľadu propagácie, 
cestovného ruchu a dobudovania 
infraštruktúry môže byť z dlho-
dobého hľadiska len prínosom. Je 
najvyšší čas začať pracovať na spo-
ločných dokumentoch, dohodách 
a príprave kandidatúry ako takej.“

Zimné olympijské hry v roku 2022 
by pre stredisko v Jasnej boli dejis-
kom disciplín v alpskom lyžovaní, 
Liptovský Mikuláš a Poprad by or-
ganizovali časť hokejového turnaja 
olympiády. „Kandidatúra nás určite 
zviditeľní, je na nás, ako ju zúročíme. 
Prípadné uskutočnenie samotných 
hier bude čerešničkou na torte,“ 
uviedli zhodne poľský veľvyslanec 
i obaja primátori. 

 -red-

v roku 2012 bol ukon-
čený v 47. týždni zber ze-
leného odpadu od rodin-
ných domov. v prípade, že 
obyvatelia ešte nazbiera-
jú odpad z opadaného lís-
tia, je možné ho doviezť na 
zberné stredisko na pod-
tatranského ulicu počas 
jeho prevádzkových ho-
dín. Zber zeleného odpa-
du po uliciach mesta a z  
mestských častí v tomto 
kalendárnom roku skon-
čil.                                                             -žp-
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Jesenné hovory s občanmi boli podnetné i kritické

Deň otvorenej samosprávy

V polovici novembra sa po roku 
sa opäť stretli zástupcovia vede-
nia mesta na tradičných hovo-
roch s občanmi mesta.

 
Prvé stretnutie absolvovali v pon-

delok 16. novembra v mestskej 
časti Iľanovo. Na začiatku primá-
tor Alexander Slafkovský informo-
val prítomných najmä o príprave 
mestského rozpočtu na budúci 
rok, v ktorom budú napríklad za-
chované príspevky na činnosť 
všetkých klubov seniorov v rovna-
kej výške ako doteraz. Obyvatelia 
sa zaujímali najmä o to, kedy bude 
opravený roky neriešený vjazd na 
cintorín, požadovali zlepšenie ore-
zov a výrubu drevín, žiadali vyvo-
lať rázne rokovanie so správcom 
Iľanovky, aby došlo k riadnemu 
prevereniu bezpečnosti jej hrádze 
a vyčisteniu koryta potoka. 

V ďalších mestských častiach – 
v Andiciach, Beniciach, Ploštíne 
i v Liptovskej Ondrašovej sa obča-
nia zhodne zaujímali o nefunkčný 
rozhlas, dozvedeli sa o súdnom 
spore s dodávateľskou firmou, kto-
rý kvôli nemu mestský úrad vedie, 
ako aj o príčinách nemožnosti jeho 
využívania. 

Potreba opravy privysokých 
schodov na cintoríne v Ploštíne, 
údržba a opravy ciest a chodníkov 
v jednotlivých mestských častiach, 
málo parkovacích miest na Pod-
brezinách i Nábreží, problémy 
s osvetlením, kosením, čistením 
verejných priestranstiev – to všet-
ko boli cenné postrehy občanov 

Dňa 15. novembra sa na Mest-
skom úrade v Liptovskom Miku-
láši otvorili dvere návštevníkom, 
ktoré nie je každodenne možné 
navštíviť. Na pôde mestského 
úradu sa konal Deň otvorených 
dverí mikulášskej samosprávy. 

 
Útvar životného prostredia a poľ-

nohospodárstva  pripravil pre náv-
števníkov obrazovú prezentáciu 
svojej činnosti, nové informácie 
z oblasti triedenia odpadov, sú-
ťaže pre žiakov zamerané na ich 
vedomosti z oblasti odpadového 
hospodárstva mesta, dotazník a  
prekvapenie v podobe psieho ex-
krementu s návodom na jeho lik-
vidáciu.

Znalosti mládeže o triedení odpa-
dov boli overované na niektorých 
návštevníkoch aj formou dotaz-
níka. Zo 71 písomných odpovedí 

boli získané informácie o tom, že 
do povedomia mladých ľudí sa už 
zakorenila nutnosť triedenia od-
padu, že ovládajú, ktoré základné 
druhy odpadov sa v našom meste 
oddelene zbierajú, ale aj potreba 
doplnenia informácií o nebezpeč-
ných odpadoch aj o správnom 
kompostovaní. 

Deň otvorenej samosprávy pri-
niesol ďalšiu možnosť šírenia 
osvety v oblasti odpadového hos-
podárstva inou formou, akou bola 
mládež doteraz informovaná.

Preventistka mestskej polície vy-
svetlila návštevníkom okrem iného 
aj to, aký nepríjemný proces pred 
úradmi čaká žiakov a ich rodičov ak 
spáchajú priestupok, napríklad po-
žitím alkoholických nápojov. Mohli 
si vyskúšať aj chôdzu s okuliarmi 
simulujúcimi opitosť.

Pri stretnutí s primátorom mesta 

počas hovorov s predstaviteľmi 
mesta, mestskej polície a mest-
ských organizácií. 

Pripravovaný mestský rozpočet 
na rok 2013 počíta s investičný-
mi akciami mesta len v malom 
rozsahu. Keďže mesto musí splá-
cať úvery a zo štátneho rozpočtu 
prichádza menej peňazí, ako by 
malo, jediná možnosť ako zrealizo-
vať väčšie projekty je cez grantové 
programy z eurofondov alebo pro-
stredníctvom spolupráce s pod-
nikateľmi. Prvoradým záujmom 
mesta je udržať a zvyšovať kvalitu 
a komfort služieb pre občanov.

Z diskusií vzišli aj také podnety, 
ktoré sú finančne či organizačne 
náročnejšie a ich riešenie prichá-
dza do úvahy neskôr ako budúci 
rok. Ide najmä o budovanie no-
vých ihrísk pre deti, rozsiahlejšie 
úpravy cintorínov či opakovaná 

požiadavka, aby pri železničnej 
stanici vzniklo kapacitne posta-
čujúce parkovisko. Keďže pozem-
ky okolo nej nie sú vo vlastníctve 
mesta ale železníc, primátor vy-
svetlil roky pretrvávajúce snahy 
situáciu riešiť. Zdôraznil, že bez 
získania pochopenia na strane 
vlastníka pozemkov sa o rozšírení 
parkoviska uvažovať nedá. Situá-
ciu môže čiastočne vylepšiť zru-
šenie zebry uprostred súčasného 
parkoviska, na ktorej je v súčas-
nosti zakázané stáť.

Občania Stošíc na hovoroch po-
ďakovali za dokončenie kanalizácie 
a vybudovanie cesty, dali podnet 
týkajúci sa autobusových spojov 
a položili otázku, či by v súčinnosti 
s mestom vedeli spoločnými silami 
budúci rok vybudovať detské ihris-
ko v tejto mestskej časti.

V Palúdzke sa zaujímali o nereali-

zovanú rekonštrukciu štátnej cesty 
od mosta po nemocnicu, ktorú 
mala Slovenská správa ciest urobiť 
v jeseni. Na Podbrezinách vyvolala 
pozitívnu odozvu myšlienka zá-
meru regulovaného parkovania, 
občania Starého Mesta ocenili re-
konštrukciu ulíc Štúrova, Školská 
a Tranovského. V Demänovej sa 
diskutovalo o prípadnej reorgani-
zácii premávky na uliciach okolo 
základnej školy a materskej škôlky 
i vybudovaní parkovacích miest 
pred budovou, v ktorej sídlia. 

