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Dátum Tematický register, Strana 
 Svet v roku 2020 – výber z udalostí   
 Slovensko v roku 2020 – výber z udalostí  
 Námestovo v roku 2020 – výber z udalostí  
 Obyvateľstvo  

JANUÁR   
  5. januára Benefičný koncert na podporu (SŠI) v Námestove   
13. januára Nový vyvolávací a objednávací systém v OP Námestovo  
18. januára Krst otužilcov  
20. januára Novoročná výstava ZUŠ Ignáca Kolčáka  
21. januára Projekt s názvom „Merač rýchlosti  
24. januára Prvé rokovanie MsZ  
25. januára Pohreb-zomrel Don Jozef Sobota  

 Koncert  FRAGILE-slovenská vokálna skupina   
 Premiéra detského divadelného predstavenia SZUŠ Pierrot  

FEBRUÁR   
6. februára Zástupkyňa americkej veľvyslankyne Natasha Franceschi v Námestove  

12. februára Druhé rokovanie MsZ  
 Karneval v ZŠ na Ulici Komenského  
 Žiaci CZŠ sv. Gorazda v knižnici  

13. februára „Námestovská biela stopa“- súťaž v severskej chôdzi  
14. februára Valentínska pošta v ZŠ na Ulici Komenského  
18. februára ORAVA SI POMÁHA  

 Preventívno-požiarna akcia na Ul. Slnečnej  
24. februára Prázdninové aktivity v CVČ Maják  

 Ministerka školstva Martina Lubyová v SŠI  
 13. ročník volejbalového turnaja seniorov a dôchodcov okresu Námestovo  

29. februára Voľby zástupcov do Národnej rady Slovenskej republiky  
MAREC    
  9. marca Zastavenie činnosti všetkých mládežníckych družstiev v klube MŠK   
13. marca V MŠ Bernolákova sa kvôli vírusu COVID-19 vyučovací proces prerušil  

APRÍL   
2. apríla Výsadba aleje čerešní na Nábreží  

15. apríla Zápisy prvákov do školy bez osobnej prítomnosti detí,  
19. apríla Preventívno-bezpečnostná akcia policajtov v lokalite Vahanov  
22. apríla Tretie rokovanie MsZ  
23. apríla V Oravskej priehrade našli utopené telo ženy  
27. apríla Dlhšie úradné hodiny na kontaktných pracoviskách MV SR  

MÁJ   
8. mája Bežecká štafetová akcia  

máj Odstránenie posledných stavebných prvkov vodno lyžiarskeho vleku  
 Rekonštrukcia lavičiek na Amfiteátri  
 Umelé ostrovy pre vtákov na Oravskej priehrade  
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JÚN   
11.júna Pavol KRAMARČÍK druhý v slovenskom pohári v cestnej cyklistike  
24.júna Štvrté rokovanie MsZ  

JÚL   
3. júla Pred budovou OP v Námestove pribudlo 62 nových parkovacích miest  

 Nová prednostka Okresného úradu Námestovo  
25. júla Diagnostika námestovského mosta  

 Návštevníci podujatia mali možnosť zažiť stredovek  
AUGUST   
1. augusta Zatknutie 26-ročnej Námestovčanky za drogy  
8. augusta Turnaj v plážovom volejbale - ORAVA BEACH MIX 2020  
9. augusta Mŕtve ryby v Oravskej priehrade  

13. augusta Pavol Kramarčík Na Majstrovstvách SR v cestnej cyklistike druhý v 
časovke 

 

14. augusta Red Bull Zubor Wake Tour 2020 v Námestove  
16. augusta 20. ročník festivalu dychových hudieb  
21. augusta Účastníci tábora zlepšili podmienky pre hniezdenie vtáctva na Vtáčom 

ostrove 
 

23. augusta Športový deň mesta s kultúrnym programom  
25. augusta Otvorenie Komunitného centra na Komenského ulici  
29. augusta GASMUZfest – festival gastronomických a múzických umení  

 Príbehy 20. storočia-veľkoplošná výstava  
SEPTEMBER   

4. septembra Štvrtý ročník Tanečno 2020 - Oravský festival tanca  
9. septembra Prvý ročník festivalu profesionálneho divadla Slanický ostrov divadla  

10. septembra Rokovanie s ministrom dopravy SR Andrejom Doležalom  
 Premietanie filmu nakrúteného v Krušetnici, ktorý vyhral cenu SFTA   

12. septembra Prvé divadelné predstavenie na Slanickom ostrove umenia bolo vypredané  
 Úspechy oddielu jachtingu TJ Oravan Námestovo na MSl na Domaši  

16. septembra Námestovo-Žilina 0:7 - Druhé kolo Slovenského pohára vo futbale   
17. septembra DK v Námestove získal na modernizáciu kina finančnú podporu 41 900€  

 Stretnutie zástupcov mesta s partnermi z Poľska  
18. septembra Námestovo sa zapája do celoslovenskej aktivity Týždeň dobrovoľníctva  
19. septembra Žilinský polmaratón vyhral Námestovčan Martin Rusina  

 Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov budovy DHZO   
 25.ročník oblastnej výstavy drobných zvierat  

23. septembra Primátor mesta oznamuje, že MsZ nie je uznášaniaschopné a ukončuje ho  
26. septembra Moderné gynekologicko-pôrodnícke pracovisko v Trstenej  
28. septembra Novým riaditeľom ŠOP SR sa stal Dušan Karaska pôsobiaci v Námestove  
OKTÓBER    

8. októbra Prichádza nečakaná správa o úmrtí Silvestra Habiňáka  
10. októbra Lucia Čajková z Námestova obsadila v kategórii FREESTYLE BMX 

PARK ŽENY 2. miesto na MSl  
 

 MŠK Námestovo v 11. kole sa dostalo na čelo tabuľky 3. ligy Stred  
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13. októbra Prvé sneženie so súvislou pokrývkou snehu  
14. októbra Piate rokovanie MsZ v Námestove  
24. októbra Plne funkčné ihrisko zo Švajčiarska pre hokejbal v Námestove  
26. októbra Titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu pre SOŠ PaS v 

Námestove 
 

NOVEMBER    
3. novembra Pribudol nový mliečny automat v meste  

11. novembra Siedme rokovanie MsZ v Námestove  
12. novembra Nová kaplnka Panny Márie Lurdskej pri dome pre seniorov  

 ŠKD MÁ TALENT  
26. novembra Kino Kultúra Námestovo - v „novom šate“ znovu premieta   
27. novembra Festival OravaJazz  

 Viva Talent Festival 2020  
DECEMBER   

5. decembra Mikulášske pochody  
9. decembra Ôsme rokovanie MsZ v Námestove  

10. decembra Nový portál Oravy  
11. decembra V Námestove bol otvorený CBA Verex, a.s. , ktorý nahradil Billu  
15. decembra Polícia zverejňuje najhľadanejšie osoby v rámci Vianočnej kampane   
18. decembra Na Hviezdoslavovom námestí začínajú „Námestovské Vianoce“  
26. decembra Vzniká 1km dlhý bežkársky okruh ma hrádzi za Supermarket TEMPO   

 1. ročník literárnej súťaže „Môj vianočný príbeh“  
december Projekt THE BIG EUROPEAN CHRISTMAS CARDS EXCHANGE  

 Zrealizované aktivity mesta   
 Výročia a udalosti  
 PANDÉMIA COV 19  
 Počasie  

Prílohy   
 Uznesenia MsZ  

 Správa na úseku verejného poriadku MsP a PZ za rok 2020  
 Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2021  
 Záverečný účet mesta za rok 2019  
 Pramene a použitá literatúra  
 Plagáty podujatí za rok 2020  
 Fotografie  
 Záverečné ustanovenie  
 Správa o zápise do kroniky  
 Elektronický zápis-Kronika 2020  
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Zoznam skratiek   
Bc. akademický titul bakalár 
COVID-19 Infekčné ochorenie vyvolané 
koronavírusom SARS-CoV-2 
CZŠ Cirkevná základná škola  
CSS Centrum sociálnych služieb 
CHKO  Chránená krajinná oblasť 

°C stupeň Celzia 
ČR Česká republika 
DC denné centrum (pre seniorov) 
DHZ  Dobrovoľný hasičský zbor 
DK  Dom kultúry 
DSS Domov sociálnych služieb

EČV evidenčné číslo vozidla 
EÚ Európska únia  
FB Facebook-sociálna sieť 
fi. firma  
FSk Folklórna skupina Goral 
FK  Futbalový klub  
FO fyzická osoba 
GMT  Greenwichský 
stredný čas (GMT, Greenwich Mean 
Time) 
GP Generálna prokuratúra 
G8 je skupina siedmich najvyspelejších 
krajín sveta  
HK Hokejový klub 
CHKO Chránená krajinná oblasť 
CHVÚ  Chránené vtáčie územie  
IBV  individuálna bytová výstavba  
IS Islamský štát  
ISS Medzinárodná vesmírna stanica 
Iz Izák 
JDS Jednota dôchodcov Slovenska 
JUDr. Akademický titul druhého stupňa 
udeľovaný absolventom právnických 
alebo policajných fakúlt  
KC Komunitné centrum 
KD  Klub dôchodcov  
KO JDS Krajská organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska 
KDH  Kresťanskodemokratické hnutie  
KÚFS Kriminálny úrad finančnej správy 
ĽSNS Ľudová strana Naše Slovensko je 
slovenská krajne pravicová politická 
strana 
MAS Miestna akčná skupina 
MDD Medzinárodný deň detí 
Mgr.   akademický titul magister 
MeS Meteorologická stanica 
MK  Ministerstvo kultúry 
MO  Mestská organizácia 

MO JDS Mestská organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska 
Most-Híd Regionálna a občianska 
pravicová politická strana pôsobiaca na 
Slovensku 
MPO mestské príspevkové organizácie 
MPSVaR Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny  
MIRRI Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie  
MsP mestská polícia  
MsR mestská rada  
MsÚ mestský úrad  
MsZ Mestské zastupiteľstvo  
MŠ Materská škola 
MŠK  Mestský športový klub 
mu  muži 
MV  Ministerstvo vnútra  
NBS Národná Banka Slovenska 
NAKA  Národná kriminálna agentúra  
NATO  Severoatlantický pakt 
NASA Americký Národný úrad pre 
letectvo a vesmír  
NCZI  Národné centrum zdravotníckych 
informácií  
NEKA Nezávislý kandidát 
NOS Námestovský ochotnícky súbor 
n. o. nezisková organizácia  
NsP nemocnica s poliklinikou  
NS SR Najvyšší súd SR  
NST (Newfoundland Standard Time) 
časové pásmo (sekcia   
NR SR Národná rada Slovenskej 
republiky 
OD obchodný dom 
ODI  Okresný dopravný inšpektorát 
OĽaNO Politická strana OBYČAJNÍ 
ĽUDIA  a nezávislé osobnosti 
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OHL  Oravská hokejová liga 
OO JDS Okresná organizácia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku 
OPCW Organizácia pre zákaz 
chemických zbraní  
OR HaZZ Okresné riaditeľstvo 
hasičského záchranného zboru  
ORPZ Okresné riaditeľstvo policajného 
zboru  
OS Ozbrojených síl  
ORS Oravský záchranný systém 
OS okresný súd  
OSN Organizácia Spojených národov 
os.voz. osobných vozidiel 
OVS Oravská vodárenská spoločnosť  
OZ občianske združenie 
PaedDr. akademický titul doktor 
pedagogiky 
PCR test rýchlotest na diagnostiku 
COVID-19 
PhD. Akademický titul doktor filozofie 
 (vedecká hodnosť) 
p.m. parkovacích miest  
PNL Národná liberálna strana v 
Rumunsku 
PO právnická osoba 
PSČ poštové smerovacie číslo 
PSD Sociálnodemokratická strana v 
Rumunsku 
PSK Prešovský samosprávny kraj 
PZ Policajný zbor 
RNDr . akademický titul udeľovaný 
absolventom prírodovedných študijných 
programov  
RO rozpočtová organizácia  
RR Redakčná rada 
RRB regionálny rozvoj bývania  
RRZ Rada pre rozpočtovú 
zodpovednosť  
RÚVZ  Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva 
SAE Spojenými arabskými emirátmi  
SaS Sloboda a Solidarita je  slovenská 
pravicová liberálna politická strana 
SČK  Slovenský červený kríž 
SEČ Stredoeurópsky čas 

SHMÚ Slovenský hydrometeorologický 
ústav  
SIS Slovenská  informačná služba 
Sme rodina slovenské politické hnutie  
SPP Slovenský plynárenský priemysel 
SE Slovenské elektrárne  
SFZ Slovenský futbalový zväz  
SIS Slovenská informačná služba 
S-J sever – juh  
SKCH Spišská katolícka charita     
SMER-SD SMER – sociálna 
demokracia,  je slovenská ľavicová 
sociálnodemokratická politická strana 
SNR Slovenská národná rada 
SNS Slovenská národná strana - 
nacionalistická politická strana 
SP Sociálna poisťovňa 
SR Slovenská republika 
SOŠ stredná odborná škola  
s. r. o. spoločnosť s ručením 
obmedzeným  
SRZ Slovenský rybársky zväz 
SZUŠ Súkromná základná umelecká 
škola 
ŠFRB štátny fond rozvoja bývania  
ŠK športový klub  
ŠOP Štátna ochrana prírody  
ŠTS Špecializovaný trestný súd 
ŠÚSR Štatistický úrad Slovenskej 
republiky 
TJ Telovýchovná jednota  
TS Technické služby 
UIA Ukrainian International Airlines 
Ul. ulica  
USA Skratka tvaru „United States of 
America“ 
ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou  
ÚPM NO územný plán mesta 
Námestovo 
ÚPSVaR Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny 
ÚS  Ústavný súd 
ÚŠP Úrad špeciálnej prokuratúry  
ÚVZ  Úrad verejného zdravotníctva 
VS Vojenské spravodajstvo 
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VÚC Vyšší územný celok 
VúML  Mestská volejbalová liga 
zmiešaných družstiev 
VZN  Všeobecne záväzné nariadenie 
VZP Všeobecná zdravotná poisťovňa  
VZPP Všeobecne záväzné právne 
predpisy  
WHO  Svetová zdravotnícka organizácia  
ZMOS Združenie miest a obcí 
Slovenska  

ZMOBO  Združenie miest a obcí Bielej 
Oravy  
ZO základná organizácia  
ZO SZCH Základná organizácia 
Slovenského zväzu chovateľov 
ZOS zariadenie opatrovateľskej služby  
ZŠ základná škola  
ZŤP zdravotne ťažko postihnutý  
ZUŠ základná umelecká škola  
Z. z. Zbierka zákonov  
ŽSK Žilinský samosprávny kraj 
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Tento   zväzok  Kroniky mesta 
Námestovo obsahuje   xxx    
číslovaných strán.   

