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* Vláda odvolala prednostov obvodných úradov životného prostredia, tie sa k 1. októbru zrušia.
* Do slovenského právneho poriadku by sa pri najbližšej novelizácii trestných kódexov mohol
dostať inštitút finančného vyšetrovania.
* Novelou azylového zákona sa takzvaný malý azyl predĺži z jedného roka na dva.
* Zdravotnícke zariadenia dlhovali ku koncu augusta na poistnom Sociálnej poisťovni vyše 70,6
milióna eur. Od konca minulého roka sa tak ich pohľadávky zvýšili o 21,9 milióna eur.
* Kontrola súladu poskytovania nenávratných finančných prostriedkov Európskej únie s jej právom
vo verejnom obstarávaní v prvom polroku tohto roka odhalila ako chybných 385 zákaziek v hodnote
258,595 mil. eur.
* Na Slovensko príde 24. septembra na piatu pravidelnú návštevu delegácia Európskeho výboru na
zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.
* Kompromitujúce materiály na nezaradeného poslanca NR SR Daniela Lipšica (NOVA)prišli
poštou na Najvyšší súd SR.
* Pod petíciu proti výstavbe vodného diela na Dunaji, známeho ako vodné dielo
Bratislava - Pečniansky les, sa od jej spustenia začiatkom septembra podpísalo takmer 870 ľudí.
* Odôvodnenie rozhodnutia Ústavného súdu o protiústavnosti zákona, ktorý upravil mzdy
zdravotným sestrám, je podľa sesterských odborov nepochopiteľné.
* Predmety, ktoré včera na bratislavskom letisku našli v batožine jedného z cestujúcich, neboli
súčasťou nástražného výbušného systému. Podozrenia sa teda nepotvrdili.
* Ukrajinec Volodymyr Y. je na slobode, Krajský súd v Trnave ho v utorok prepustil z väzby. Údajný
šéf zločineckej skupiny sedel vo väzbe od júna 2002. Čelí obžalobe zo zorganizovania vraždy
spolumajiteľa erotického salónu Dallas v Galante Miloša Žilineka z 2. februára 1999.
* Bratislavská Petržalka v spolupráci s občianskym združením Odyseus vyškolila
pracovníkov, ktorí v najbližších dňoch začnú zbierať použité injekčné striekačky.
* Päť zranených si vyžiadala zrážka sanitky s Golfom, nehoda sa stala v utorok dopoludnia medzi
obcami Šemša a Malá Ida v okrese Košice okolie.
* Obvineniam zo zabitia čelí 43-ročný muž zo Sliača. Napadol 60-ročného Milana, ten pár dní po
útoku zomrel. Incident sa stal vo Zvolene na Bakovej Jame pri pivnici, kde prespával.
* Na viac ako deväť hodín prerušil v utorok dodávku elektrického prúdu v Rajeckej Lesnej, Fačkove
a Čičmanoch (okres Žilina) zlodej, ktorý ukradol prevádzkový olej z transformátora pri lyžiarskom vleku
v katastri Rajeckej Lesnej.
* Zlodej spôsobil problémy na horskom priechode Pezinská Baba. Neznámy páchateľ totiž v utorok
v noci ukradol batériu zo semaforu.
* Vinobranie v Pezinku sa začína už v piatok a bude trvať do nedele.