Spätná väzba od občanov, ktorú 
vedenie mesta počas hovorov zís-
kalo, bude vo viacerých prípadoch 
impulzom vedúcim k zmenám 
a zlepšeniam v tej – ktorej mest-
skej časti. Život ukáže, ako rýchlo 
sa ich podarí zrealizovať a či prine-
sú to, čo od nich občania očakáva-
jú.   -red-

A. Slafkovským sa žiaci dozvedeli, 
aké povinnosti má primátor mesta, 
ale tiež veľa zaujímavostí z jeho pro-
fesného  a osobného života. V malej 
zasadačke nám dokázali, že vo väč-
šine poznajú svojich poslancov, radi 
si vyskúšali hlasovacie zariadenie. 
Na otázky študentov stredných škôl 
odpovedal počas hodiny otázok a 
odpovedí primátor mesta a jeho 

zástupca Jozef Repaský. Študentov 
zaujímala najviac problematika rie-
šenia kina, otázky dopravy, pomoci 
rómskej komunite, investičných 
projektov a podobne. 

Celkovo navštívilo počas Dňa 
otvorených dverí  mestský úrad 
viac ako tristo návštevníkov. 

  Ing. Anna Rašiová,
 prednostka MsÚ

Poslanci schválili opatrenia na zníženie nedoplatkov na nájomnom
Vzhľadom na to, že dlhy na ná-

jomnom v bytoch vo vlastníctve 
mesta predstavujú asi 350-tisíc 
eur, sa mesto rozhodlo prijať 
voči dlžníkom ďalší postup. Cie-
ľom je v znížiť nedoplatky. Prís-
lušné opatrenia prijali poslanci 
mestského zastupiteľstva. 

„Pracovná skupina zložená zo 
zástupcov Bytového podniku, 
zamestnancov mestského úradu 
a zástupcov primátora na zákla-
de doterajších skúseností a práv-
nych možností pripravila návrh 

opatrení, ktoré budú postupne 
uvádzané do praxe,“ vysvetlil za-
stupiteľstvu viceprimátor Jozef 
Repaský. 

„Jedným z opatrení je výstav-
ba bytov nižšieho štandardu. Pri 
prideľovaní bytov je potrebné 
zvážiť ekonomické možnosti bu-
dúcich užívateľov platiť nájomné. 
V miestnej časti Hlboké zvážime 
účinnejšiu spoluprácu s komunit-
ným centrom. Rozšírime sociálnu 
terénnu prácu v rómskej osade 
so zameraním na prevenciu ne-
platičstva,“ uviedol.

Mesto plánuje zaviesť aj zvý-
hodnenia pre vzorných nájomní-
kov ako motiváciu.

„Chceme sprostredkovať prá-
ce pre mesto napríklad formou 
aktivačných prác, prípadne zve-
rejňovať neplatičov v súlade  
so zákonom.  

Dôležitým krokom bude aj pre-
verenie stavu rozvodov vody  
v lokalitách Hlboké a Priemysel-
ná, pretože nedoplatky na vod-
nom a stočnom sú veľké,“ vysvet-
lil poslancom Jozef Repaský.         

  -red-
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Zber obnoseného šatstva pokračuje 
dvoma formami

Mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci v neziskovou organizáciou Pomocný anjel 
z Nižnej na Orave, zaoberajúcou sa sociálnou pomo-
cou, uskutoční zber obnoseného šatstva a nepotreb-
nej posteľnej bielizne: 

L. Mikuláš – iľanovo (pred Kultúrnym domom)
dňa 30.11. 2012 (piatok) v čase 14.00 – 15.30 hod.

L. Mikuláš – okoličné (Sihotská ul. – pri ihrisku ZŠ)
dňa 30.11.2012 (piatok) v čase 16.00 – 17.00 hod.

L. Mikuláš – ploštín (pred Kultúrnym domom)
dňa 01.12. 2012 (sobota) v čase 13.00 – 15.00 hod.

L. Mikuláš -  nábrežie 4. apríla (parkovisko za Billou 
- Belopotockého ul.) dňa 01.12.2012 (sobota)  v čase 
15.30 – 17.00 hod.

Na uvedených stanovištiach bude pristavené označené nákladné auto, do ktoré-
ho môžu občania odovzdať obnosené šatstvo.

Zbiera sa: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie. Vítané sú i posteľné 
obliečky, uteráky, záclony, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce. Ne-
záleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci možno i desiatky rokov. 
Veci môžu byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé. Prosíme občanov, aby 
posteľnú bielizeň, uteráky a utierky zabalili osobitne a označili. 

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

Pre tých, ktorí nemajú väčšie množstvá obnoseného šatstva a bielizne sú k dis-
pozícii kontajnery na zberných strediskách na Podbrezinách a Podtatranského 
ulici v čase ich prevádzky. V prípade, že kontajnery budú zaplnené, je potrebné si 
zbalené šatstvo zobrať so sebou a doniesť ho v priebehu nasledujúcich dní. Kon-
tajner býva 1 x do týždňa vyprázdňovaný, nestíha pokryť potrebu. Pripravujeme 
doplnenie ďalších kontajnerov na textil na zberných strediskách.                    -žp-
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Legendárny  
KatapuLt 
zahrá v Liptovskom Mikuláši

PROGRAM:

16,55 – 17,00 hod Vystúpenie FANCLUBU MFK TATRAN L. Mikuláš

17,00 – 17,05 hod Otvorenie a privítanie hostí 

17,05 – 17,12 hod ČINNOSŤ MFK TATRAN V ROKU 2012 

17,12 – 17,19 hod Vystúpenie hudobnej skupiny 

17,19 – 17,35 hod Predstavenie prípraviek 

17,35 – 17,55 hod Marko Popovski – freestyle 

17,55 – 18,05 hod Predstavenie mladších žiakov 

18,05 – 18,12 hod Vystúpenie skupiny 

18,12 – 18,22 hod Predstavenie starších žiakov 

18,22 – 18,35 hod Predstavenie futbalových tried na ZŠ Okoličné 

 a Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši

18,35 – 18,45 hod Predstavenie dorastencov 

18,45 – 18,50 hod Príhovor prezidenta MFK TATRAN 

18,50 – 19,00 hod Vyhodnotenie ankety o najlepšieho hráča „A“ tímu

19,00 – 19,05 hod Prekvapenie večera

19,05 – 19,10 hod Záver – odovzdanie finančného daru
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Pozývame Vás
   na 2. ročník akcie
    Futbal je hra a hrať by sa mal človek pre radosť,
      ktorá sa uskutoční
        dňa 5. decembra 2012 o 17,00 hod.
           v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši

Vstupné je dobrovoľné! Výťažok z�akcie je určený na charitatívne účely.

Futbal je hra
                a�hrať by sa mal človek pre radosť
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2. DECEMBRA 2012, 16.00 h 
Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Lipt. Mikuláš

Štedrý večer nastáva...
Laeto animo pod vedením Ivana Mráza
Martin Socháň – husle
Viera Bartošová - klavír

9. DECEMBRA 2012, 15.00 h
Nádvorie Čierneho orla, Lipt. Mikuláš

Čas radosti, veselosti...
Folklórne súbory z regiónu Liptov

16. DECEMBRA 2012, 16.00 h
Evanjelický kostol na Tranovského ulici, Lipt. Mikuláš

Zrodilo sa svetlo...
Marián Bango – spev 
Alexandra Bangová – moderátor

23. DECEMBRA 2012, 16.00 h
Gotický kostol sv. Petra z Alkantary Okoličné

Adeste �deles – Radujme sa kresťania
Art Collegium Nicolaus 
Učiteľský spevokol Tatran

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

Mesto Liptovský Mikuláš
Liptovské kultúrne stredisko 
a Liptovská galéria P. M. Bohúňa 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Žilinského samosprávneho kraja
Cirkevný zbor ECAV Liptovský Mikuláš
Rímsko-katolícky farský úrad Okoličné

Pozývame Vás na

Adventné koncerty 
2012

Adventné koncerty 
2012

Koncert legendárnej českej hardrockovej skupiny Kata-
pult poteší hudobných fajnšmekrov v sobotu 8. decembra. 
Oldřich Říha a jeho spoluhráči vystúpia v tento večer o 20.00 
hod. v Route 66 v Liptovskom Mikuláši. Vstupenky zakúpi-
te v predpredaji v bare reštaurácie. Na koncert, po ktorom 
bude pokračovať Mikulášska oldies party pozýva 1. Liptov-
ská Umelecká Agentúra.