S  pokorou priznávam, že v 
Kronike mesta Námestovo za rok 
2020 som pravdepodobne 
nezaznamenal všetko, čo by snáď 
za zaznamenanie aj stálo. Napriek 
tomu, že som sa snažil citlivo 

vytriediť skutočnosti a uviesť len 
tie najdôležitejšie a najzávažnejšie, 
ale svoje miesto si tu našli aj 
„obyčajné“ udalosti, ktoré nesporne 
dokážu v mnohých prípadoch 
reálnejšie priblížiť bežný život 
v našom malebnom mestečku pre 
budúce generácie. 

Miroslav Hajdučík 

 

 

 

 

P r i m á t o r   m e s t a  N á m e s t o v o 

Milan Hubík  

NEKA 
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P o s l a n c i   m e s t s k é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a 

MUDr. Rastislav Zanovit 

Zástupca primátora 

mesta 

KDH  

Ing. Eduard Dunčič 

NEKA  
  

Ing. arch. Danica Hollá 
NEKA 

Ing. Jaroslav Genšor 

KDH  

  

Marián Grígeľ 

SNS    

Ing. Matej Hajdu čík 

NEKA  
Ing. Peter Kolada 

KDH   

Ing. Juraj Kurtulík  
KDH 

 

PaedDr. Tomáš Kucharík 

SNS  

MUDr. Silvia Lonekova 
 SMER-SD  

Ing. Róbert Sládek 
KDH 

Ing. Štefan Uhliarik  
KDH 
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SVET V ROKU 2020  

Výber z udalosti 

JANUÁR  
1. januára – Chorvátsko sa po prvý raz 
ujalo rotujúceho predsedníctva EÚ. 
1. januára – Európskymi hlavnými 
mestami kultúry na rok 2020 sa stali 
chorvátska Rijeka a írsky Galway. 
3. januára – Americká armáda zabila 
veliteľa elitnej jednotky iránskych 
Revolučných gárd Kásema Solejmáního 
Kásema Solejmáního. Pentagon potvrdil, 
že útok, ku ktorému došlo na 
medzinárodnom letisku v Bagdade 
nariadil prezident USA Donald Trump. 
8. januára – Krátko po štarte 
z medzinárodného letiska v Teheráne sa 
zrútilo lietadlo typu Boeing 737-800 
spoločnosti UIA, ktoré smerovalo do 
Kyjeva. Tragédia si vyžiadala 176 obetí. 
Irán neskôr priznal, že jeho armáda 
zostrelila ukrajinské lietadlo "v dôsledku 
ľudskej chyby". 
15. januára – Ruský premiér Dmitrij 
Medvedev, ktorý stál na čele vlády od 8. 
mája 2012, podal demisiu. 
16. januára – Novým predsedom ruskej 
vlády sa stal ekonóm Michail Mišustin. 

30. januára – Krízový výbor WHO 
vyhlásil stav globálnej zdravotnej núdze. 
Urobil tak v súvislosti s nákazou 

spôsobenou novým koronavírusom 
Covid-19. 
31. januára – Spojené kráľovstvo Veľkej 
Británie a Severného Írska o 23.00 h 
GMT (polnoc 1. februára podľa SEČ) 
oficiálne vystúpilo z Európskej únie 
(EÚ). 

 

FEBRUÁR  

5. februára – Americký Senát oslobodil 
prezidenta Donalda Trumpa spod 
obvinenia z pohŕdania Kongresom. 
Zároveň tým ukončil proces 
impeachmentu, ktorý iniciovala 
Snemovňa reprezentantov. 

MAREC  
11. marca – Šéf WHO Tedros Adhanom 
Ghebreyesus vyhlásil, že ochorenie 
COVID-19, ktoré je spôsobené novým 
koronavírusom, "možno charakterizovať 
ako pandémiu". 

APRÍL  
17. apríla – Rakúsko uzavrelo svoju 
poslednú uhoľnú elektráreň v Mellachu, 
neďaleko Grazu, čím ukončilo výrobu 
elektriny z uhlia. 
22. apríla – Po Rakúsku odstavilo svoju 
poslednú uhoľnú elektráreň aj Švédsko. 
Spoločnosť Stockholm Exergi zatvorila 
elektráreň Värtaverket na východe 
Štokholmu. 
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MÁJ 
25. mája – V meste Minneapolis v 
americkom štáte Minnesota zomrel po 
policajnom zásahu George Floyd. Smrť 
Afroameričana vyvolala v USA 
pobúrenie, vlnu demonštrácií a násilných 
protestov. 
30. mája – Z kozmodrómu NASA Mys 
Canaveral na Floride odštartovala nosná 
raketa Falcon 9 vesmírnej spoločnosti 
Elona Muska - SpaceX. Išlo o prvý 
pilotovaný let súkromnej kozmickej lode, 
ktorý otvoril vesmír komerčnej sfére.   

JÚN 
28. júna – v Poľsku sa konalo prvé 
kolo prezidentských volieb, do druhého 
kola postúpil úradujúci prezident Andrzej 
Duda (43,5 %) a úradujúci primátor 
Varšavy  Rafał Trzaskowski 30,5 %. 

JÚL 
1. júla – Polročné predsedníctvo EÚ 
prebralo od Chorvátska Nemecko. 
12. júla – V druhom kole prezidentských 
volieb v Poľsku zvíťazil úradujúci 
prezident Andrzej Duda, keď získal 51,03 
percenta hlasov. Jeho vyzývateľ, 
varšavský primátor Rafal Trzaskowski 
dostal 48,97 percent hlasov voličov. 
21. júla – Grécke námorné sily vyslali 
lode do oblasti Egejského mora v reakcii 
na ťažobné aktivity Turecka, ktoré chce 
rozšíriť ťažbu ropy a zemného plynu. 
Námorný spor s Tureckom má aj Cyprus. 
28. júla – Turecko vyhlásilo, že pozastaví 

prieskum ložísk ropy a zemného plynu v 
spornej oblasti vo východnej časti 
Stredozemného mora. 

AUGUST 
4. augusta – V prístavnej časti hlavného 

mesta Libanonu došlo k výbuchu 
uskladneného dusičnanu amónneho, 
ktorý si vyžiadal vyše 100 mŕtvych a viac 
ako 4000 zranených. 

9. augusta – Na základe oficiálnych 
výsledkov prezidentské voľby v 
Bielorusku vyhral Alexander Lukašenko, 
ktorý vládne v krajine už 26 rokov. 
Opozícia označila hlasovanie za 
zmanipulované a začala organizovať 
sériu protestných mítingov 
a demonštrácií. 
20. augusta – Popredný predstaviteľ 
ruskej opozície Alexej Navaľnyj upadol 
do kómy počas letu zo Sibíri do Moskvy. 
Podľa nemeckých lekárov bol otrávený 
látkou zo skupiny novičok. K rovnakým 
výsledkom dospeli aj špecializované 
laboratóriá vo Francúzsku a vo Švédsku 
a tiež OPCW. 

SEPTEMBER 
15. septembra – Izrael podpísal v Bielom 
dome vo Washingtone dohody o 
normalizácii vzájomných diplomatických 
vzťahov so SAE a Bahrajnom. 
17. septembra – Grécko oznámilo, že 
obnovilo politické kontakty na vysokej 
úrovni s Tureckom s cieľom pokúsiť sa 
vyriešiť spor o právo na prieskum a ťažbu 
energetických zdrojov vo východnej časti 
Stredozemného mora. 
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27. septembra – Ťažké boje vypukli v 
separatistickom regióne Náhorného 
Karabachu. Išlo o najväčšiu eskaláciu 
konfliktu od roku 2016 medzi bývalými 
sovietskymi republikami Arménskom a 
Azerbajdžanom, ktoré už desaťročia vedú 
územné spory o túto arménsku enklávu na 
azerbajdžanskom území. 

OKTÓBER 
3. októbra – Pápež František podpísal 
v meste Assisi svoju v poradí tretiu 
encykliku Fratelli tutti (Všetci bratia). 
Vyzval v nej na globálnu zmenu myslenia 
a odsúdil "krátkozraký, prehnaný, zúrivý 

a agresívny nacionalizmus", ktorý naberá 
v súčasnej politike na sile. 
31. októbra – Po 14 rokoch od začiatku 
výstavby bolo otvorené letisko Berlín-
Brandenburg, známe pod skratkou BER. 
Nesie meno bývalého starostu Západného 
Berlína a spolkového kancelára Willyho 
Brandta. 

NOVEMBER  

2. novembra – V centre Viedne došlo 
k teroristickému útoku, ktorý si vyžiadal 
4 mŕtvych a 22 zranených. K streľbe 
došlo neďaleko synagógy a na ďalších 
piatich miestach. K útoku sa prihlásila 
extrémistická organizácia IS. 
3. novembra – Demokratický kandidát 
Joe Biden porazil úradujúceho prezidenta 
Donalda Trumpa. Dosluhujúca hlava 
štátu, republikán Trump však odmietne 
uznať volebnú porážku, keď tvrdí, že 
víťazstvo mu ukradli a že hlasovanie bolo 
zmanipulované. 
10. novembra – Arménsky premiér Nikol 
Pašinjan, azerbajdžanský prezident Ilham 
Alijev a ruský prezident Vladimir Putin 
podpísali v Moskve dohodu o ukončení 
arménsko-azerbajdžanskej vojny o 
Náhorný Karabach. Podľa oficiálnych 
údajov od konca septembra zahynulo 
v bojoch 5100 arménskych 
a azerbajdžanských vojakov a takmer 150 
civilistov. 
15. novembra – V druhom kole 
prezidentských volieb v Moldavsku 
zvíťazila proeurópska expremiérka Maia 
Sanduová, ktorá porazila úradujúceho 
proruského prezidenta Igora Dodona. 
V poradí deviatym prezidentom 
Moldavska sa po prvý raz v histórii 
krajiny stala žena. 

16. novembra – Z Kennedyho 
vesmírneho strediska odštartovala misia 
SpaceX Crew-1. Išlo o prvý operačný let 
kozmickej lode Crew Dragon, ktorá 
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dopravila štvoricu astronautov na ISS, 
kde strávia približne pol roka. 

DECEMBER  
6. decembra – V parlamentných voľbách 
v Rumunsku zvíťazila opozičná PSD, 
druhá skončila PNL. Rumunský prezident 
Klaus Iohannis uprednostňuje vládu 
stredopravicových strán na čele s PNL, 
ktoré získali viac ako 50 percent hlasov 
voličov. 
6. decembra – Venezuelský prezident 
Nicolás Maduro a jeho ľavicoví politickí 
spojenci vyhrali parlamentné voľby, ktoré 
hlavné opozičné strany bojkotovali. 
Opozičný líder Juan Guaidó označil 
hlasovanie za "podvod". 
 

SLOVENSKO V ROKU 2020 

Výber z udalosti 

Udalosťou roka 2020 bola pandémia 
ochorenia COVID-19 a na Slovensku 
voľby do NR SR, ktoré sa konali 29. 
februára. 

JANUÁR  
13. januára – Špeciálny prokurátor 
Dušan Kováčik koncom roka 2019 zrušil 
uznesenie o obvinení expremiéra Roberta 
Fica (Smer-SD) za výroky o odsúdení 
exposlanca ĽSNS Milana Mazureka pre 
jeho vyjadrenia o Rómoch. Vyšetrovateľ 
má vo veci konať a rozhodnúť znova. 
23. januára - Minister životného 
prostredia a podpredseda vlády SR 
(Most-Híd) podal demisiu v reakcii na 
incident z predchádzajúceho dňa, 
v ktorom sa spoločne s bratom zapojili do 
roztržky v ázijskej reštaurácii na 
Laurinskej ulici v Bratislave. 

28. januára – Prezidentka Zuzana 
Čaputová prijala demisiu Lászlóa 
Sólymosa a poverila riadením rezortu 
ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-
Híd). 

FEBRUÁR 
5. februára – Slovensko vyhostilo 
vietnamského diplomata v súvislosti s 
kauzou únosu Vietnamca. Štátny 
tajomník rezortu diplomacie František 
Ružička odovzdal verbálnu nótu 
vietnamskému veľvyslancovi. 
18. februára – Predseda NR SR Andrej 
Danko (SNS) prerušil mimoriadnu 
schôdzu pléna do stredy 19. februára do 
9.00 h., pretože jej rokovanie zablokovali 
nezaradení poslanci okolo Miroslava 
Beblavého. Schôdzu označili za 
nezákonnú. 
25. februára – NR SR nevyslovila súhlas 
s Dohovorom Rady Európy o 
predchádzaní násiliu na ženách a 
domácemu násiliu a o boji proti nemu 
(Istanbulský dohovor). Poslanci tak 
rozhodli v utorkovom hlasovaní na 
mimoriadnej 58. schôdzi parlamentu. 
29. februára – Konali sa parlamentné 
voľby. Volebná účasť dosiahla 65,8 
percenta. Zvíťazilo hnutie OĽANO so 
ziskom 25,02 percenta hlasov a 53 
kresiel. Druhý bol Smer-SD (18,29 
percenta a 38 kresiel), tretie skončilo 
hnutie Sme rodina (8,24 %, 17 kresiel), 
štvrtá ĽSNS (7,97 %, 17 kresiel), piata 
koalícia Progresívne Slovensko-Spolu 
(6,96 %), ktorá sa však nedostala do 
parlamentu, pretože neprekročila hranicu 
7 percent. Šiesta bola SaS (6,22 %, 13 
mandátov) a siedma strana Za ľudí (5,77 
% a 12 kresiel v NR SR). 
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MAREC  
2. marca – Prezidentka SR Zuzana 
Čaputová pozvala do Prezidentského 
paláca lídra OĽANO Igora Matoviča. 
Ďalej mala stretnutie s lídrami Sme 
rodina, SaS a Za ľudí. 
4. marca – Prezidentka SR Zuzana 
Čaputová poverila zostavením vlády 
Igora Matoviča (OĽANO). Ako podotkla, 
všetci lídri budúcej možnej vládnej 
koalície jej 3. marca deklarovali 
jednoznačnú vôľu podieľať sa na 
rokovaniach o zostavení vlády. 