Liptovský 
MikuLáš

erb mesta - krivky.pdf   1   26. 8. 2011   12:04:10

                      

       

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Liptovskom Mikuláši

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny  Liptovský Mikuláš
Nákupné centrum STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš

v
 spolupráci so strednými školami v okrese Liptovský Mikuláš

Vás pozývajú na

X. ročník BURZY INFORMÁCIÍ
o stredných školách a vybraných zamestnávateľoch

dňa 4.12.2012 od 9.00 do 17.00 h. 
v priestoroch  STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš

Účelom burzy je poskytnúť informácie hlavne žiakom posledných ročníkov ZŠ a ich rodičom, 
ktoré vedú k správnej voľbe povolania a záujemcom o zamestnanie o voľných 
pracovných miestach v našom aj v širšom regióne.

skúška sirén
V piatok 14. 12. 2012 

o 12.00 hod. bude 
v Liptovskom Mikuláši 

vykonaná kontrola 
skúšky vyrozumenia 
obyvateľstva dvojmi-

nútovým stálym tónom 
sirén.

chcete inzerovať 
v mesačníku Mikuláš?

Dostane sa do každej 
domácnosti v našom meste.
Informácie o podmienkach 

inzercie:
mesacnik@mikulas.sk



7spektruM

Mikulášske ucho
Milí čitatelia, v tejto rubrike priná-

šame výber z internetovej stránky 
mesta zo sekcií Mikulášske ucho a 
Otázky a odpovede. Nájdete v nich 
vaše postrehy, podnety a problémy, 
ktorými sa vedenie mesta zaoberá.

 Dobrý deň, chcem sa spýtať 
na dôvod umiestnenia dopravnej 
značky „Zákaz zastavenia“ na prvý 
úsek ulice Nešporovej. Prečo nie je 
toto obmedzenie realizované aj v 
ďalších dvoch úsekoch. 

 Dôvodom umiestnenia doprav-
nej značky v križovatke ulice Dudo-
vej a ul. Nešporovej bol zlý výhľad 
vodičov pri výjazde z Dudovej ulice. 
Výhľadu bránili vozidlá stojacie čias-
točne na chodníku v tesnej blízkosti 
križovatky. Je to len zdupľovanie zá-
kazov vyplývajúcich z ustanovení  § 
23 – § 25 zákona o cestnej doprave.. 

Ing. Ľubomír Hán
vedúci oddelenia ŽP, dopravy 

a verejných priestranstiev

 Chcem sa opýtať kompetent-
ných pracovníkov mesta, prečo sa 
v Palúdzke nezametajú ulice. Jedná 
sa konkrétne o Parkovú ulicu.

 Palúdzka sa zametala podľa 
harmonogramu v priebehu roka 1 – 
2 krát do mesiaca. 

Ing. Jozef Klepáč
riaditeľ, Verejnoprospešné služby 

 Prečo by sa parkovacie miesta 
nemohli vytvoriť po celej dĺžke uli-
ce Jefremovská smerom ku svahu 
a parkovanie za vodou by bolo po-
riešené. Ďalšie parkovacie miesta 
vytvoriť na novom parkovisku, uli-
ca Kemi, na opačnej strane cesty. 
Bolo by tiež vhodné tam spraviť 
jednosmerky pre lepšiu bezpečnosť 
premávky. Za odpoveď ďakujem. 

 So zjednosmernením ul. Jefre-
movskej sme uvažovali, zvýšil by 

sa tak počet parkovacích miest za 
relatívne nízke náklady. Avšak je tu 
problém s technickými parametra-
mi  mosta (lávky) cez Smrečianku na 
ul. Opavskej.
Realizácia kolmých parkovacích 
miest na ul. Jefremovskej, ktoré by 
situácii výrazne pomohli,  by bola 
finančne náročná už aj z toho dôvo-
du, že pozemky nie sú vo vlastníc-
tve mesta a bolo by ich treba od-
kupovať. Samotná realizácia by tiež 
bola finančne náročnejšia z dôvodu 
spevňovania svahu. 

Ing. Ľubomír Hán
vedúci oddelenia ŽP, dopravy 

a verejných priestranstiev

 Počas týchto slnenčných dní 
som mala možnosť vyskúšať nový 
cyklochodník. Je perfektný a dúfam, 
že povedie aj ďalej okolo Váhu, čo by 
nám aspoň trochu skrátilo cestu na 
Podbreziny. Ale jednu výhradu by 
som predsa mala k tomu, že obyva-
telia z Nábrežia si cyklistický chodník 
pomýlii s obyčajným chodníkom. 
Keď som išla po cyklistickom chodní-
ku, tak som sa musela vyhýbať pre-
chádzajúcim sa párom (zarážajúce, 
že dôchodcom, ktorí zrejme nedbajú 
na svoju bezpečnosť), taktiež mat-
kám s kočíkmi, malým deťom na ko-
lieskových korčuliách, ktoré sa tam 
preháňali z jedného pásu do druhé-
ho bez dozoru rodičov a vrcholom 
všetkoho bolo, že sa tam vyskytli aj 
psíčkári, takže zrejme týmto osobám 
asi označenie cyklistického chodníka 
nič nehovorí. Bolo by dobré, keby sa 
tam občas išla pozrieť aj mestská 
polícia, aby naozaj chodník slúžil len 
tým, komu bol určený a aby to nako-
niec nedopadlo, tak že cyklista rad-
šej bude chodiť po rušných cestách 
ako po cyklistickom chodníku, lebo 
tam pre neho už zrejme ani nezosta-
ne miesto. 

 Určite máte pravdu. Cyklochod-
ník v jednej jeho časti (východnej) je 

určený len pre cyklistov, čo je potvr-
dené nainštalovaným dopravným 
značením. V druhej časti (západnej) 
je určený aj pre peších občanov, čo 
je aj vyznačené vodorovným do-
pravným značením. 
Mestská polícia kontrolovala v urči-
tých časových intervaloch jeho uží-
vanie a upozorňovala občanov na 
dodržiavanie dopravného značenia 
a účelu vytvoreného nového cyk-
lochodníka. Situácia pri kontrolách 
bola  pokojná a ku kolíznym situáci-
ám nedochádzalo. Nie je ničím ne-
obvyklým, že každá nová vec potre-
buje u našich ľudí určitý čas, pokiaľ 
si zvyknú na dodržiavanie účelu, na 
ktorý bola vytvorená.
Preto vás chceme aj touto cestou 
požiadať o trochu trpezlivosti a to-
lerancie. Príslušníci mestskej polície 
pri svojich obchôdzkach budú dia-
nie na cyklochodníku monitorovať 
a občanov upozorňovať na dodržia-
vanie dopravného značenia.

Ing. Ľubomír Marjovič
zástupca náčelníka MsP

 Dobrý deň. Chcela , by som 
sa informovať, či majú povolenie 
na prestavbu a prístavbu domu v 
Okoličnom, ktorý je na rohu pri od-
bočke na Závažnú Porubu smerom 
z mesta (bývalá pošta, ak si starší 
spomínajú). Myslím si, že tá stavba 
by potrebovala nutne aj posúdenie 
statika , nakoľko je na zrútenie a nie 
na prestavbu. Ďakujem. 

 Ďakujeme za Váš podnet. Sta-
vebný úrad vykonal na uvedenej 
stavbe štátny stavebný dohľad. Zistil, 
že stavebné práce sú realizované bez 
príslušného povolenia. Práce boli 
zastavené. Vlastník podal žiadosť o 
dodatočné povolenie stavby, ktorej 
súčasťou v zmysle platnej vyhlášky 
(okrem iných dokladov a príloh) je aj 
statické posúdenie stavby.

Ing. Alena Vinčurová
vedúca oddelenia ÚR a S

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
KLUB FILATELISTOV 53-06 
LIPT. MIKULÁŠ
DOM MATICE SLOVENSKEJ 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MÚZEUM JANKA KRÁĽA

Vás pozývajú

pri príležitosti 150. výročia 
narodenia  Pavla Socháňa 
na inauguráciu príležitostnej 
poštovej známky Pavla Socháňa

dňa 3. decembra 2012 o 14.00 h

Dom Matice slovenskej
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1918
Liptovský Mikuláš
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Nežnú revolúciu sme si pripomenuli aj s F. Mikloškom

Pavol Strauss

Deň boja za slobodu a demokraciu oslavujeme každoročne 17. no-
vembra. Zlomový dátum v novodobých slovenských dejinách poslal 
v roku 1989 do histórie totalitný komunistický režim a jeho praktiky. 
Pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie si predstavitelia mesta na čele 
s jeho primátorom Alexandrom Slafkovským pripomenuli udalosti 
vedúce k odstráneniu vlády jednej strany. Spolu s významným prota-
gonistom udalostí z novembra 1989 Františkom Mikloškom položili 
vence k obom pamätným tabuliam na Námestí osloboditeľov. 

Prvá z nich pripomína utrpenie účastníkov táborov nútených prác, 
do ktorých po roku 1948 posielali komunisti svojich odporcov. Dru-
há je holdom všetkým odvážnym občanom Liptovského Mikuláša, 
ktorí sa v novembri 1989 nebáli vyjsť do ulíc a demonštrovať proti 
vtedajšiemu nedemokratickému režimu. Na záver spomienkového 
stretnutia sa jeho účastníci presunuli k soche revolucionára Janka 
Kráľa a zapálili pri nej sviečky.   -red-

„Na Slovensku nepoznám mesto, 
ktoré si vie uctiť svojich význam-
ných rodákov tak, ako Liptovský 
Mikuláš.“ Aj tieto slová povedal 
pred zaplneným hľadiskom Domu 
kultúry syn doktora Pavla Straussa, 
ktorému bol v sobotu 17. novembra 
venovaný slávnostný koncert pri 
príležitosti jeho nedožitých stých 

narodenín.
Pavol Strauss sa 

narodil v auguste 
1912 v L. Mikuláši. 
Stal sa známym le-
károm, veľkú časť 
života venoval aj 

tvorbe. Popri medicíne bol aj spiso-
vateľom a mysliteľom. 

Koncert v podaní mikulášskeho 
Art Collegium Nicolaus Orches-
tra, spevokolu Tatran a sólistov M. 
Kuštekovej, Z. Rašiovej, L. Šaray, Ľ. 
Popíka a J. Rašiho bol prepletený 
umeleckým slovom Ľ. Dušaničovej 
a P. Ondríka. Slávnostný večer sa ko-
nal pod taktovkou dirigenta a skla-
dateľa Ľubomíra Rašiho.

Spolok priateľov MUDr. Pavla 
Straussa pri príležitosti jeho storoč-
nice zavŕšil desaťročný proces zbie-
rania a vydávania zobraného diela. 
Na začiatku slávnostného večera 
v Dome kultúry predstavili posled-
né dva zväzky z desaťdielnej edície. 
Pavla Straussa si pri tejto príležitosti 
uctilo aj mesto. Do rúk jeho syna Jo-
zefa odovzdal primátor Alexander 
Slafkovský ocenenie Čestný občan 
mesta L. Mikuláš in memoriam.

Výnimočný koncert na počesť vý-
nimočného rodáka nasnímala na 
záznam TV Liptov. Odvysiela ho v so-
botu 8. decembra.                                - ker-
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HYPOPÔŽIČKA 
NA ČOKOĽVEK
•Poskytnutie a spracovanie úveru bez poplatku
•Vedenie úverového účtu zadarmo
•Garantované splátky až do konca splácania
• Možnosť zaplatiť mimoriadne  splátky 

kedykoľvek bez poplatku 

NIE JE ÚROK AKO ÚROK!

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Nám. osloboditelov 29, oproti kat. kostolu
0918 709 034      www.pozickyliptov.sk
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Útvar daní a poplatkov informuje Príprava na Nature & Sports Euro'Meet

Výstava seniorov pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia zaujala

S účinnosťou od 1. januára 2013 bude platiť upravené znenie všeobecne 
záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady. Z dôvodu, že došlo v zákone o miestnych daniach 
a miestom poplatku k niektorým zmenám, chceme týmto spôsobom upozorniť 
občanov a právnické osoby podnikajúce na území mesta na to, čo je potrebné 
v januári urobiť.

1) Podať spoločné daňové priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani 
za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Priznanie sa 
podáva na jednom spoločnom tlačive a aj v prípade, že sa podáva len za 
jednu z týchto daní. 

    Daňové priznanie je povinný podať len nový daňovník, čiže len 
v prípade, ak u nás nemá podané doteraz k týmto daniam žiadne 
daňové priznanie. Tí, ktorým sa nič nezmenilo (napr. nekúpili, nepredali 
alebo neprenajímajú nehnuteľnosť) nie sú povinní podávať daňové 
priznanie.

2) Pri dani z nehnuteľností daňovníkovi vypadla povinnosť v priebehu 
roka oznamovať správcovi dane vznik a zánik daňovej povinnosti, 
podáva sa do konca januára len daňové priznanie. Rovnako sa zjednoduší 
podávanie priznaní k miestnym daniam a to tým, že v daňovom priznaní 
daňovník nie je povinný vypočítať výšku dane, táto povinnosť bola 
prenesená na správcu dane.

3) Pri rodinnom dome alebo jeho časti nastala podstatná zmena v tom, 
že tieto stavby (aj všetky ostatné ) sa budú zdaňovať podľa účelu ich 
skutočného užívania. Podobne je to aj pri bytoch. Z uvedeného vyplýva, 
že ak majitelia stavieb a bytov užívajú stavbu na iný účel ako bola 
postavená (napr. prenajímajú ), sú povinní podať daňové priznanie, 
lebo táto skutočnosť sa považuje po novom za zmenu, ktorá má 
vplyv na vyrubenie dane.

4) Po novom sa bude aj daň za psa vyrubovať a to v jednom spoločnom 
rozhodnutí (bývalý platobný výmer).

5) Pri poplatku za komunálny odpad boli zachované všetky doteraz platné 
oslobodenia a zníženia. Dôležité je v stanovenom termíne predložiť 
žiadosť  a  doložiť doklady oprávňujúce poplatníka na poskytnutie 
oslobodenia alebo zníženia poplatku. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
daň z nehnuteľností a daň za psa.

V prípade otázok nás kontaktujte osobne, písomne, mailom prípadne 
telefonicky: 55 65 285 a 55 65 286 (daň z nehnuteľnosti), 55 65 289 (komunálny 
odpad), 55 65 174 (ostatné dane), 5565284 (vedúci útvaru). 