13. marca – Strany a hnutia OĽANO, 
Sme rodina, SaS a Za ľudí sa dohodli na 
zostavení novej vlády. Novinárom to 
potvrdil líder OĽANO Igor Matovič. 
17. marca – Exprezident Andrej Kiska sa 
vzdal mandátu poslanca NR SR zo 
zdravotných dôvodov. Ostal predsedom 
strany Za ľudí. 
20. marca – Andrej Danko (SNS) 
odovzdal vedenie schôdze NR SR svojmu 
nástupcovi, novému predsedovi 
parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme 
rodina). Za podpredsedov NR SR boli 
zvolení Gábor Grendel (OĽANO) a Juraj 
Šeliga (Za ľudí). 
21. marca – OĽANO, Sme rodina, SaS a 
Za ľudí podpísali koaličnú dohodu, 
ktorou budú chcieť naplniť svoje 
predvolebné sľuby. Prezidentka Zuzana 

Čaputová vymenovala nový vládny 
kabinet pod vedením premiéra Igora 

Matoviča (OĽANO). Matovič si prevzal 
od svojho predchodcu Petra Pellegriniho 
(Smer-SD) Úrad vlády SR. 
24. marca – Podpredsedami NR SR sa 
stali Milan Laurenčík (SaS) a Peter 
Pellegrini (Smer-SD). 

APRÍL  
15. apríla – Novým šéfom SIS sa stal 
Vladimír Pčolinský. Na návrh vlády ho 
do funkcie vymenovala prezidentka SR 
Zuzana Čaputová. Na poste vystriedal 
Antona Šafárika, ktorý stál na čele tajnej 
služby od júla 2016. 
20. apríla – Premiér Igor Matovič 
(OĽANO) sa postavil pred poslancov NR 
SR a predložil programové vyhlásenie 
vlády (PVV). Plénum malo po jeho 
prerokovaní hlasovať o vyslovení dôvery 
novej vláde. 
21. apríla – Polícia obvinila bývalého 
šéfa Správy štátnych hmotných rezerv 
(SŠHR) SR Kajetána Kičuru z prijímania 
úplatku a legalizácie príjmu z trestnej 
činnosti. Obvinenie súvisí s akciou 
Národnej kriminálnej agentúry s názvom 
Rezervy. 
26. apríla – Vláda schválila Juraja 
Klimenta a Evu Mišíkovú za členov 
Súdnej rady SR. 
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30. apríla – Vláda Igora Matoviča 
(OĽANO) získala dôveru poslancov 
Národnej rady SR. Za PVV, a teda aj za 
dôveru kabinetu, hlasovalo 93 členov 
snemovne zo 141 prítomných. 
Potrebných bolo minimálne 76 hlasov. 

MÁJ  
6. mája – Novým generálnym riaditeľom 
štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne 
sa stal Richard Strapko. 
9. mája – Prezidentka Zuzana Čaputová, 
predseda Národnej rady SR Boris Kollár 
(Sme rodina) a premiér Igor Matovič 
(OĽANO) podpísali spoločné vyhlásenie, 
v ktorom deklarovali vôľu, spoločnú 
zodpovednosť a záväzok spolupracovať 
pri výkone jednotnej a zodpovednej 
zahraničnej, európskej a bezpečnostnej 
politiky SR. 

 
11. mája – Súdna rada zvolila Jána 
Šikutu za predsedu Najvyššieho súdu SR. 
Vo verejnej voľbe získal 12 hlasov zo 17 
členov Súdnej rady, na zvolenie bolo 
potrebných 10. Za jeho protikandidáta 
Ivana Rumanu nehlasoval nikto. 
13. mája – Sudca ÚS SR Mojmír 
Mamojka sa vzdal funkcie. Predseda ÚS 
Ivan Fiačan zvažoval, či podá alebo 
nepodá návrh na začatie disciplinárneho 
konania proti Mamojkovi v súvislosti 
s medializovanými informáciami o jeho 
sporných kontaktoch s obžalovaným 

Marianom K. 
13. mája – Poslanci NR SR nevzali na 
vedomie správu ombudsmanky Márie 
Patakyovej za rok 2019. Proti prijatiu 
bolo 50 poslancov, správu podporilo 34 
poslancov, zdržalo sa 46 poslancov. 
20. mája – Prezidentka SR Zuzana 
Čaputová vymenovala sudcu Jána Šikutu 
za predsedu NS SR. 

JÚN 
10. júna – Peter Pellegrini (Smer-SD) sa 
rozhodol, že nebude spájať svoju 
politickú budúcnosť so stranou Smer-SD. 
Vzdal sa funkcie podpredsedu strany a 
značku Smer-SD nechal predsedovi 
strany Robertovi Ficovi. 
21. júna – Poslankyňa NR SR Petra 
Krištúfková (Sme rodina) sa vzdala 
funkcie splnomocnenkyne vlády pre 
rodinu. 
24. júna - Predseda vlády SR Igor 
Matovič (OĽANO) avizoval, že nebude 
vyzývať predsedu NR SR Borisa Kollára 
(Sme rodina) na odstúpenie v súvislosti s 
podozrením z plagiátorstva diplomovej 
práce. 
29. júna – Peter Pellegrini si začal 
zakladať novú politickú stranu s názvom 
Hlas - sociálna demokracia. Prípravný 
výbor strany oznámil zber podpisov 
potrebných na jej registráciu MV SR. 
30. júna – Prezident Policajného zboru 
Milan Lučanský odstúpil z funkcie. 

JÚL  
1. júla - Prezidentka SR Zuzana 
Čaputová poverila Veroniku Remišovú 
(Za ľudí) riadením nového ministerstva 
MIRRI SR. 
7. júla – Predsedu NR SR Borisa Kollára 
(Sme rodina) poslanci v tajnom hlasovaní 
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neodvolali. Kollár návrh na svoje 
odvolanie podal sám. Odvolávanie 
súviselo s kauzou jeho diplomovej práce. 
17. júla – Generálnemu prokurátorovi 
Jaromírovi Čižnárovi sa skončilo 
sedemročné funkčné obdobie. O štyri dni 
neskôr požiadal prezidentku SR Zuzanu 
Čaputovú o uvoľnenie z funkcie. 
Prezidentka jeho žiadosť akceptovala. 
18. júla – Predsedom Smeru-SD sa 
opätovne stal Robert Fico. Do funkcie ho 
zvolili delegáti na pracovnom sneme. 
Podpredsedami sa stali Juraj Blanár, 
Ladislav Kamenický, Richard Takáč, 
Ľuboš Blaha, Erik Kaliňák. 
24. júla – Predseda vlády Igor Matovič 
(OĽANO) ostal vo funkcii. Opozičný 
návrh na vyslovenie nedôvery v spojitosti 
s jeho diplomovou prácou podporilo v NR 
SR 47 zo 125 prítomných poslancov. 
25. júla – Pri tragickej dopravnej nehode 
zahynul štátny tajomník MK SR Vladimír 
Dolinay. 
28. júla – Lukáš Kyselica odstúpil z postu 
štátneho tajomníka MV SR. Rozhodol sa 
tak po zverejnení informácií o jeho 
pôsobení vo Vojenskom spravodajstve v 
čase kandidatúry do parlamentu za 
OĽANO. 

AUGUST 
6. augusta – Ministerka spravodlivosti 
Mária Kolíková (Za ľudí) vo štvrtok 
vymenovala Jána Hrubalu za predsedu 
ŠTS. 
8. augusta – Predsedníčkou strany Za 
ľudí sa stala vicepremiérka Veronika 
Remišová. Vo voľbe na sneme zvíťazila 
nad poslancom NR SR Miroslavom 
Kollárom. Za nové podpredsedníčky 
delegáti zvolili ministerku spravodlivosti 

Máriu Kolíkovú, poslankyne NR SR 
Vieru Leščákovú a Miriam Šutekovú. 

 
20. augusta – Mimoparlamentné strany 
SMK, Most-Híd a Spolupatričnosť 
podpísali deklaráciu o vytvorení 
spoločnej maďarskej strany. 
22. augusta – Na sneme KDH delegáti 
zvolili predsedu PSK Milana Majerského 
za predsedu hnutia. Predchádzajúci 
predseda KDH Alojz Hlina sa vzdal 
vedenia po parlamentných voľbách, v 
ktorých hnutie získalo 4,65 percenta 
hlasov. 
31. augusta – Milanovi Lučanskému 
skončil mandát na funkciu policajného 
prezidenta. K tomuto dňu požiadal aj o 
uvoľnenie zo služobného pomeru. 
Dočasným prezidentom PZ SR sa stal 
Peter Kovařík, do funkcie nastúpil 1. 
septembra. 

SEPTEMBER 
3. septembra – Senát ŠTS oslobodil spod 
obžaloby v kauze vraždy novinára Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej obžalovaných Mariana K. a 
Alenu Zs. Obžalovaného Tomáša Sz. súd 
uznal vinným a vymeral mu trest 25 
rokov odňatia slobody. Rozsudok ešte nie 
je právoplatný. 
9. septembra – Vláda SR odvolala z 
funkcie generálneho riaditeľa Sociálnej 
poisťovne (SP) Ľubomíra Vážneho, ktorý 
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je aj poslanec NR SR za Smer-SD. Na 
čelo SP vymenovala Juraja Káčera, 
viceprimátora Bratislavy. Novou 
viceprimátorkou sa po Káčerovom 
odchode stala Zdenka Zaťovičová. 
11. septembra – MV SR zaregistrovalo 
stranu Petra Pellegriniho Hlas - sociálna 
demokracia. Strana požiadala o 
registráciu v polovici augusta. Na 
ministerstvo odovzdala vyše 94.000 
vyzbieraných podpisov od občanov. 
12. septembra – Predsedom Slovenskej 
národnej strany (SNS) sa opätovne stal 
Andrej Danko, rozhodli o tom delegáti na 
straníckom sneme. Danko porazil vo 
voľbách Antona Hrnka. 
16. septembra – Novým riaditeľom 
KÚFS sa stal Miroslav Homola a 
generálnym riaditeľom sekcie 
informatiky finančnej správy sa Lukáš 
Sojka. 
- Bývalý poslanec NR SR Anton Hrnko sa 
stal poradcom predsedu NR SR Borisa 
Kollára (Sme rodina). 
- Expremiér Peter Pellegrini avizoval, že 
odstúpi z funkcie podpredsedu NR SR k 
30. septembru. 
- Novým riaditeľom VS sa stal brigádny 
generál Róbert Kleštinec, ktorý predtým 
pôsobil vo funkcii zástupcu veliteľa 
Vzdušných síl Ozbrojených síl SR. 
Predstavil ho minister obrany Jaroslav 
Naď (OĽANO). 

 

17. septembra – Novým predsedom RR 
sa stal ekonomický expert a bývalý 
viceguvernér Národnej banky Slovenska 
Ján Tóth. 
22. septembra – Poslanci NR SR okolo 
Petra Pellegriniho nebudú mať vlastný 
poslanecký klub. Plénum odmietlo návrh 
na jeho zriadenie v utorkovom hlasovaní. 
30. septembra – Sudcom Ústavného 
súdu SR sa stal Robert Šorl. Vymenovala 
ho prezidentka SR Zuzana Čaputová. 
Miesto na Ústavnom súde sa uvoľnilo po 
tom, ako sa Mojmír Mamojka vzdal 
funkcie. 

OKTÓBER  
5. októbra – Prezidentka SR Zuzana 
Čaputová rozhodla na návrh Súdnej rady 
SR o odvolaní 63 sudcov, ktorí dovŕšili 
vek 65 rokov. V prípade ďalších 20 
sudcov adresovali predsedovia súdov a 
predseda Súdnej rady prezidentke žiadosť 
o zváženie odkladu ich odvolania. Šiestim 
sudcom prezidentka predĺžila výkon 
funkcie. 
12. októbra – Predsedu ĽSNS Mariana 
Kotlebu samosudkyňa ŠTS uznala za 
vinného zo zločinu podpory a propagácie 
skupín smerujúcich k potláčaniu 
základných práv a slobôd. V kauze 
kontroverzných šekov pre chudobných so 
sumou 1488 eur ho odsúdila na štyri roky 
a štyri mesiace odňatia slobody. Verdikt 
ŠTS nie je právoplatný. 
20. októbra – Oblasť potratov sa 
novelizovať nebude. Poslanci NR SR 
odmietli novelu zákona o zdravotnej 
starostlivosti z dielne poslankyne Anny 
Záborskej (OĽANO). Z prítomných 117 
poslancov bolo za 58, proti 45, 12 sa 
zdržali a dvaja nehlasovali. 
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22. októbra – NAKA zadržala 
špeciálneho prokurátora Dušana K. Spolu 
s ním aj vysoko postaveného policajného 
funkcionára špeciálneho útvaru Norberta 
P. V súčasnosti sú obidvaja väzobne 
stíhaní. 
24. októbra – Predseda NR SR Boris 
Kollár (Sme rodina) mal v Bratislave 
vážnu autonehodu, pri ktorej utrpel 
zlomeninu druhého krčného stavca. Pri 
nehode sa zranil aj jeho osobný ochranca 
a vodič Úradu pre ochranu ústavných 
činiteľov a bývalá misska Miroslava 
Fabušová, ktorá sa viezla spolu s 
predsedom parlamentu. 
28. októbra – Bývalý generálny 
prokurátor SR Jaromír Čižnár sa vzdal 
funkcie prokurátora GP SR. 