 Ing. Rudolf Proč, 
vedúci útvaru miestnych daní a poplatkov

Pracovné stretnutie riadiaceho výboru medzinárodného stretnutia 
nature & sports euro'Meet 2013, ktorú budúci rok v októbri v našom 
meste a jeho okolí zorganizuje v spolupráci s partnermi mikulášska radnica, 
posunulo prípravy podujatia do ďalšej fázy. 

Správnosť rozhodnutia dať organizáciu do rúk Liptovskému Mikulášu 
potvrdil Thierry Bédos, zástupca francúzskeho ministerstva športu. 
Medzinárodná konferencia a výstava o športovaní a voľno-časových 
aktivitách v prírode bude v roku 2013 po prvý raz mimo Francúzska. 
„Zatiaľ to vyzerá skutočne veľmi sľubne. Prípravy pokračujú podľa plánov. 
Prirodzenou zárukou je nádherné prostredie ako stvorené pre outdoorové 
športy. Povzbudivý je aj záujem viacerých vašich ministerstiev, s rezortom 
školstva budeme určite rokovať o zaradení športovania v prírode do 
výchovy detí a mládeže,“ konštatoval.

„Od úspešnej kandidatúry sme už postúpili o dosť dopredu. Profilujú 
sa hlavné témy podujatia, získali sme pozornosť rezortných ministerstiev. 
Podujatie je ideálnou príležitosťou prezentácie Liptova a Slovenska, rozvoja 
nášho cestovného ruchu a možností športovania v prírode. Renomovaní 
profesionáli, ktorí každodenne žijú s týmito témami, budú vidieť, čím 
sa zaoberáme, ako riešime rôzne praktické problémy a v čom si môžeme 
navzájom byť prospešní,“ uviedol primátor Alexander Slafkovský.

„Keď sa predstavitelia mesta a regiónu Liptov rozhodli kandidovať, bol 
to odvážny sen, ale vďaka ich prístupu sa splnil. Európske stretnutie dostáva 
Slovensko na mapu veľkých outdoorových destinácií. Rok 2013, keď si 
budeme pripomínať dvadsiate výročie samostatnej existencie Slovenska, 
bude aj zásluhou Liptovského Mikuláša a jeho ambícií naozaj plný veľmi 
zaujímavých podujatí európskeho formátu. Nature & Sports Euro'Meet 2013 
ním určite bude,“ dodala riaditeľka komunikácie Slovenskej agentúry pre 
cestovný ruch Nora Gubková.  -red-

V dňoch 14. až 20. novembra 
v priestoroch mestského úradu 
prebehla výstava prác seniorov a 
občanov občianskych združení pô-
sobiacich na území mesta s názvom 
Z nášho sveta. Touto výstavou sa 
mesto Liptovský Mikuláš zapoji-
lo do Európskeho roka aktívneho 
starnutia a solidarity medzi gene-
ráciami, ktorý vyhlásila Európska 
komisia. 

Výstavu slávnostne otvoril zástup-
ca primátora Ing. Jozef Repaský. Na 
prezentačnej výstave predstavilo 
svoje práce deväť klubov seniorov 
a sedem občianskych združení. Zá-
merom výstavy bolo priblížiť práce 
seniorov a prezentovať aktuálne 
informácie z činností ich klubov a 
občianskych združení v meste Lip-
tovský Mikuláš.                               -red-
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6. - 8. decembra 2012
Štvrtok 6. decembra 2012

10.00   Začiatok jarmoku spojený s tradičným predajom 
     a ľudovými remeslami.

Generálni partneri: Hlavný partner: Partneri podujatia:

R

Sprievodné podujatia
3. decembra 2012
14.00 Inaugurácia známky Pavla Socháňa pri príležitosti 150. výročia 
jeho narodenia. (Dom Matice slovenskej)
7. decembra  2012
9.00 – 15.00 Oživovanie tradičných remesiel – remeselné dielne, výroba 
tradičných vianočných ozdôb. (klubovňa Liptovského kultúrneho strediska 
v NKP Čierny orol)
10.00 – 16.00 Liptovský remeselný dvor – prezentácia tradičných ľudových 
remesiel. (nádvorie Čierneho orla)
10.00 Zverinec na 7. poschodí – literárny kvíz pre deti. (Liptovská knižnica 
G. F. Belopotockého - podkrovie)
13.30 Rozprávkové popoludnie – mikulášske rozprávkové popoludnie. 
(Liptovská knižnica G. F. Belopotockého - podkrovie)

9. decembra  2012
15.00 Čas radosti veselosti – II. adventný koncert. (nádvorie Čierneho orla)

Piatok 7. decembra 2012

13.30   Mestský dychový orchester – známe svetové melódie  
     v podaní Mestského dychového orchestra Liptovský Mikuláš.
14.30   Espada Liptovský Mikuláš – ukážky historického šermu.
15.00   Slávnostné otvorenie Mikulášskeho jarmoku
15.40   Dixieland band – velikáni tradičného anglického džezu  
     v podaní skupiny zo Serede.
17.00   Rozprávočka pre najmenších – zimný piknik s klaunami  
     PIK a NIK a rozprávkové postavičky Valibuk, Kameňožrút  
     a Lomidrevo.
18.00   Slow Flow – mladá hip-hopovo-rocková     
          kapela z Bratislavy.
19.15   Sto Múch – skvelá funky skupina      
         z Banskej Bystrice, ktorú si jednoducho     
     zamilujete.
20.30   Queenmánia – jedna z najlepších     
     revival skupín na svete hrajúca      
     nesmrteľné hity skupiny Queen.
21.45   Red Hot Chili Peppers Revival      
     – nestihli ste koncert        
          Red Hot Chili Peppers v Prahe?      
     Nevadí, revival skupina z Brna      
          vám to vynahradí.
23.00   Billy barman – najlepšia       
     „ rock´n´rollovo-funky-ska-       
          popová“ skupina na záver.

Sobota 8. decembra 2012
10.00   Na ľudovú nôtu – vystúpenie ľudovej hudby FS Váh s priateľmi.
11.00   Freeze – tanečné vystúpenie mladších žiakov obľúbenej  
     skupiny z Liptovského Mikuláša.
16.00   4 Fal – mladá vokálno–inštrumentálna skupina hrajúca  
     alternatívny rock s prvkami metalu, popu a štipkou   
     slovenského folklóru.
17.15   Pavol Barabáš – premietanie �lmu NEZNÁMA ANTARKTÍDA  
     „Všade, kam oči dovidia, nedozerná biela púšť“.
18.15   Keen Seample – skupina sa zameriava na tvorbu   
     vlastných skladieb a taktiež na cover verzie známych hitov.
19.30   The Di�erence – kapela hrá art–alternative-progressive  
     rock, ktorý je založený na spájaní rôznych hudobných štýlov  
     a hudobných foriem.
20.45   Barbarossa – potemnelí garážoví anjeli hrajúci vlastné  
     piesne na antidopingovú strunu.
21.40   Freeze – tanečné vystúpenie hip–hopovej formácie 
     z Liptovského Mikuláša. 
22.15   Ploštín Punk – zlatý klinec programu, ktorý netreba zvlášť  
     predstavovať.

Mediálni partneri:
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Aby bola zábavná pyrotechnika 
naozaj  zábavná!

K silvestrovským oslavám 
a oslavám príchodu Nového 
roku tradične patrí ohňostroj 
a rôzne pyrotechnické efekty. 
Avšak pri používaní zábavnej 
pyrotechniky dochádza každo-
ročne aj k rôznym zraneniam 
spôsobených nedodržiavaním 
niektorých základných bezpeč-
nostných pravidiel a tiež k po-
rušovaniu legislatívy. Z dôvodu 
orientácie uvádzame  niekoľko 
informácií pre všetkých použí-
vateľov zábavnej pyrotechniky.

Zábavnú pyrotechniku naku-
pujte len u certifikovaného pre-
dajcu, takto zakúpené výrobky 
majú návod na použitie, ozna-
čenie triedy, je uvedený výrob-
ca a dátum výroby a spotreby. 
Predajca je povinný poučiť ku-
pujúceho, ako bezpečne použí-
vať zábavnú pyrotechniku. 

Vždy si prečítajte a postu-
pujte v súlade s návodom na 
použitie. Pyrotechniku skladuj-
te v pôvodných obaloch a na 
bezpečnom mieste. Výrobky 
nerozoberajte, nevysýpajte py-
rotechnické zlože a vzájomne 
ich nekombinujte. V žiadnom 
prípade nie je vhodné nosiť 
pyrotechniku vo vreckách šiat. 

Nebezpečná môže byť pyro-
technika, ktorá má poškodený, 
navlhnutý, roztrhnutý a znovu 
zalepený obal alebo je po záruč-
nej dobe.  Je nutné rozlišovať, 
či daný výrobok je pre použitie 
v interiéri alebo vo vonkajšom 
prostredí. Nepoužívať pyro-
techniku v horľavom prostredí. 
Nebezpečné je manipulovať s 
nevybuchnutou pyrotechnikou 
– zlyhané výrobky treba pone-
chať na mieste 5 až 10 minút 
(podľa návodu) a potom pono-
riť do vody na 24 hodín. 

V Nariadení vlády č. 
485/2008 Z.z. o uvádzaní py-
rotechnických výrobkov na 
trh je okrem iného uvedené aj 
členenie pyrotechnických vý-
robkov na zábavnú pyrotech-
niku, scénickú pyrotechniku, 
a iné pyrotechnické výrobky. 
Kategóriepyrotechnických vý-
robkovsú uvedené v § 3 ods.1  
a vekové obmedzenia v  §7 
ods. 1 nasledovne:

(1) Pyrotechnické výrobky sa 
nesmú predávať ani inak sprí-
stupňovať spotrebiteľom, kto-
rých vek je nižší ako:

a) 15 rokov, ak ide o zábavnú 
pyrotechniku kategórie 1,

b) 18 rokov, ak ide o zábavnú 
pyrotechniku kategórie 2,

c) 21 rokov, ak ide o zábavnú 
pyrotechniku kategórie 3,

d) 18 rokov, ak ide o scénickú 
pyrotechniku kategórie T1 a iné 

pyrotechnické výrobky kategó-
rie P1.

Mesto Liptovský Mikuláš 
vydalo k používaniu zábav-
nej pyrotechniky Všeobec-
né záväzné nariadenie  č. 
11/2000/VZN o používaní 
pyrotechnických predmetov  
na zábavné a oslavné účely v 
znení VZN č. 6/2001/VZN zo 
dňa 10.12.2001 (účinnosť od 
25.12.2001). Predmetom úpra-
vy tohto Všeobecne záväzného 
nariadenia (ďalej len „VZN“) je 
stanovenie časového obdobia 
pre používanie pyrotechnic-
kých predmetov na zábavné 
a oslavné účely (ďalejlen „zá-
bavná pyrotechnika“) na verej-
ných priestranstvách.Verejným 
priestranstvom sa na účely toh-
to VZN rozumejú všetky miesta 
určené na verejnéužívanie, naj-
mä cesty I. až III. triedy, priľahlé 
chodníky prejazdných úsekov 
ciest, miestnekomunikácie I. až 
IV. triedy, verejné parkoviská, 
odstavné a parkovacie pruhy 
a pásy, zastávkya nástupné 
ostrovčeky verejnej autobuso-
vej dopravy, autobusová sta-
nica, trhoviská, verejnázeleň a 
vyhradená zeleň,2) spevnené 
rozptylové plochy pred objekt-
mi občianskeho vybavenia,ná-
mestia, podchody, nadchody, 
schody, nábrežia.

Zábavnú pyrotechniku je 
možné použiť na verejných 
priestranstvách mesta Liptov-
ský Mikuláš len 31. decembra 
od 18.00 h do 1. januára do 
6.00 h.

Za nedodržiavanie ustano-
vení všeobecného záväzné-
ho nariadenia sú stanovené 
sankcie:

1) Za priestupok podľa čl. 4 
ods. 1 až 3 možno uložiť

a) podľa § 48 zákona o 
priestupkoch pokutu do 33 eur,

b) podľa § 13 ods. 2 v súla-
de s § 86 písm. b) zákona o 
priestupkoch pokutu v bloko-
vom konaní do 16 eur.

2) Za priestupok podľa čl. 4 
ods. 1 až 3 možno uložiť aj pre-
padnutie veci podľa § 15 alebo 
zhabanie veci podľa § 18 záko-
na č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch v platnom znení.

Kontrolu dodržiavania tohto 
nariadenia vykonáva Mestská 
polícia Mesta Liptovský Mikuláš.

Zábavná pyrotechnika by 
mala používateľom prinášať 
radosť a umocňovať príjemné 
zážitky sviatkov. Rodičia, viete 
čo robia Vaše deti, keď nie sú 
pod dohľadom Vás alebo peda-
gógov v škole?                                                                      
 -msp-

23. � � ezentačný ples 
� imátora mesta Liptovský Mikuláš

Vás pozýva na

Primátor mesta Liptovský Mikuláš MUDR. Alexander Slafkovský 
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Päťbojári z Liptova tradične úspešní
Majstrovstvá SR v modernom päťboji sa uskutočnili 10. - 11. novembra. V sobotu 

absolvovali pretekári plávanie, šerm a kombinovanú disciplínu (beh a streľbu) v Ban-
skej Bystrici, v nedeľu sa presunuli do L. Mikuláša, kde sa v jazdeckom areáli na Mút-
niku predstavili v jazde na koni. V konkurencii 27 pretekárov sa nestratili mladí miku-
lášski päťbojári zo Športov ho klubu Grafon. Juniorskou majsterkou SR sa stala Mirka 
Čenková. V kategórii do 16 rokov sa stal majstrom SR Samo Mensák, vicemajstrom 
SR sa stal Noro Komiňák. Pre mladších pretekárov bol tento pretek záverečným ko-
lom Slovenského pohára. Ani tu sa Liptáci nestratili.  V kategórii do 14 rokov obsadil  
2. miesto Fero Prádel, 3. Alex Mensák a 4.  Andrej Fiačan. Svoju pretekársku premié-
ru absolvovala Dáška Wagnerová, ktorá obsadila 1. miesto v gategórii do 10 rokov.

celkové výsledky M-sr:
Seniori: 1. Tomáš Škopek, Slávia STU Bratislava 5596 bodov, 2. Matúš Mendrej,  

VŠC Dukla B. Bystrica 4648 bodov, 3. Ján Szalay, BA MPC Bratislava 3760 bodov.
Juniori: 1. Matúš Mendrej, VŠC Dukla B. Bystrica 4648 bodov, 2. Ján Szalay, BA MPC 

Bratislava 3760 bodov, 3. Filip Lichanec, Dukla B. Bystrica moderný päťnoj 3756 bo-
dov.

Juniorky: 1. Miroslava Čenková, ŠK Grafon L. Mikuláš, 3891 bodov, 2. Barbora  
Tomková, VŠC Dukla B. Bystrica 3096 bodov,  3. Tereza Feghérová, Dukla B. Bystrica 
moderný päťboj 2644 bodov.

Dorastenci: 1. Samuel Mensák, ŠK Grafon L. Mikuláš, 3084 bodov, 2. Norbert  
Komiňák, ŠK Grafon L. Mikuláš, 3048 bodov, 3. Alen Kondrk, Slávia STU Bratislava 
2912 bodov. -rg-

Vlasto Škandera: „Rodičia mladých hráčov sú pre nás partnermi“
    O tom, čo je nové medzi ho-
kejovou mládežou, s ktorou 
pracuje v našom meste ob-
čianske združenie Mestský 
hokejový klub (MHK) 32, sme 
sa zhovárali s jeho výkonným 
riaditeľom Vlastom Škande-
rom.