NOVEMBER  
5. novembra – Počas akcie Očistec 
NAKA zadržala bývalého policajného 
prezidenta Tibora G., bývalého šéfa 
NAKA Petra H., bývalého 
vysokopostaveného policajného 
funkcionára Bernarda S., bývalého šéfa 
protikorupčnej jednotky Róberta K. a 
Marián Z., šéfa odposluchov SIS. 
12. novembra – Väzobne stíhaný 
špeciálny prokurátor Dušan K. sa vzdal 
svojej funkcie. 
17. novembra – Strana Hlas-SD spustila 
internetovú anketu o predčasnom 
ukončení volebného obdobia NR SR i o 
možnej podpore vyhlásenia referenda. 
19. novembra – Členovia 
Ústavnoprávneho výboru NR SR začali 
vypočúvať kandidátov na generálneho 
prokurátora. O post generálneho 
prokurátora sa uchádzali Jozef Čentéš, 
Tomáš Honz, Ján Hrivnák, Juraj Kliment, 

Ján Šanta, Rastislav Remeta a Maroš 
Žilinka. 
25. novembra – Prezidentka Zuzana 
Čaputová vetovala novelu zákona o 
vysokých školách, ktorá rieši otázku 
odoberania akademických titulov. 
Niektoré ustanovenia nie sú podľa nej v 
súlade s ústavou. 

DECEMBER  
1. decembra – V bratislavskom Digital 
Parku, kde sídli finančná skupina Penta, 
zasahovali ozbrojení policajti. Jaroslava 
Haščáka obvinil policajný vyšetrovateľ z 
korupcie a legalizácie príjmu z trestnej 
činnosti. Malo ísť o zásah v súvislosti s 
kauzou Gorila. 

 
2. decembra – Jaroslav Haščák, 
spolumajiteľ investičnej skupiny Penta, 
sa vzdal všetkých výkonných pozícií v 
Pente. 
3. decembra – Poslanci NR SR zvolili za 
generálneho prokurátora Maroša Žilinku. 
Vo voľbe ho podporilo 132 poslancov zo 
147 prítomných. 
- NAKA v rámci akcie Judáš zadržala 
bývalého policajného prezidenta Milana 
L. Od 6. decembra je väzobne stíhaný. 
4. decembra – Špecializovaný trestný 
súd uznal Alenu Zs. za vinnú v kauze 
úkladnej vraždy exprimátora Hurbanova 
a krajského poslanca Lászlóa Basternáka. 
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Odsúdil ju na 21-ročný trest odňatia 
slobody. 
9. decembra – Poslanci NR SR schválili 
reformu zloženia Ústavného súdu SR, 
Súdnej rady, zriadenie Najvyššieho 
správneho súdu či previerky majetkových 
pomerov všetkých sudcov. Zmeny si 
vyžadovali aj úpravu Ústavy SR, ktorú 
poslanci tiež schválili. 
10. decembra – Prezidentka SR Zuzana 
Čaputová vymenovala Maroša Žilinku do 
funkcie generálneho prokurátora. 
 

NÁMESTOVO V ROKU 2020 

OBYVATE ĽSTVO 

V meste Námestovo sa v roku 2020 
narodilo 50 chlapcov a 48 dievčat. Na 
začiatku roka žilo v meste 7 765 
obyvateľov. Z mesta sa počas roka 
odsťahovalo 167 obyvateľov a na pobyt 
sa prihlásilo 72 ľudí. V roku 2020 sme aj 
napriek priaznivému demografickému 
vývoju zaznamenávali v meste pokles 
v počte obyvateľstva oproti roku 2019 o 
62 obyvateľov, ktorý sa na konci roka 
zastavil na čísle 7 703 obyvateľov 
s trvalým pobytom, z čoho bolo 3852 
mužov a 3581 žien. Z uvedeného počtu 
obyvateľov to bolo 1430 detí do 15 rokov, 
715 žien a 461 mužov dôchodcov nad 64 
rokov. Mesto evidovalo 784 obyvateľov 
s prechodným pobytom.  

Počet sobášov v územnom obvode 
Matričného úradu Námestovo v roku 
2020 bol 62. 

Najviac opakujúce sa mená 
a priezviská v mestskej evidencii: 

Mária 376, Anna 182, Jana-Janka 
150, Eva 133, Zuzana 104, Marta 86, 

Lenka 71, Lucia 69, Veronika 66, 
Katarína 19. 

Ján 324, Peter 280, Jozef 256, Martin 
182, Miroslav 142, Michal 131, Tomáš 
121, Vladimír 108, Pavol 107. 

Murín 108, Uhliarik 56, Rusnák 54, 
Florek 50. 

V matričnej knihe bolo v roku 2020 
zapísaných 65 úmrtí, z toho 25 žien a 40 
mužov.  

Napriek skutočnosti, že celosvetová 
pandémia infekčného ochorenia COVID-
19, ktoré spôsobuje vírus SARS- -CoV-2 
zasiahla aj Slovensko, počet zosnulých v 
Námestove je za posledné tri roky takmer 
na jednakej úrovni. Napriek tejto 
skutočnosti  bola v roku 2020 v 
Námestove najvyššia úmrtnosť 
obyvateľstva za posledných 30 rokov. 
Priemerný vek zosnulých žien bol 77 
rokov, u mužov 68 rokov. Vo veku 90 a 
viac rokov zomrel jeden muž a štyri ženy, 
dve zosnulé mali po 95 rokov. V októbri 
až decembri bola zaznamenaná vysoká 
úmrtnosť – za tri mesiace zomrela takmer 
polovica obyvateľov z uvádzanej 
celoročnej štatistiky. Za tri posledné 
mesiace minulého roka zomrelo 31 
obyvateľov, ktorých priemerný vek bol 
75 rokov.  

Na Slovensku v roku 2020 zomrelo 
takmer 59- tisíc ľudí, čo je skoro o 5 500 
osôb viac, ako zomieralo v priemere za 
posledných päť rokov. Počet zosnulých 
tak voči predošlým piatim rokom narástol 
o 10,2 percenta. Ide o najvyššie číslo od 
druhej svetovej vojny. Najviac osôb 
zomrelo v decembri minulého roka, 
informoval Štatistický úrad.
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Tabuľka ročnej štatistiky zosnulých podľa pohlavia a veku. 

 

Celoslovenský trend odlivu 
obyvateľstva z miest na vidiek sa 
dlhodobo odráža aj na počte obyvateľov v 
oravských mestách a obciach. Za ostatné 
desaťročie vo všetkých oravských 
mestách počet obyvateľov systematicky 
klesá (viď tabuľka č. 2). Najbadateľnejšie 
sa to prejavuje v Dolnom Kubíne, kde sa 
v priebehu 10 rokov počet obyvateľov 
znížil o 1151, nasleduje Tvrdošín (-315), 
Námestovo (-261) a Trstená         (-215). 
Aj v prepočte úbytku obyvateľov na 
celkový počet obyvateľov je uvedené 
poradie miest rovnaké. Presne opačná 
situácia ako v oravských mestách, je v 
oravských obciach. Počet obyvateľov 
obcí, a nielen tých ležiacich blízko 
Námestova, prakticky bez akýchkoľvek 
výkyvov systematicky rastie (viď tabuľka 
č. 1). Kde hľadať dôvody? Počet 
narodených je dlhodobo vyšší, než počet 
zomrelých (Námestovo), počet 
obyvateľov by teda na základe tohto 
ukazovateľa mal v našom meste rásť. 

Problémom je však v Námestove už od 
roku 2000 prejavujúce sa migračné saldo, 
čiže viac ľudí sa odsťahuje ako prisťahuje 
a tí sú jedným, markantným dôvodom 
znižovania počtu obyvateľov. Z 
celoslovenského hľadiska je dôvodom 
migrácie obyvateľstva túžba rodín po 
vlastnom dome, ktorý je v mestách 
finančne nedostupný. Možno povedať, že 
to je tiež jeden z hlavných dôvodov, prečo 
na hornej Orave ľudia odchádzajú z miest 
na dediny. Dostupnosť stavebných 
pozemkov, a nielen z finančného 
hľadiska, ale aj z hľadiska ich 
pripravenosti, láka ľudí odchádzať do 
okolitých obcí. V Námestove, po 
dokončení pozemkových úprav, by sa mal 
vytvoriť predpoklad pre vznik 
dostatočného počtu pozemkov na to, aby 
populačná krivka nadobudla stúpajúcu 
tendenciu. Ozývajú sa aj hlasy, že 
Námestovo má v skutočnosti vyšší počet 
obyvateľov, než ten oficiálny, ale mnohí 
občania bývajúci v Námestove nie sú 
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prihlásení na trvalý pobyt v meste, hoci tu 
reálne bývajú. Je zaujímavé, kým 
Slovensko odchádza z miest na vidiek, v 
štátoch Európy je trend, aspoň na začiatku 

posledného desaťročia, opačný. V 
priemyselných regiónoch populácia 
obyvateľstva stúpa, v menej rozvinutých, 
naopak, klesá.

 

JANUÁR 
5. januára – OZ Vjecna v kostole sv. 
Šimona a Júdu v Námestove, 
organizovalo benefičný koncert na 
podporu špeciálnej Spojenej Škole 
Internátnej Námestovo a samozrejme na 
podporu zachovania tradičných 
goralských vianočných kolied Hornej 
Oravy. Účinkovali: FSk Goral zo Suchej 
Hory, Gajdošská hudba Beskýd z 
Oravskej Polhory a DSS a ĽH spôd 
Kamjynnego zo Zákamenného. 
Spomienkové rozprávanie o vianočných 
ponúkli Margita Kuráková a Anna 
Vargončíková. Vďaka prítomým 
divákom a ich podpore sa podarilo 
vyzbierať 1030,17 €, ktoré boli 
odovzdané do rúk zástupcov školy.

 

Obrázok: Riaditeľka SŠI Ľubica Glombová(druhá zľava) 

13. januára – Oravská poliklinika 
Námestovo v pôsobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja spustila nový 
vyvolávací a objednávací systém. V 
rámci pilotného projektu si môžu prví 

pacienti vytlačiť z kioskov poradové 
lístky na ošetrenie v tých ambulanciách, 
ktoré prevádzkuje poliklinika. Zároveň je 
nový elektronický systém prepojený 
s objednávacím portálom,  do ktorého je 
k dnešnému dňu v Žilinskom kraji 
zapojených už 125 ambulancií. V praxi to 
znamená, že pacient sa klasicky z domu 
objedná na požadované vyšetrenie 
prostredníctvom online portálu 
a vyvolávací systém polikliniky 
zabezpečí, aby sa informácia 
o objednanom vyšetrení zaradila 
do čakacej fronty ambulancie v danom 
dni. Nový systém v celkovej investícii 30 
466,08 € zavádzala poliklinika tri 
mesiace. Žilinský samosprávny kraj 
prispel zo svojho rozpočtu sumou 30 000 
€ a sumu 466,08 € uhradila Oravská 
poliklinika z vlastných príjmov. 

18. januára – Slávnostné prijatie k 
otužilcom otužilcov má za sebou 36 
mužov, žien a detí, ktorí sa zišli v sobotu 
na Nábreží Oravskej priehrady. Podujatie 
pripravil Klub Otužilcov Orava, ktorý 
nových členov privítal a krstil studenou 
vodou a snehom. 

Každý dostal pamätný list aj medailu. 
Potom všetci svorne, skúsení aj 
nováčikovia, vkročili do vody priehrady, 
ktorá mala iba 1°C. Do bazénu 
vysekaného v ľade sa ich zmestilo viac 
ako osemdesiat. 

19. januára – 10.kolom bola ukončená 
Altis OHL liga. Po zisku minuloročného 
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titulu siahalo HK Námestovo opäť na 
vrchol. Sezóna sa odohrala len v 
skrátenom formáte - základná časť za 
účasti piatich mužstiev, pričom následne 
bolo rozhodnutie o pokračovaní, alebo 
ukončení sezóny na kapitánoch. HK 
Námestovo malo prvé kolo voľno a hneď 
v druhom sa opakovalo finále. Postavili 
sa v ňom proti HK Liesek, s ktorým sa až 
do posledných minút doťahovali o 
prvenstvo. Nakoniec to ale Námestovu 
nestačilo a o jediný bod skončilo tesne na 
druhom mieste. 

20. januára – 10.3. nadšenci detskej 
umeleckej tvorby si na NOVOROČNEJ 
VÝSTAVE Základnej umeleckej školy 
Ignáca Kolčáka mohli prezrieť diela 
malých umelcov I. stupňa v priestoroch 
Domu kultúry v Námestove.  

21. januára – S podporou Nadácie 
Allianz sa podarilo zrealizovať projekt s 
názvom „Merač rýchlosti. Merač 
rýchlosti je nainštalovaný na ulici 
Hamuliakova v Námestove. Ulica 
Hamuliakova sa nachádza v blízkosti 
Oravskej polikliniky, lekárne a 
obchodov. Je situovaná v bezprostrednej 
blízkosti centra mesta a je veľmi 
frekventovaná. Ulica Hamuliakova spája 
centrum mesta so sídliskom Brehy.  