Ako  začalo sezónu hokejovej 
mládeže, teda hráčov do 15 ro-
kov, ktorí sú organizovaní vo 
vašom občianskom združení?

Máme 237 riadne registrova-
ných členov, z toho registrova-
ných hráčov v Slovenskom zväze 
ľadového hokeja vo veku od 6 
do 15 rokov je 183 a 54 je indi-
viduálnych členov klubu - tré-
neri, vedúci mužstva a členovia  
správnej rady. 

Sezónu sme začali kvalitne ob-
sadeným  štrnástym ročníkom 
medzinárodného turnaja O po-
hár primátora mesta. Po zák-
ladnej časti súťaže športových 
hokejových tried sme sa pre-
bojovali medzi šesť najlepších 
mužstiev kraja a v nadstavbe bu-
deme bojovať o možnosť účasti 
na  majstrovstvách Slovenska, 
kde sa turnajovým spôsobom 
zúčastní len šesť najlepších muž-
stiev Slovenska vo  svojej veko-
vej kategórii.

Máme medzi mladými hráčmi  
nasledovníkov Janka Laca, Mi-
lana Jurčinu či  Martina Cibáka?

Hokej je kolektívny šport, ale 
potešia „hviezdičky“, ktoré idú 

v šľapajách týchto hokejistov. 
V slovenskej reprezentácii U15 
farby nášho klubu zastupujú Lu-
káš Žiak, Matúš Spodniak a Patrik 
Oško. Vo výbere východosloven-
ského regiónu ročník 1997 sme 
mali siedmych hráčov a štyroch 
hráčov  ročníka 1998.

Rapídne klesá počet športujú-
cich detí. Aká je situácia v na-
šom klube?

Je to mravenčia práca pre funk-
cionárov a trénerov klubu, ako aj 
neziskovú organizáciu Hokejo-
vé talenty Liptova. V hokejovej 
prípravke do osem rokov v tejto 
sezóne evidujeme na tréningoch 
okolo osemdesiat detí. Čo sa týka 
záujmu rodičov o tento šport, je 

to dané systémom práce a pro-
pagácie ľadového hokeja.

Je na nás, aby sme rodičom 
vysvetlili, že športová aktivita je 
nie len o zveľaďovaní tela, ale 
aj ducha, o zdraví, o dobrom 
pocite. Hľadáme cesty v komu-
nikácii s mladými hráčmi, ako aj 
s rodičmi hokejových talentov. 
Rodiča  treba brať ako seberov-
ného partnera, treba mu vedieť 
vysvetliť, prečo a za akým úče-
lom tréner robí jednotlivé kroky. 
Potom aj rodičia budú mať na 
túto prácu iný pohľad a budú sa 
snažiť hokeju rozumieť. Pretože 
ak niečomu nerozumieme, väč-
šinou sme naladení negatívne. 
A preto v dnešnej dobe je jed-
nou z dôležitých úloh trénerov 

aj vzdelávanie mladých hráčov 
v súčinnosti s rodičmi.

Prichádza záver roka, čo by 
sme chceli popriať športovej ve-
rejnosti?

V prvom rade poďakovať po-
slancom mestského zastupiteľ-
stva za podporu športu v našom 
meste, partnerom a priaznivcom 
za prejavenú dôveru. Športovej 
verejnosti a všetkým hráčom oku 
lahodiace kombinácie, hokejovú 
hravosť na zápasoch. Ale hlavne 
- čo najmenej zranení a radosť zo 
športovania.   -red-

Aktuálny rozpis zápasov 
hokejových tried nájdete 

na stránke www.mhk32lm.sk

Začiatkom nového roka 2013 sa tradične usku-
toční ocenenie najlepších športovcov mesta Lip-
tovský Mikuláš za predchádzajúci kalendárny rok 
2012. Nominácie na najlepších športovcov môžete 
vyplniť a doručiť na Mestský úrad v termíne do 15. 
decembra 2012. Príslušné tlačivá nájdete na www.
mikulas.sk .Slávnostne ocenených bude desať jed-
notlivcov nad 18 rokov, desať jednotlivcov do 18 
rokov a 3 kolektívy za kolektívne športy. Doručené 
nominácie vyhodnotí komisia športu a mládeže 
pri mestskom zastupiteľstve. Upozornenie: Jed-
notlivcov za kolektívne športy je možné nomino-
vať len v tom prípade, ak sú zaradení v celoštátnej 
reprezentácii SR.

Nominácie športovcov a kolektívov na prísluš-
ných tlačivách posielajte na e-mailovú adresu: 
l.fiaminova@mikulas.sk , alebo na poštovú adresu:  
Mestský úrad, Útvar mládeže, športu a kultúry, Štú-
rova 1989, 031 42  Liptovský Mikuláš.                           -dg-

Športovec mesta 
za rok 2012
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Občiansky servis 

Október 2012
Narodil sa človek, zapálila sa na ob-
lohe nová hviezda. Tak vitaj človie-
čik…
v Liptovskom Mikuláši sa narodili:
Levoslav MINAŘÍK, Alan HYŽINSKÝ, 
David OPAVSKÝ, Nella PROŠVICOVÁ, 
Jozef KORENÝ, Eliška LAZORIKOVÁ, 
David RUČKAY, Paulína PAPOVÁ, Ema 
TROŠANOVÁ, Diana PALOVIČOVÁ, 
Karin KOKIOVÁ, Natália LUKÁČOVÁ, 
Adam Pavel KOVÁČ, Gréta DURNO-
TOVÁ, Richard GENDER, Jaroslav 
BRDÁR, Mathias BILLA, Martina PAV-
LÍNYOVÁ, Vincent HOFREITER, Mar-
kéta VAŇKOVÁ, Jakub KOVÁČ, Tomáš 
ŽATKUĽÁK.

Láska nie je len byť spolu, láska je ísť 
spolu. Nájsť hlinu pre svoje korene…
Manželstvo uzavreli:
Michal GABUL – Mgr. Paulína MI-
ČLOVÁ, Stepan KOLOS – Jana GLA-
DIŠOVÁ, Ing. Milan KMEŤKO - ,Janka 
ONDRÁČKOVÁ, Ján PORADA – Sta-
nislava MALÍKOVÁ, Peter MUJKOŠ 
– Lucia VYPARINOVÁ, Robert PÁL – 
Renata STROMKOVÁ, Tomáš JURÍK – 
Michaela HERCEGOVÁ, Jozef BALÁŽ 
– Lenka ČONKOVÁ, Miroslav VÁLEK 
– Ing. Zuzana BEŤKOVÁ, Jozef GÁBOR 
– Lenka BALÁŽOVÁ, Ivan RÚČKA – 
Mgr. Erika LIZÚCHOVÁ, Milan KOVÁČ 
– Monika Barbara JAŚKIEWICZ, Marek 
URBANOVIČ – Michaela GEJDOŠOVÁ, 
Zdeněk BALÁŽ – Anna BALÁŽOVÁ.