24. januára – Na základe žiadosti 
siedmich poslancov sa prvé tohtoročné 
rokovanie MsZ konalo namiesto 
plánovaného 12. februára, už 24. januára. 
Cieľom rokovania bol záujem poslancov 
odsúhlasiť vyjadrenie  poslaneckého 
zboru k žalobe, ktorú podala Okresná 
prokuratúra v Námestove voči Mestu 
Námestovo na zrušenie uznesenia č.  
19/2019, prijatého MsZ 27. februára 
2019. Poslanci sa uzniesli na texte 
vyjadrenia, schválili obsah spomínaného 
uznesenia spred roka (za bolo 8 
poslancov, 3 proti, 1 sa zdržal) a žiadali, 
aby toto vyjadrenie MsÚ zaslal 
príslušnému Krajskému súdu v Žiline do 
29. januára 2020. Primátor toto uznesenie 
nepodpísal. 
O čo v uznesení 19/2019 išlo? MsZ 27. 
februára 2019 prijatím spomínaného 
uznesenia (za bolo všetkých 7 prítomných 
poslancov) uložilo MsÚ v Námestove 
povinnosť zverejňovať každé rozpočtové 
opatrenie, ktorým sa mení rozpočet v 
príjmovej alebo výdavkovej časti 
rovnakou formou, ako zverejňuje návrh 
rozpočtu podľa príslušných predpisov. 
Primátor mesta, využijúc svoje právo zo 
Zákona o obecnom zriadení, výkon 
uznesenia pozastavil, následne, o dva 
mesiace mestské zastupiteľstvo (24. 4. 
2019) spomínané uznesenie trojpätinovou 
väčšinou potvrdilo (hlasovalo zaň 9 
poslancov). Bývalý kontrolór mesta Ing. 
Karol Gandel zaslal na Okresnú 
prokuratúru v Námestove v tejto veci 
podnet a tá následne podala proti 
spomínanému uzneseniu 5. júna 2019 
protest prokurátora. Tento protest 
odôvodnila tým, že obecné/mestské 
zastupiteľstvo môže vykonávať len tie 
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úlohy, ktoré mu zveruje zákon a Zákon o 
obecnom zriadení ustanovuje obci len 
povinnosť zverejniť návrh rozpočtu obce 
a návrh záverečného účtu obce najmenej 
15 dní pred rokovaním obecného 
zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na 
webovom sídle obce. Požiadavku 
zverejňovať rozpočtové opatrenia 
okresná prokuratúra vníma ako novú 
povinnosť, ktorá v zákone neexistuje. 
Mestské zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí 19. júna 2019 nevyhovelo 
protestu prokurátora a uznesenie 19/2019 
nezrušilo. Odôvodnilo to tým, že 
rozpočtovým opatrením dochádza k 
zmene rozpočtu, pričom návrh rozpočtu v 
zmysle Zákona o obecnom zriadení je 
obec povinná zverejňovať. MsZ tiež 
uviedlo, že mestskému úradu neuložilo 
novú povinnosť. Povinnosť plnenia tohto 
uznesenia MsÚ podľa poslancov vyplýva 
z platného VZN č. 1/2014, kde sa v 
jednom z paragrafov uvádza: „Návrh 
rozpočtu mesta, návrh na zmeny rozpočtu 
mesta schvaľované MsZ a záverečný účet 
musia byť pred schválením v MsZ 
uverejnené minimálne na 15 dní na 
úradnej tabuli...“ Okresná prokuratúra 
následne, 26. augusta 2019 podala žalobu 
na Krajský súd v Žiline na zrušenie 
uznesenia č. 19/2019. Krajský súd okrem 
vyžiadania dokladov vyzval Mesto 
Námestovo o vyjadrenie sa k žalobe, 
Mesto Námestovo listom súhlasilo s 
podanou žalobou okresnej prokuratúry, 
mestské zastupiteľstvo na elektronickú 
výzvu Krajského súdu v Žiline do 
schránky mesta 2. decembra 2019, 
reagovalo na 1. tohtoročnom rokovaní 
spomínaným schválením vyjadrenia, 
ktorým MsZ žiada Krajský súd v Žiline 

žalobu žalobcu Okresnej prokuratúry v 
Námestove zamietnuť. V rámci 
iniciatívnych návrhov poslanci na svojom 
rokovaní 24. januára schválili zmenu 
Rokovacieho poriadku MsZ s tým, že 
pozvánku a materiálny za zasadnutie MsZ 
v písomnej forme doručí MsÚ všetkým 
poslancom najneskôr 15 kalendárnych 
dní pred uskutočnením zasadnutia MsZ 
(pôvodne 7 dní). Poslanec môže 
požiadať, aby mu materiály boli zaslané v 
elektronickej forme. V 3. uznesení z 
mimoriadneho rokovania MsZ navrhlo 
MsÚ v spolupráci s MP urgentne 
pripraviť návrh na riešenie dopravno-
bezpečnostnej situácie na križovatke pri 
potoku Klinec na Mlynskej ulici. 

25. januára – Don Jozef Sobota sa 
narodil 13. júna 1928 v Kostolnej Vsi pri 
Prievidzi - zomrel 19. januára 2020 v 
Námestove, vo veku 91 rokov. Rozlúčka 
vo farnosti sa v Kostole sv. Šimona a Júdu 
konala 24. januára 2020. Sv. omša s 
pohrebnými obradmi bola 25. januára 
2020.  

Pohrebnej bohoslužbe predsedal spišský 
emeritný biskup Mons. Andrej Imrich. 
Hlavní koncelebranti – generálny vikár 
Spišskej diecézy Anton Tyrol, vikár 
saleziánov don Peter Burčány, direktor 
námestovskej komunity don Jozef Marko, 
dolnokubínsky dekan Ľubomír Pekarčík a 
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námestovský dekan Miloš Pekarčík. Sv. 
omšu konceleborovalo ďalších 65 
kňazov, medzi nimi 30 saleziánov. Na 
pohrebnej bohoslužbe boli aj kňazi, ktorí 
prežili tzv. barbarskú noc z roku 1950, 
dodnes žije ešte šesť týchto kňazov. 
Rozlúčiť sa prišli aj bratia saleziáni, 
sestry saleziánky, saleziáni 
spolupracovníci, členovia Združenia 

Panny Márie Pomocnice, saleziánski 
odchovanci, veľký počet veriacich z 
Námestova i obcí a miest Oravy. Sústrasť 
pozostalým vyjadril sprostredkovane 
hlavný predstavený saleziánov don Ángel 
Fernández Artime. Sprostredkoval ju don 
Peter Burčány, ktorý v mene saleziánov 
tiež poďakoval manželskému páru 
Šelianovcov za starostlivosť o don 

 
Obrázok: Vdp. Blažej Dibdiak ako chlapec, ale aj ako 
kňaz bol roky v jeho blízkosti. 

Sobotu za posledných 7 rokov. 
Spolupracovník v mene saleziánskej 
rodiny Jozef Kanderka poďakoval don 

Sobotovi za jeho svedectvo života a 
pripomenul jeho celoživotné motto: 
Nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci 
knôtik nedohasí... (Iz 42, 3).  
Direktor miestnej komunity don Jozef 
Marko poďakoval don Sobotovi najmä za 
vôľu prichádzať do komunity napriek 
zdravotným obmedzeniam vyplývajúcim 
z jeho pokročilého veku a za jeho 
neúnavnú službu spovedania do 
poslednej chvíle. 

25. januára – Do Námestova zavítala 
FRAGILE-slovenská vokálna skupina 
zložená z populárnych osobností, 
známych z rôznych televíznych seriálov, 
divadelných, muzikálových produkcií či 
TV šou. Bez použitia hudobných 
nástrojov, teda a cappella, skupina 
FRAGILE interpretuje známe 
rock/pop/jazzové hity svetových 
umelcov. Hoci sa v ich repertoári nájdu aj 
skladby velikánov akými sú Bach či 
Chopin, ich najväčšou prednosťou sú 
tituly súčasnej populárnej hudby. Hitom 
svetových autorov a interpretov dávajú 
svojou kreativitou a hravosťou novú tvár. 
Ich predstavenia sú plné nielen výbornej 

hudby, ale aj skvelého humoru, vďaka 
ktorým zažijete neopakovateľný večer 
plný jedinečnej zábavy. Fragile tvoria: 
Braňo Kostka, Soňa Norisová, Jana Golis, 
Helena Krajčiová, Svetlana Rymarenko, 
Slavo Košecký, Martin Madej a Jožo 
Hečko. Alternujúcimi členmi skupiny sú: 
Peter Lacho, Martin Klempár, Daniela 
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Tomešová, Karolína Majerníková a 
Anabella Mollová. Vstupné: 14 €. 

25. januára – Sa konala lokálna premiéra 
detského divadelného predstavenia SZUŠ 
Pierrot MOMO A UKRADNUTÝ ČAS, 
na ktorom sa predstavili aj deti z 
hudobného odboru. 
 

FEBRUÁR 
6. februára – Začiatkom februára poctila 
naše mesto svojou návštevu zástupkyňa 
americkej veľvyslankyne v Slovenskej 
republike Natasha Franceschi. 

 

Obrázok: Natasha Franceschi na Židovskom cintoríne 

Zaujímalo ju predovšetkým aktuálne 
dianie a vývoj situácie na námestovskom 
židovskom cintoríne. Zástupkyňa 
americkej veľvyslankyne sa zaujímala aj 
o hospodársku situáciu v meste a tiež o 
víziu a stratégie rozvoja Námestova. 
Natasha Franceschi pri príležitosti 
návštevy námestovskej radnice darovala 
primátorovi mesta Milanovi Hubíkovi 
publikáciu o národných parkoch 
Ameriky. Po oficiálnej návšteve úradu šla 
zástupkyňa americkej veľvyslankyne 
Natasha Franceschi v sprievode Pavla 
Frankla, predsedu Židovskej náboženskej 
obce v Žiline a predsedu OZ Pamätaj 
Karola Kurtulíka na nedávno vandalmi 

zdevastovaný námestovský židovský 
cintorín. 

6. februára – 24 HODINOVÝ 
VOLEJBALOVÝ MARATÓN  - 18 
ročník. Turnaj sa uskutočnil  v telocvični 
ZŠ Slnečná. 

 
 

12. februára – Dňa 12. februára 2020 sa 
konalo už v poradí druhé mestské 
zastupiteľstvo. Hneď na začiatku došlo ku 
zmene programu. Z iniciatívy poslanca 
Petra Koladu bol pridaný  bod - 
iniciatívne návrhy poslancov mestského 
zastupiteľstva a mestský úrad z rokovania 
stiahol bod, v ktorom sa mala schváliť 
presná výška spolufinancovania pre 
projekt “Zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu”, 
pretože chýbali podklady od projektanta. 
Tento bod by sa mal teda schvaľovať na 
ďalšom zastupiteľstve. Poslanci takto 
pozmenený program 2. rokovania MsZ v 
Námestove schválili. 

Správa hlavnej kontrolórky informovala 
o tom, že veľa uznesení nebolo 
splnených, a preto sa poslanci zaujímali o 
dôvody ich neplnenia, napr. o koncepciu 
postupného vysporiadania pozemkov pod 
existujúcimi cestami, o prípravu výstavby 
športovej haly, tri uznesenia k zlepšeniu 
dopravného značenia, ďalšie k čistote a 
poriadku v meste, webovej stránke, aj k 
odstráneniu konštrukcie starého vodného 
vleku. Ďalšie nesplnené uznesenia boli 
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právneho charakteru. Išlo o zadefinovanie 
osobitného zreteľa pri predaji pozemkov 
mesta, o zmeny všeobecne záväzných 
nariadení a podobne. Nejasné termíny 
spôsobujú problémy hlavnej kontrolórke 
pri plnení povinnosti kontrolovať ich 
plnenie, ale aj samotným zamestnancom 
úradu – príkladom je napr. uznesenie, 
ktoré sa týkalo účelovej zmeny územného 
plánu pre firmu BHAS – vznikla časová 
kolízia, keďže mestský úrad ho 
preukázateľne začal plniť až po 
niekoľkých mesiacoch. Podľa vyjadrenia 
vedúcej oddelenia výstavby Sone 
Medveckej „neznamená, že keď zmluva 
bola podpísaná neskôr, tak neprebiehali 
rokovania a stretnutia ohľadom danej 
záležitosti, čiže to neznamená, že ho začal 
MsÚ plniť až po niekoľkých mesiacoch“ 
– teda v čase, keď už platilo nové 
uznesenie, ktorým sa konštatuje, že 
zmeny alebo doplnky územného plánu 
bude mesto Námestovo obstarávať až po 
príprave generelu dopravy, generelu 
zelene a projektu pozemkových úprav, na 
ktorých sa v súčasnosti pracuje a ktoré 
slúžia ako podklad k územnému 
plánovaniu. Obstarávať dve zmeny v 
krátkom čase po sebe je podľa poslancov 
neefektívne a neekonomické. MsZ, aby 
zjednalo nápravu, prijalo termíny, dokedy 
je potrebné uznesenia z minulého roku 
splniť.  Poslanci ešte prelomili veto 
primátora mesta. Išlo o uznesenie, ktoré 
reagovalo na zmenu všeobecne 
záväzného nariadenia o komunálnych 
odpadoch. Ešte v novembri minulého 
roka MsÚ predložil zastupiteľstvu návrh 
tejto zmeny. Podľa poslancov však bola 
táto zmena vypracovaná formálne a 
niektoré ustanovenia si navzájom 

protirečili. Preto pripomienkovali návrh 
mestského úradu a navrhli, aby úrad 
predložil aj ekonomickú analýzu 
súčasného stavu nakladania s odpadmi a 
prepracovaný návrh, podľa pripomienok 
poslancov a komisií, aby opätovne 
predložil na prerokovanie a schválenie. 
Po tomto, časovo veľmi dlhom, bode 
programu odišli zo zasadnutia MsZ 
poslanci Eduard Dunčič, Tomáš Kucharík 
a Marián Grígeľ a už sa nevrátili. Pretože 
poslankyňa Silvia Loneková nebola 
prítomná, pokračoval program 
zastupiteľstva už iba s prítomnými 
ôsmimi poslancami. V ďalších bodoch 
programu sa poslanci venovali protestu 
prokurátora, opätovnému delegovaniu 
zástupcov do rád škôl a školských 
zariadení a správe Mestskej polície. 
Náčelník MsP informoval poslancov o 
činnosti, ktorú vykonávajú, aj o 
problémoch, s ktorými sa stretávajú. 
Výrazne stúpol počet priestupkov, najmä 
porušovanie dopravných predpisov a zlé 
parkovanie. V bode iniciatívne návrhy 
poslancov MsZ, ktorý navrhol Peter 
Kolada, sa prerokúvala žiadosť občanov 
o stále sa zhoršujúcej dopravnej situácii a 
zlom parkovaní na Mlynskej ulici pri 
Saleziánoch. Poslanci navrhli mestskému 
úradu, aby v spolupráci s náčelníkom 
MsP, prípadne inými dotknutými 
orgánmi z hľadiska požiarnej bezpečnosti 
vymedzil parkovanie vozidiel dopravným 
značením. Treba oceniť fakt, že prednosta 
MsÚ s náčelníkom MsP už majú 
dohodnuté stretnutie s dotknutými 
občanmi. Ďalším bodom na rokovaní 
zastupiteľstva boli prevody, nájmy a 
výpožičky majetku mesta. Jedným z 
kľúčových vecí tohoto bodu bol tak dlho 
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diskutovaný predaj pozemku na nábreží. 
Vlastník budovy, ktorá susedí s čiernou 
stavbou, sa cíti poškodený, že mesto 
dodatočne pozemok pod čiernou stavbou 
odpredalo a na rozdiel od svojho suseda 
požiadal o predaj pozemku, na ktorom 
chce rozšíriť letnú terasu, vopred. 
Poslanci tento predaj odsúhlasili. V tomto 
bode sa schválil aj návrh nájomnej 
zmluvy pre občianske združenie VIAC. 
Mesto Námestovo má povinnosť 
zabezpečovať túto sociálnu službu, avšak 
samé na to nemá kapacity, a tak poslanci 
a vedenie samosprávy uvítali iniciatívu 
občianskeho združenia, ktoré, ak bude 
mať priestory na svoju činnosť, mohlo by 
získať dotáciu na platy pre ľudí, ktorí 
budú pracovať s deťmi a mládežou zo 
sociálne slabšieho prostredia – budú 
pomáhať s učením a učiť ich zmysluplne 
tráviť voľný čas. Ako najvhodnejšia 
lokalita sa javí uvoľnený priestor v 
sociálnej bytovke na Komenského ulici. 
V bode prekovania iniciatívnych návrhov 
a odporúčaní komisií MsZ sa začala 
diskusia o dani z ubytovania, kde 
poslanec Peter Kolada poukázal na 
predchádzajúcu správu hlavného 
kontrolóra a navrhol mestskému úradu 
niekoľko opatrení, a to hlavne: 
Podrobnejšie upraviť reguláciu v oblasti 
dane z ubytovania, či už rôznou výškou 
sadzby dane pre atraktívnejšie časti 
mesta, určenie lehoty oznamovacej – 
registračnej povinnosti platiteľa dane, 
rozsah a spôsob vedenia preukaznej 
evidencie na účely dane – napr. 
zúčtovateľné potvrdenky, 
štandardizované tlačivo hlásenie k dani za 
ubytovanie, prípadne iné zákonné 
náležitosti umožňujúce podrobnejšie 

sledovanie evidencie a platenia dane 
povinnými subjektmi, čo by umožňovalo 
efektívnejší výber tejto dane. Tiež dobrú 
a presnú evidenciu platiteľov, nielen tých, 
ktorí si túto povinnosť splnili, ale aj tých, 
ktorí túto povinnosť obchádzajú. V 
podnikateľskom prostredí takáto situácia, 
keď jedni ubytovatelia pravidelne platia 
daň a iní neplatia, vytvára nerovnaké 
podmienky z hľadiska 
konkurencieschopnosti a hospodárskej 
súťaže a v príjmoch mesta deficit, pretože 
mesto plní svoje samosprávne povinnosti, 
napr. odvoz a likvidácia zvýšenej 
produkcie odpadu, bezpečnostné riziká 
pri zvýšenom počte občanov v 
rekreačných oblastiach a pod. Žiadúce je 
tiež priebežné monitorovanie 
ubytovacích portálov, monitorovanie 
vývoja tejto dane v iných samosprávach s 
podobnou atraktivitou lokalizácie, 
pravidelnú a dôslednú kontrolu správcu 
dane pre účely dane za ubytovanie. 
Predsedníčka komisie výstavby, 
poslankyňa Danica Hollá predložila 
návrh komisie, ktorý má zamedziť 
uzatváraniu takých zmlúv a obchodných 
vzťahov, ktoré by viedli k 
netransparentnosti a konfliktu záujmov. 
Podľa jej názoru práve pri objednaní 
zmeny a doplnku územného plánu, o 
ktorom už bola diskusia v prvom bode 
rokovania, mesto Námestovo uzatvorilo 
takéto zmluvy, ktoré zakladajú konflikt 
záujmov. Uviedla aj ďalšie príklady, kedy 
je nežiadúce, aby mesto uzatváralo 
zmluvy s blízkymi osobami. Navrhla, aby 
MsZ prijalo uznesenie, ktoré do budúcna 
zamedzí, aby sa podobná situácia 
opakovala. Vedenie mesta, naopak, 
vyjadrilo nesúhlas s názorom poslankyne 
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Hollej, pretože všetky doposiaľ uzavreté 

zmluvy sú v súlade s platnou legislatívou 
a nebolo preukázané žiadne pochybenie 
pri uzatváraní týchto zmlúv. MsZ 
uznesenie navrhnuté poslankyňou Hollou 
schválilo. V ďalšom rokovaní predložila 
poslankyňa Hollá tiež návrh uznesenia, 
ktoré umožní rozdeliť platenie poplatku 
za hrobové miesta v splátkach. Mnohí 
obyvatelia Námestova, najmä tí skôr 
narodení, v minulom roku nepríjemne 
pocítili na vlastnej koži rapídne zvýšenie 
tohto poplatku, ktorý schválilo ešte 
predchádzajúce MsZ v roku 2011. 
Uznesenie, ktoré poslankyňa navrhla a 
ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo, by 
umožnilo zaplatiť poplatok od 61 eur do 
180 eur v dvoch splátkach a nad 180 eur 
v troch splátkach. Teraz je ešte potrebné, 
aby mestský úrad zapracoval tento návrh 
do všeobecne záväzného nariadenia. Na 
záver sa MsZ venovalo otázke Bytového 
podniku a k slovu sa dostala aj riaditeľka 
SZUŠ Pierrot Janka  Babuliaková, ktorá 
trpezlivo čakala až do neskorých 
večerných hodín, aby vysvetlila 
poslancom a vedeniu mesta ťažkú 
ekonomickú situáciu a požiadala o 
zvýšenie platieb z normatívov na žiaka. 
Na záver primátor zasadnutie ukončil a 
všetkým prítomným poďakoval za účasť. 

12. februára – Obdobie karnevalov je 
bezpochyby jedným z najočakávanejších, 
najmä pre deti. Je to čas, kedy si môžu 
splniť svoje najtajnejšie sny a na chvíľu 
sa premeniť na  

 

svojho hrdinu. Dňa 12. februára v ZŠ na 
Ulici Komenského detskej fantázii sa 
medze nekládli. Deti prišiel tento rok 
zabaviť kúzelník Wolf a jeho Sranda 
Banda. Uchvátil ich kúzelníckymi 
číslami, ktoré s napätím sledovali aj žiaci 
druhého stupňa. Spolu so svojimi 
plyšovými kamarátmi predviedol žiakom 
bruchovravectvo spojené s dávkou 
humoru. Nikto sa neubránil smiechu, 
ktorý sa ozýval celou telocvičňou. Po 
bohatom programe všetkých prítomných 
čakala tanečná zábava spojená s rôznymi 
tanečnými súťažami, pri ktorých boli 
vyhodnotené tie najlepšie kreácie.  

 12. februára – Autor pripravovanej 
knihy Goral Karol a zázračná bylina sa 
12. februára stretol v knižnici Domu 
kultúry v Námestove so žiakmi Cirkevnej 
základnej školy sv. Gorazda a prečítal im 
ukážky z knihy. Príbeh je o lenivom 
mládencovi, ktorého spoza pece vyhnala 
jeho mamka, aby sa nejakému remeslu 
priučil aj rúču ženu si našiel. Strastiplná 
cesta hlavného hrdinu po odchode z 
rodnej dediny sa zdramatizuje, keď má za 
pätami čerta Petra a vydá sa hľadať 

Obrázok: Riaditeľka Janka  Babuliaková 
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poklad do jaskýň v horách. Karolovi sa 
podarí bohatstvo 

  

nájsť, niečo na cestu zobrať a zvyšok 
ukryť, aj čerta prekabátiť... V texte knihy 
sú zakomponované aj goralské pesničky, 
ktoré si Goral Karol pospevuje, keď mu je 
smutno za domovom. Žiaci na besede 
spoznali cez goralské pesničky goralčinu, 
ktorou sa kedysi ľudia na hornej Orave 
rozprávali a aj v dnešnej dobe sa 
zachováva cez goralský folklór. Vypočuli 
si aj nahrávku Slovikovej poviedky Stará 
záhrada z knihy Psie modré nebo, ktorú 
načítal moderátor Peter Zemaník z Rádia 
Regina. Rozprávkové príbehy deti 
zaujali. Aj si zasúťažili pri poznávaní 
príbehov z ilustrácií knihy ilustrátora 
Mgr. Art. Miroslava Knapa. Po besede si 
pozreli priestory knižnice a oboznámili sa 
s najvýznamnejšími oravskými 
dejateľmi. 

13. februára – Tohtoročná zima je na 
sneh mimoriadne skúpa aj na Orave a tak 
sa neuskutočnil zimný prechod, 
plánovaný na 2. februára, ktorý začal 
písať svoju históriu pred rokom. Hneď v 
prvom ročníku, 3. februára sa ho 
zúčastnilo viac ako 300 bežkárov a peších 
turistov.  
MO JDS v Námestove usporiadala 13. 
februára v spolupráci s Rančom u Edyho 
v poradí už 4. ročník lyžiarskych 
bežeckých pretekov s príznačným 
názvom „Námestovská biela stopa“. Pre 

nedostatok snehu boli nútení zrušiť jednu 
jeho časť – preteky na bežkách. V 
programe tak zostala len súťaž v 
severskej chôdzi, ktorej trasa mala dĺžku 
cca 5 300 m. 
Nepriazeň počasia sa podpísala aj na 
účasti, ktorá bola tento rok slabšia. 
Celkovo sa zišlo 42 účastníkov, z toho 27 
bolo súťažiacich a ostatok tvorili diváci a 
organizačný tím. Žien súťažilo 17 a 
mužov 10. Svojich súťažiacich vyslalo 6 
organizácii JDS z celkovo 13 z okresu 
Námestovo. Súťaž slávnostne otvoril 
primátor mesta Námestovo Milan Hubík, 
ktorý v krátkom príhovore ocenil chuť a 
elán zúčastnených seniorov pre športové 
aktivity a okrem milého slova podporil 
podujatie aj sponzorským darom. 
V severskej chôdzi žien a mužov sa 
súťažilo v troch vekových kategóriách, v 
prvej súťažiaci vo veku 60 až 65 rokov, 
druhej vo veku 66 až 70 rokov a napokon 
v tretej súťažili seniori vo veku 71 a viac 
rokov. V prvej kategórii zvíťazila Emília 
Šimurdová z MO Námestovo. V kategórii 
66 až 70 rokov získala prvé miesto 
Božena Pavlíková, taktiež MO 
Námestovo. Tretia kategória seniorov vo 
veku 71 a viac rokov sa napokon 
nehodnotila, pretože v rámci nej súťažila 
iba jedna súťažiaca. V súťaži mužov - 
mladších seniorov od 60 do 65 rokov 
zvíťazil Peter Stoklasa z MO Zubrohlava, 
v kategórii starších seniorov, teda 66 až 
70 rokov, bol najlepší Jiří Malinka z MO 
Zákamenné a kategóriu 71 a viac rokov 
vyhral František Gender z MO 
Námestovo. 
Odmenení boli aj najstarší súťažiaci. Zo 
súťažiacich žien to bola Helena Krivdová 
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(75 r.) z MO Vavrečka a z mužov Alfréd 
Zachar (74 r.) z MO Bobrov. 

14. februára – V ZŠ na Ulici 
Komenského tradične usporiadali 
valentínsku poštu, ktorú opäť 
zorganizovali členovia Žiackeho 
parlamentu. Do srdiečkovo vyzdobenej 
krabice pri zborovni mohli žiaci od utorka 
11.2. odovzdať svoje „valentínky“. 

Možnosť napísať svojej školskej láske, 
kamarátke či kamarátovi, spolužiačke, 
spolužiakovi, alebo obľúbenej učiteľke či 
učiteľovi „valentínku“. Dňa 14. februára 
už od skorého rána siedmačky Tamara a 
Zuzana triedili valentínsku poštu, ktorej 
bolo neúrekom. Počas tretej a štvrtej 
hodiny ju potom roznášali do 
jednotlivých tried, do tých správnych rúk. 
Odmenou im boli radostné, niekedy i 
prekvapené, tváre obdarovaných, ktorí sa 
„valentínkam“, listom, darčekom, 
prianiam i odkazom veľmi potešili.  

18. februára – ORHaZZ v spolupráci s 
mestom Námestovo 18. februára 2020 vo 
večerných hodinách vykonalo 
preventívno-požiarnu akciu na Ul. 
Slnečnej so zameraním na preverenie 
zásahových ciest, pre vykonanie 
hasiaceho zásahu hasičských jednotiek. 
Už po pár metroch muselo hasičské 

vozidlo zastaviť, lebo vozidlo stojace 
pred vchodom a na chodníku mu 
znemožnilo prejazd. Nastala tu absurdná 
situácia, keď arogantný majiteľ vozidla z 
okna bytového domu začal nadávať 
mestským policajtom a po príchode ku 
vozidlu prítomným bezpečnostným 
zložkám nadával do darmožráčov a že 
majú najprv vytvoriť parkovacie miesta a 
potom tu „šaškovať“. Samozrejme, že 
tento, „arogantný“ vodič, bude ďalej 
riešený MsP v priestupkovom konaní. 
Mnohí obyvatelia sídliska mohli v 
priamom prenose sledovať ďalší postup 
hasičov a ich neschopnosť v niektorých 
okamihoch prejsť daným úsekom pre zlú 
prejazdnosť vozovky. Treba si tu však 
uvedomiť, že v tomto prípade išlo len o 
jedno vozidlo hasičskej techniky. Aká 
situácia by nastala v prípade požiaru, keď 
by bolo potrebné niekoľko vozidiel 
záchranných zložiek. MsP v Námestove 
býva často kritizovaná za riešene statickej 
dopravy, ktorou sa zaoberá hlavne po 
sídliskách, kde sa snaží zabezpečiť, aby 
chodníky boli priechodné a cesty 
prejazdné. Túto svoju činnosť však 
mestskí policajti nevykonávajú len tak z 
roztopaše, ale je to ich cielená aktivita pre 
zabezpečenie ochrany života, zdravia a 
majetku občanov v lokalite sídlisk. Tu je 
dôležité zdôrazniť, že mesto má 
povinnosť v zmysle Zákona o ochrane 
pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. trvalo 
udržiavať voľné nástupné plochy a 
prístupové komunikácie, ktoré sú 
súčasťou zásahových ciest, na vykonanie 
hasiaceho zásahu hasičských jednotiek. 
Práve tato povinnosť mesta je 
najpodstatnejším dôvodom, prečo dbáme 
na to, aby vozidlá parkovali len na 
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miestach na to určených, lebo akékoľvek 
iné parkovanie závažným spôsobom 
ohrozuje bezpečnosť v danej lokalite. 
Najčastejším 

argumentom vodičov vozidiel pri ich 
nesprávnom parkovaní je, že na sídlisku 
je nedostatok parkovacích plôch a nemajú 
kde odstaviť svoje vozidlá. Mnohých 
vodičov tak zaujíma len pohodlné 
parkovanie blízko vchodu do bytového 
domu. Svojou nedisciplinovanosťou tak 
porušujú mnohé predpisy a pravidlá. Toto 
požiarno-preventívno-bezpečnostné 
cvičenie v mnohom naznačilo dôležitosť 
mestskej polície pri kontrolnej činnosti na 
sídliskách a poukázalo aj na to, že mesto 
bude musieť urobiť ďalšie opatrenia pre 
zabezpečenie prejazdu sporných úsekov. 