Roztrhla sa niť, už sa nedá spojiť. Ži-
vot vyhasol, zostáva spomienka … 
opustili nás:
Marta JAŠEKOVÁ - 68r., Michal MUD-
ROŇ – 81r., Jolana JANČIOVÁ – 75r., 
Vladimír PAVLIAR – 91r., Oľga HOLLÁ 
– 61r., Rudolf MLYNČEK – 72r., Oľga 
BARTOŠOVÁ – 78r., Alžbeta KREDA-
TUSOVÁ – 77r., Antonín BLAHUŠEK 
– 85r., Anna BLAHOVÁ – 95r., Žofia 
KUPČOVÁ – 76r., Vladimír Gajdoš 
– 72r., Margita KURPASOVÁ – 95r., 
Monika ŠOMŠÁKOVÁ – 44r., Ladislav 
BOGYO – 82r., Anna ČERVEŇOVÁ 
– 57r., Jozef TURČÁNY – 78r., Bože-
na KOŠÍKOVÁ – 56r., Ján TRNOVSKÝ 
– 68r., František BOBUĽA – 78r., Ing. 
Anna MÜLLEROVÁ CSc. – 73r., Mari-
ka JAMBRICHOVÁ – 29r., Jozef JURÁŠ 
– 61r., Mária MANDÍKOVÁ – 68r.   
 -matr-

16. 10. 2012 o 14:20 hod. 
voľne pobehoval pes bez 
vôdzky na ul. Chrenoviská. 
Majiteľ psa pán V. G. z L. Miku-
láša porušil VZN č. 4/2009, čl. 
6, ods. 1, písm. b), za čo bol na 
mieste riešený hliadkou MsP. 

18. 10. 2012 o 09:17 hod. 
bolo kamerovým systémom 
zistené, že znečistili verejné 
priestranstvo - Jozef B. a Na-
taša B. z L. Mikuláša - tým, že 
zahodili na zem ohorky z ciga-
rety. Uvedeným konaním po-
rušili § 47 ods. 1, písm. d) zák. 
č. 372/90 Zb. o priestupkoch, 
za čo boli na mieste riešení 
v zmysle zákona 372/1990, § 
84 o priestupkoch.

20. 10. 2012 o 09:28 hod. 
boli hliadkou MsP prichyte-
ní pri krádeži železnej brány, 
ktorú odtrhli z plota na cin-
toríne na ul. Priemyselnej a 
niesli ju smerom na sídlisko 
Podbreziny,  p. Tibor. J. zo Zá-
važnej Poruby a Ján S. z Lipt. 
Mikuláša. Menovaní sa svojím 
konaním dopustili priestup-
ku podľa § 50 ods. 1, zák. č. 
372/90 Zb. o priestupkoch. 
Vec bola oznámená na OO PZ 
v Lipt. Mikuláši a menovaní 
boli na mieste riešení v zmys-
le zákona.

25. 10. 2012 o 07:53 hod. 
znečisťovala ovzdušie pani Ža-
neta M. z Lipt. Mikuláša tým, že 
pálila káble v Hlbokom. Uve-
deným konaním porušila VZN 
č. 8/92, čl. 27b, ods. 2, za čo 
bola na mieste riešená hliad-
kou MsP v zmysle zákona.

2. 11. 2012 o 21:20 hod. 
bolo kamerovým systémom 
zistené, že na nástupišti SAD 
na ul. Štefánikovej fajčil pán 
Jozef B. z Hlbokého. Uvede-
ným konaním porušil § 7, ods. 
1, písm. a) zák. č. 377/2004 
Z.z., za čo bol na mieste rie-
šený hliadkou MsP v zmysle 
zákona.

6. 11. 2012 o 13:21 hod. po-
behoval voľne pustený pes 
po ul. Bjornsonovej. Objasňo-
vaním bolo zistené, že maji-
teľkou psa bola pani Danka 
J. z Podbrezín, ktorá uvede-
ným konaním porušila VZN č. 
4/2009, čl. 6, ods. 1, písm. b). 
Menovaná bola na mieste rie-
šená hliadkou MsP v zmysle 
zákona.

 8. 11. 2012  o 11:04 hod. le-
žal na zemi na ul. Tehelnej pán 
Karol Š. z Lipt. Mikuláša, ktorý 
bol podľa všetkých prízna-
kov pod vplyvom alkoholu. 
Hliadka MsP na mieste zistila, 
že menovaný ležal na mies-
te už dlhšiu dobu a vzniklo 
podozrenie z jeho možného 
podchladenia. Z toho dôvodu 
bola na miesto privolaná RZP, 
ktorá ho odviezla na ošetre-
nie.

10. 11. 2012 o 11:48 hod. 
na ul. Komenského spadol 
na zem z lavičky pán Pavel U. 
z Laziska a zranil sa v oblasti 
hlavy. Hliadka MsP poskytla 
zranenému prvú pomoc a na 
miesto bola ihneď cez centrá-
lu MsP privolaná RZP, ktorá ho 
odviezla na vyšetrenie.

13. 11. 2012 o 10:51 hod. 
jazdila na bicykli po chodníku 
na ul. Jilemnického pani Elena 
B. z Lipt. Mikuláša, ktorá svo-
jim konaním porušila VZN č. 
8/92 čl.2, ods. b).  Menovaná 
bola na mieste riešená hliad-
kou MsP v zmysle zákona.

V období od 16. 10. 2012 
do 13. 11. 2012 bolo prís-
lušníkmi MsP riešených 220 
priestupkov,  z toho na úse-
ku dopravy 105 priestupkov, 
9 priestupkov proti majetku, 
36 priestupkov proti verejné-
mu poriadku, 9 priestupkov 
proti občianskemu spoluna-
žívaniu, 7 priestupkov – po-
vinnosti majiteľov psov, 13 
priestupkov porušenia zá-
kona o ochrane nefajčiarov, 
7 priestupkov pitia alkoholu 
na verejnom priestranstve, 3 
priestupky jazdy cyklistov po 
chodníku a iné.  

 -msp-

Zo zápisníka Mestskej polície 
od 16. 10. 2012  do  13. 11. 2012

Mikulášski folkloristi 
vo Francúzsku

V minulom roku ľudová 
hudba Sláčik vystúpením na 
Podpolianskych folklórnych 
slávnostiach v Detve začala 
spoluprácu s folklórnym sú-
borom Nadeje z Paríža. 

Ten bol založený v roku 1952 
a je členom Asociácie rodákov 
a priateľov z  eských krajín a 
Slovenska (A.O.T.S.). Začiat-
kom roku 2012 sa členovia 
Sláčika spolupodieľali na tvor-
be CD, nahraného pri príleži-
tosti šesťdesiateho výročia za-

loženia francúzskeho súboru. 
Ako jedna z troch hudieb zo 

Slovenska prijali mikulášski 
folkloristi pozvanie vystúpiť 
na koncerte, ktorý sa uskutoč-
nil koncom novembra v Pa-
ríži. Tu toto jubileum oslávili. 
„Účinkovaním na podujatí tak 
významnom sme ako rodáci 
z Liptovského Mikuláša radi 
reprezentovali naše mesto,“ 
povedal člen ľudovej hudby 
Sláčik Matúš Záborský.                      
 -red-

Upozornenie
na zimnú údržbu

komunikácií
Zimné obdobie a s ním 

spojené padanie snehu spô-
sobuje nemalé problémy 
s údržbou ciest, miestnych 
komunikácií a chodníkov 
a zabezpečovaním ich 
schodnosti a zjazdnosti.

 Dovoľujeme si týmto po-
žiadať všetkých majiteľov a 
držiteľov motorových vozi-
diel a prívesných vozidiel bý-
vajúcich v rodinných aj by-
tových domoch, aby hlavne 
v aktuálnom čase padania 
snehu parkovali a odstavo-
vali motorové vozidlá mimo 
jazdných pruhov pozem-
ných komunikácií a chod-
níkov a umožnili tak me-
chanizmom a pracovníkom 
zabezpečujúcim údržbu 
komunikácií bezproblémový 
prístup a možnosť kvalitné-
ho a rýchleho výkonu zimnej 
služby k spokojnosti všet-
kých užívateľov pozemných 
komunikácií. 

 -red-
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