24. februára – Pohyb, pravidelné 
cvičenie, optimálna strava, kvízy o 
zdravej výžive a správnych stravovacích 
návykoch, športové súťaže a turnaje, 
nové priateľstvá a nezabudnuteľné 
zážitky. Toto a mnoho iného čakalo na 
deti počas jarných prázdnin v dňoch od 
24. 02 do 28. 02. 2020 v Centre voľného 
času Maják.  

24. februára – Spojená škola internátna 
získala dotáciu 130.000 eur na 
vybudovanie parkoviska pre deti a 
rodičov, o ktoré sa usilovala niekoľko 
rokov. Okresný úrad Žilina ako 
zriaďovateľ školy pod vedením prednostu 

Michala Lavríka začal diskusiu s 
Ministerstvom školstva, vedy výskumu a 
športu SR. Ministerka Martina Lubyová 
si vypočula konkrétne argumenty a 
vážnosť situácie vyhodnotila ako 
havarijnú. 

 

24. februára – ZO JDS v Zubrohlave v 
spolupráci s Okresnou organizáciou JDS 
v Námestove a obcou Zubrohlava, pod 
záštitou starostu obce Pavla Bugeľa bol 
usporiadaný 13. ročník volejbalového 
turnaja seniorov a dôchodcov okresu 
Námestovo a Tvrdošín. Na turnaji 
hosťovalo aj družstvo z obce Čeľadná, 
ktorá je družobnou obcou Zubrohlavy. 
Prvenstvo získala Čeľadná, o ktorej 
víťazstve rozhodol lepší pomer setov. Z 2. 
miesta sa tešili Námestovčania a z 3. 
priečky Nižná. Štvrté miesto si 
vybojovalo družstvo zo Zubrohlavy a na 
5. sa umiestnila Oravská Jasenica.  

Za MsO JDS Námestovo na turnaji 
zabojovali Božena Pavlíková, Kristína 
Mikušková, Dáša Kanovská, Rudolf 
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Bencúr, Štefan Pisarčík, Jozef Páleník, 
Jozef Dudek a Václav Nečas. 

29. februára – Voľby zástupcov do 150-
členného ústavodarného a zákonodarného 
zboru – Národnej rady Slovenskej 
republiky. V Námestove má právo voliť 6 
185 voličov, v 8 volebných okrskoch. O 
prenosný hlasovací lístok a teda možnosť 
voliť v ktoromkoľvek slovenskom meste 
či obci požiadalo približne 200 
Námestovčanov. Možnosť voľby poštou 
zo zahraničia využilo 113 ľudí.  
Najviac voličov v obci Námestovo 
hlasovalo za stranu OĽANO, vo voľbách 
jej dalo hlas 1 002 občanov, čo 
predstavuje 23,15 percenta. Na druhom 
mieste skončila strana KDH s 20,10 
percentami (870 hlasov) a na treťom 
strana SMER-SD so ziskom 14,85 
percenta (643 hlasov). 
Parlamentné voľby 2020 vyhrala strana 
OĽANO, získala 721 166 platných 
voličských hlasov, čo znamená 25,02 
percent a 53 poslaneckých mandátov. 

 

MAREC  
6. marca – Skupina študentov zo Strednej 
zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne s 
názvom ORAVSKÁ POMOC 
zorganizovala 6. marca 2020 s povolením 
a podporou riaditeľa ZŠ na Komenského 
ulici v Námestove cvičný požiarny 
poplach. Cvičenie bolo zamerané na 
nácvik evakuácie školy pre vypuknutie 
simulovaného požiaru v priestoroch 
učebne praktického vyučovania, ktorú 
viedli učitelia a zamestnanci školy. 
Poplach bol vyhlásený riaditeľom školy 
prostredníctvom školského rozhlasu. 

Všetci prítomní v budove boli, vzhľadom 
na nepriaznivé počasie, evakuovaní cez 
prepoj do telocvične. Po príchode 
jednotky Dobrovoľných hasičov z 
Námestova sa začal prieskum, lokalizácia 
a likvidácia požiaru. Súbežne prebiehalo 
aj vyhľadávanie ranených a ich odsun do 
hniezda ranených, určeného v telocvični, 
kde sa ich ujali spomínaní študenti. Tam 
žiakom názorne ukázali ošetrovanie 
rôznych zranení a po ukážke si situácie 
mohli žiaci sami vyskúšať. 

15. marca – Služby nakladania s 
odpadmi, ako napríklad vývoz 
komunálneho odpadu a zber 
separovaných komodít, totiž nespadali 
pod zákaz prevádzok uvedených v 
opatreniach ÚVZ Slovenskej republiky 
pri ohrození verejného zdravia č. 
OLP/2595/2020 zo dňa 15. marca 2020. 
Vzhľadom na to TS  zabezpečovali vývoz 
komunálneho a separovaného odpadu 
nepretržite, aj keď za sprísnených 
podmienok. Ich služby boli nevyhnutné aj 
preto, že množstvo komunálneho odpadu 
v tomto období narástlo z dôvodu 
zvýšeného počtu osôb v domácnostiach. 
Pracovníci TS v tomto neľahkom období 
zabezpečovali aj dezinfekciu lavičiek, 
detských ihrísk a VP. 

18. marca – Ku iniciatíve ORAVA SI 
POMÁHA sa od 18. marca pridávajú 
stále ďalší nezištní darcovia – ženy, ktoré 
šili po dedinách rúška, jednotlivci, 
starostovia, firmy, podnikatelia – darovali 
ochranné pomôcky, dezinfekčné 
prostriedky, ochranné štíty, rukavice či 
ochranné obleky. .Medzi darcami boli aj 
takí, ktorí ochranné prostriedky ponúkali 
na predaj. 
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Rúška šijú nielen ženy, ale aj muži.  MsP 
prijala opakovane desiatky rúšok od 
darcu, ktoré darovala ľuďom v teréne – na 
ulici.  

APRÍL 
2. februára – V tejto "zvláštnej" dobe sa 
predsa dejú aj zvlášť príjemné udalosti. 
Výsadba 40 kusov čerešní na Nábreží v 
Námestove je demonštráciou jednej z 
nich. O pár rôčkov sa tu ľudia budú môcť 
prechádzať v aleji kvitnúcich čerešní, 
ktoré pamätníkom pripomenú túto 
dnešnú... "pohnutú dobu". Naozaj 
príjemné gesto mesta v tomto čase... 

 

9. marca – Bola oficiálne zastavená 
činnosť všetkých mládežníckych 
družstiev v klube MŠK Námestovo. O 

týždeň nato boli zrušené aj tréningy 
seniorov. 
Koronavírus stopol tak aj rast výkonu 
družstva futbalistiek MŠK. 

13. apríla – Z dôvodu rozširujúceho sa 
vírusu COVID-19 sa v MŠ Bernolákova 
252 v Námestove vyučovací proces 
prerušil v piatok, 13. marca 2020. 
Priestory budovy sú odvtedy tiché, no 
napriek tejto skutočnosti sa učiteľky 
rozhodli udržiavať kontakt s deťmi a 
rodičmi aj naďalej.  Cez internet im 
zadávali úlohy na určené témy, ktoré 
plnili v domácom prostredí. Témy sú 
zadefinované v školskom vzdelávacom 
programe a učebné osnovy by boli za 
iných okolností plnené v rámci 
výchovno-vzdelávacej činnosti. Vo 
vzdelávaní elektronickým spôsobom 
plánujú pokračovať až do opätovného 
otvorenia MŠ. Zmeny však nenastali len 
v spôsobe vzdelávania, ale aj v zápise 
nových detí do MŠ. Žiadosti na prijatie 
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na 
školský rok 2020/2021 sa budú podávať 
od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s 
tým, že podávanie žiadostí o prijatie 
dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej 
prítomnosti detí, cez elektronickú 
prihlášku.   

15. apríla – Vzhľadom 
na mimoriadnu situáciu, 
určilo Ministerstvo 
školstva SR, že tento rok 
sa uskutočnia zápisy 
prvákov bez osobnej 
prítomnosti detí, 
najlepšie elektronicky, a 
to v období od 15. apríla 

2020 do 30. apríla Obrázok: Koronavírus stopol tak aj rast výkonu družstva futbalistiek MšK. 
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2020. Po prvýkrát  v  histórii  ZŠ v 
Námestove sa  konal zápis elektronicky, 
bez prítomnosti rodičov a ich detí z 
dôvodu celosvetovej pandémie Covid-19. 
Termín zápisu na ZŠ Slnečná bol aj 
posunutý zo začiatku apríla na druhú 
polovicu apríla. Do školy na ZŠ Slnečná 
zapísali 39 detí. Zápis do 1. ročníka CZŠ 
sv. Gorazda sa zápis uskutočnil v dňoch 
15. - 16. 4. 2020, bez osobnej účasti detí, 
ktorých sa zapísalo 30.  Detí týmto prišli 
o zážitok stretnutia s prvou učiteľkou bez 
vlastnej prezentácie svojich zručností, 
vedomostí a komunikácie.  

19. apríla – V lokalite Vahanov, na 
spojnici katastrálnych území Námestovo, 
Klin, Rabča a Or. Veselé sa konala 
preventívno-bezpečnostná akcia 
policajtov z oddelenia environmentálnej 
kriminality Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Žiline v spolupráci s 
pracovníkmi Štátnej ochrany prírody. 
Podobná akcia sa konala na viacerých 
chránených územiach v rámci ŽSK. 
Akcia bola zameraná na dodržiavanie 
právnych predpisov na úseku ochrany 
prírody a krajiny, na nelegálne vjazdy 
štvorkoliek, motoriek, či terénnych áut. 
Pri akcii boli zadržané motorky, 

štvorkolky a terénne autá. Celkom 
zadržali 9 osôb, voči ktorým sa vedie 
trestné konanie. Lokalita Vahanov patrí 

do D zóny CHKO Horná Orava s 2. 
stupňom územnej ochrany, tiež je 
súčasťou Chráneného vtáčieho územia 
Horná Orava a aj Územím európskeho 
významu patriaceho do siete NATURA 
2000. 

22. apríla – V stredu 22. apríla 2020 sa 
konalo v poradí tretie MsZ. Výnimočná 
situácia si žiada výnimočné opatrenia. 
Takým v čase epidémie koronavírusu 
bolo rozhodnutie presunúť rokovanie 
poslancov MsZ 22. apríla 2020 zo 
zasadačky MsÚ do kinosály DK v 
Námestove. Ako sa ukázalo, išlo o 
náročné podmienky, poslanci sa k tomu 
vyjadrovali kriticky, najmä pre 
nedostatočné odvetrávanie a osvetlenie v 
kinosále. 

 

Obrázok: Poslanci MsZ rokujú v kinosále 

Hneď na začiatku došlo ku zmene 
programu. Z iniciatívy poslanca M. 
Hajdučíka bol pridaný bod – opätovné 
schválenie neprijatých uznesení. Poslanci 
Juraj Kurtulík a Danica Hollá navrhli 
stiahnuť z rokovania štyri body, pretože 
tie neboli predtým prerokované v 
príslušných komisiách MsZ. Išlo o 
všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o 
podmienkach poskytovania dotácií z 
rozpočtu mesta, o VZN č. 2/2020, ktorým 
sa schvaľuje prevádzkový poriadok 
pohrebiska, ďalej schválenie zmluvy o 
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zriadení spoločného stavebného úradu a 
doplnok k územnému plánu v lokalite 
Brehy. Návrhy poslancov prešli a 
zastupiteľstvo sa tak riadilo pozmeneným 
programom. 

Na začiatku hlavná kontrolórka E. 
Krausová informovala o plnení 
jednotlivých uznesení. Poslanci sa 
zaujímali najmä o nesplnené alebo 
čiastočne plnené uznesenia. Poslanec J. 
Kurtulík sa venoval plneniu uznesenia č. 
34/2019 týkajúceho sa koncepcie 
postupného vysporiadania vlastníckych 
vzťahov k pozemkom, ktoré súvisia s 
existujúcimi miestnymi komunikáciami a 
prístupmi k budovám, prípadne budovami 
vo vlastníctve mesta, existujúcimi 
mestskými plochami statickej dopravy a 
existujúcimi verejnými priestranstvami. 
Zaujímal sa aj o návrh spoplatnenia 
parkoviska na nábreží. Poslanca P. 
Koladu zaujímali uznesenia, ktoré vzišli z 
komisie cestovného ruchu - a to hľadanie 
účinného riešenia na zabezpečenie čistoty 
a poriadku na nábreží a odstránenie 
stavby vodného vleku, ohrozujúcej 
bezpečnosť občanov a pôsobiacej 
neesteticky pri vstupe do mesta 
Námestovo. Poslankyňu D. Hollú 
zaujímalo plnenie uznesenia, kde sa žiada 
mestský úrad, aby do všeobecne 
záväzného nariadenia č. 2/2017, ktorým 
sa určujú Zásady hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta 
Námestovo, zadefinoval podmienky pre 
použitie dôvodov hodných osobitného 
zreteľa k predaju nehnuteľností. Ďalšími 
veľmi siahodlhými bodmi boli správy 
hlavnej kontrolórky k výsledkom 
kontroly dodržiavania a uplatňovania 
všeobecne záväzných právnych 

predpisov a vnútorných predpisov mesta 
pri použití dotácií z rozpočtu mesta v roku 
2019 u vybraných žiadateľov, ktorí nie sú 
zriadení mestom Námestovo. Podľa 
názoru hlavnej kontrolórky by mal 
Mestský športový klub vrátiť mestu sumu 
20 215,83 €, ktorá predstavuje porušenie 
finančnej disciplíny. Navrhuje dôsledne 
vykonávať administratívnu finančnú 
kontrolu v súlade so zákonom o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, a tiež dôsledne 
vykonávať základnú finančnú kontrolu v 
súlade so zákonom o finančnej kontrole a 
audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Voči zodpovedným 
zamestnancom navrhuje hlavná 
kontrolórka pre zistené nedostatky prijať 
pracovnoprávne opatrenia. Vedenie 
mesta sa k danej správe vyjadrí písomne. 
MsZ pokračovalo v rokovaní v ďalších 
bodoch, ktoré sa týkali správy o plnení 
uznesenia č. 18/2020 a č. 19/2020 
týkajúcej sa súladu uznesenia MsZ č. 
48/2015 o odpredaji pozemku pod 
hromadné garáže a uznesenia týkajúceho 
sa budúceho prevodu pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa. Po diskusii k týmto bodom 
poslanec M. Hajdučík navrhol prijať 
uznesenie, kde MsÚ odporúča preskúmať 
platnosť a účinnosť Zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve uzatvorenej medzi 
Mestom Námestovo ako budúcim 
predávajúcim a budúcim kupujúcim 
Stavebný podnik s.r.o., Námestovo, zo 
dňa 23. 3. 2016 a uplatniť právne kroky 
na odstránenie nevýhodných podmienok 
pre Mesto Námestovo, ktoré vyplývajú z 
porušenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov a uznesenia MsZ č. 6/2015 a 
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použiť všetky právne prostriedky na 
ochranu majetku, vrátane včasného 
uplatňovania svojich práv alebo 
oprávnených záujmov pred príslušnými 
orgánmi. Ďalej sa odporúča mestskému 
úradu prijať opatrenia na dôsledné 
dodržiavanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov zodpovednými 
zamestnancami MsÚ pri používaní 
spôsobu verejnej obchodnej súťaže pri 
nakladaní s majetkom mesta. Rovnako sa 
odporúča primátorovi mesta a 
prednostovi MsÚ v prípadoch porušenia 
povinností pri plnení uznesenia MsZ č. 
6/2015 nedôsledným vykonávaním 
finančnej kontroly, ako aj porušením 
pracovných povinností vyvodiť 
zodpovednosť u zamestnancov, ktorí 
porušili pracovné povinnosti ako aj 
povinnosti vyplývajúce zo zákona o 
finančnej kontrole a audite. K tomuto 
materiálu hlavnej kontrolórky sa takisto 
mesto vyjadrí písomne. V rokovaní sa 
pokračovalo bodom rozpočtové 
opatrenie, kde sa prerokúvalo napríklad 
predloženie žiadosti o poskytnutie 
dotácie na projekt inteligentných lavičiek, 
zaradenie rozpočtových výdavkov na 
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových 
priestorov pre OZ V.I.A.C – inštitút pre 
podporu a rozvoj mládeže, ako aj 
vybudovanie verejne prístupnej 
elektrickej nabíjacej stanice na verejnom 
– neplatenom parkovisku pri mestskom 
úrade. Rozpočtové opatrenia sa schválili. 
Ďalším bodom bolo opätovné schválenie 
neprijatých uznesení, ktoré neboli 
podpísané primátorom na 
predchádzajúcom rokovaní MsZ. Z 
celkovo 8 nepodpísaných uznesení 

poslanci opätovne schválili 6 uznesení, 
ktoré tak nadobudli platnosť.  

Poslanci ďalej schválili spolu 
financovanie projektu „Zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov“ tzv. Kompostáreň, v meste 
Námestovo. Nasledoval bod prevody, 
nájmy, výpožičky mesta Námestovo, kde 
najprv poslanci schválili prevod 
nehnuteľného majetku do vlastníctva 
mesta. Išlo o pozemky pod prieťahom. 
Ďalej došlo k schváleniu uzatvorenia 
zmluvy o postúpení investičných práv a 
povinností v súvislosti s realizáciou 
stavby „Splašková kanalizácia – 
Vojenské Námestovo. Zámena garáži na 
sídlisku Brehy bola jedna z ďalších častí 
tohto bodu, kde poslanci schválili zámenu 
pozemkov medzi mestom a žiadateľmi, 
keďže nastal nesúlad medzi skutkovým a 
právnym stavom. Ten spočíva v tom, že 
na pozemkoch patriacich mestu sa 
nachádzajú garáže vo vlastníctve 
zamieňajúcich. Poslanci ešte neschválili 
uznesenie o zriadení vecného bremena v 
prospech oprávneného Slovenská 
distribučná, a. s. na pozemkoch, ktoré sú 
pre k. ú. Námestovo zapísané na LV č. 
1399 na Mesto Námestovo v celosti, 
formou Zmluvy o zriadení vecného 
bremena. Pozemky sú dotknuté 
realizáciou stavby: „Bytový dom Brehy – 
Veterná ulica. V bode prerokovania 
iniciatívnych návrhov a odporúčaní 
komisií mestského zastupiteľstva, ktorý 
predkladal predseda komisie cestovného 
ruchu, poslanec P. Kolada, boli prijaté 
celkovo 4 uznesenia. Dve z nich sa týkajú 
zverejnenia platného Štatútu Oravskej 
priehrady na webovej stránke mesta a 
jeho následnej aktualizácie. V treťom 
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uznesení zastupiteľstvo odporučilo 
vedeniu mesta iniciovať koordinačnú 
poradu v záujme riešenia pretrvávajúcich 
nedostatkov v cestovnom ruchu. V 
uznesení č. 4 apeloval spomínaný 
poslanec na umiestnenie smetných nádob 
pri ihriskách v areáli ZŠ Slnečná. V 
predposlednom bode programu 
Interpelácie vystúpila D. Hollá, ktorá 
podotkla, že priestory kinosály v DK nie 
sú práve najvhodnejšie pre konanie 
zastupiteľstva, a to najmä pre zlé 
odvetranie, nedostatočné osvetlenie a 
nefunkčnú vzduchotechniku, takisto 
položila otázku vedúcej stavebného 
oddelenia S. Medveckej ohľadom začatia 
územného konania vo veci stavby 
vysokého napätia pre Luthor Park a areál 
firmy Accentis. Podľa názoru 
poslankyne, vo verejnej vyhláške chýba 
zoznam parciel, ktorých sa táto stavba 
dotkne. vedúca stavebného oddelenia 
reagovala, že nie je si vedomá 
akýchkoľvek porušení zo strany 
stavebného úradu. Poslanec P. Kolada sa 
zaujímal o využitie elektromobilu, ktorý 
je, podľa jeho názoru, nedostatočne 
využívaný a jeho používanie v niektorých 
prípadoch, napríklad mestskou políciou, 
by značne znížilo výdavky na pohonné 
hmoty, pričom poukázal aj na ekologický 
aspekt a efektívnosť.  

Priebeh rokovania poslaneckého zboru 
bol náročný sám osebe aj preto, že 
rokovanie – v rúškach a ochranných 
rukaviciach – trvalo, aj napriek častým 
výzvam primátora k stručnosti a vecnosti 
reakcií poslancov k prerokúvanej 
problematike, takmer osem hodín. 

Na záver 3. tohtoročného rokovania 
mestského zastupiteľstva primátor 
poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

23. apríla - V Oravskej priehrade našli 
utopené telo 29-ročnej Lenky z Bobrova. 
Hasiči a Oravský záchranný systém ju 
začal hľadať na základe oznámenia o 
nezvestnosti približne o dvanástej 
popoludní. Našli ju neďaleko brehu a 
mosta v Námestove. Po Lenke ostali 
doma tri deti. 

25. apríla – Na Slanickom ostrove 
umenia sa po zime opäť rozbehli práce. 
Do nástupu leta by mala byť ukončená 
prvá etapa jeho revitalizácie s podporou 
Žilinskej župy a štátnych dotácií 
na rozvoj regiónu. Slanický ostrov 
v správe Oravskej galérie prechádza 
prvou veľkou obnovou. Doteraz sa 
na ňom realizovala len bežná údržba. 
Najskôr sa celý presvetlil a vyčistil za 
pomoci študentov SOŠ Lesníckej 
v Tvrdošíne, ktorí v rámci výcviku 
pomáhali s odbornými prácami. V 
kostole Povýšenia svätého Kríža sa 
nachádza nová 3D vizualizácia 
pôvodného oltára, ktorú je možné vidieť 
na obrazovke, prípadne po zosnímaní QR 
kódu. V týchto dňoch sa rozbehli 
stavebné úpravy, ktoré boli prerušené 
počas zimného obdobia. Na revitalizáciu 
získala Žilinská župa dotáciu vo výške 40 
000 €. Ďalších takmer deväť tisíc 
dofinancuje ŽSK. (Cena diela je 48 
714,40 €.) V roku 2019 ho navštívilo 
približne 54-tisíc ľudí. 

27. apríla – Od pondelka 27. apríla 2020 
môžu občania Námestova využiť 
kontaktné pracoviská Ministerstva vnútra 
SR počas dlhších úradných hodín. 
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Namiesto doterajších 3 úradných hodín 
im budú pracovníci v pondelok, utorok, 
štvrtok a piatok k dispozícii od 8. do 14. 
hodiny, v stredu od 10. do 16. hodiny. 
Napriek predĺženým úradným hodinám 
však rezort vnútra na svojej webovej 
stránke upozorňuje, že z dôvodu ochrany 
verejného zdravia platia v poskytovaní 
služieb naďalej viaceré obmedzenia. Na 
dopravnom inšpektoráte je potrebné sa 
vopred objednať. Cestovné občianske 
preukazy pre deti do 15 rokov si nie je 
možné vybaviť, rovnako tak ani zbrojné 
preukazy, licencie a skúšky odbornej 
spôsobilosti na držanie zbrane a streliva. 
Okresné úrady nepojednávajú o 
priestupkoch a správnych deliktoch a 
overovanie listín a podpisov vybavíte iba 
po telefonickom dohodnutí termínu. 

MÁJ 
4. mája – Ihneď po uvoľnení opatrení sa 
vedenie MŠK  rozhodlo, že v 
tréningovom procese začne od 4. mája, no 
predovšetkým s prísnymi opatreniami, 
tak ako to predpisoval manuál vydaný 
SFZ. Keďže opatrenia dovoľovali 
trénovať jednému trénerovi maximálne 5 
hráčov, do tréningového procesu sme 
museli zapojiť viacerých trénerov. 
Tréningový proces bol na dobrovoľnej 
báze, z tohto dôvodu prijemne prekvapil 
počet zúčastnených. Bolo vidieť, že 
nielen chlapcom ale i našim dievčatám 
futbal veľmi chýbal. Keďže súťaž 
seniorov bola zrušená, všetci stále žili 
očakávaním, aké stanovisko zaujme 
Slovenský futbalový zväz k dohratiu 
mládežníckych súťaží, pretože tie boli v 
čase pandémie iba pozastavené. Verili, že 

aj napriek pokročilému časovému sklzu 
budú môcť súťaž mládeže aspoň 
čiastočne dohrať. No nestalo sa. SFZ 
zrušil všetky mládežnícke zápasy 

8. mája – Skupina nadšencov a 
amatérskych bežcov sa rozhodla stráviť 
sviatočný deň 8. máj aktívne. Prevzali 
myšlienku Juraja Maxa, ktorý každý rok 
precestuje na bicykli celú hornú Oravu, 
pričom v každej obci navštevuje miestny 
kostol. Táto inšpirácia sa stala realitou – 
bežeckou štafetovou akciou. Presne o 
štvrtej ráno sa od rabčianskeho kostola 
rozbehol kolotoč štafiet. Ako prvá 
vyrazila Lenka Mokošáková v sprievode 
Juraja Maxu a Janka Madleňáka. 
Smerovali do Rabčíc a Zubrohlavy, kde 
prebrala štafetu Janka Máčalová. Tá 
pokračovala do Bobrova, kde štafetu 
odovzdala Lenke Skurčákovej, ktorá 
skončila v Kline. Tam sa štafety ujal 
Tomáš Madleňák, ktorý bežal najdlhší 
úsek trasy – z Klina do Námestova, cez 
Vavrečku do Jasenice a následne do 
Ťapešova a Lokce. V Lokci už na neho 
čakal Marek Pjenčák, ktorý pokračoval 
do Vasiľova, Babína, Hruštína a končil vo 
Vaňovke. Čakala ho zaťažkávacia 
skúška, pretože vzhľadom na to, že nie 
všetky cesty sú na mapách, musel sa 
prebrodiť miestnou riekou. Z Vaňovky už 
pokračovali cez kopec do Lomnej Braňo 
Máčala spoločne s Evkou Ferancovou. Po 
Lomnej mali namierené do Krušetnice a 
končili v Breze, kde už Marek popíjal 
kávičku. Z Brezy si to namierili do 
Zákamenného Silvia Jurigová so synom, 
ktorý jej robil garde na bicykli, na ktorom 
sa vystriedali pri prvom kostole v 
Zákamennom. Ďalej do Lesnej už bežal 
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Jarko, ktorý sa tam vymenil s Jurajom 
Jankuliakom. Toho z dôvodu bezpečnosti 
pre náročnejšie lesné trasy sprevádzali na 
bicykloch Peter Čierny so synom 
Jakubom. Juraj prebehol krížom cez lesný 
terén do Novote, kde nadviazal Ferko 
Polták. Ten prešiel do Mútneho, odtiaľ do 
Dúľova, Beňadova a Oravského 
Veselého. Posledný samostatný úsek 
odbehla Monika Bubliaková s 
kamarátkou Katkou Timekovou, ktoré 
bežali cez Sihelné do Oravskej Polhory, 
kde ich pri kostole čakali všetci účastníci. 
Záverečný úsek Oravská Polhora - Rabča 
už prebehli všetci účastníci spoločne. Do 
cieľa dobehli o 17.00 h, oproti 
predpokladu, teda o hodinu skôr. 

• V čase, keď sa mal na Oravskej 
priehrade vybudovať prvý vlek na vodné 

 
lyžovanie, na Slovensku ešte nič podobné 
nebolo. V rokoch 1989 až 1990 z vodnej 
nádrže vypustili vodu, robila sa generálna 
revízia múru, opravovali sa brehy a 
zarovnával sa povrch. Počas revízie 
priehrady Povodie Váhu vybudovalo tzv. 
„bazén“ s tým, že v ňom bude neustále 
voda. Keď však stavbu prebrala 
nástupnícka spoločnosť (Slovenský 
vodohospodársky podnik), vodu začala 
pomaly vypúšťať. V roku 1990 bol vlek 
dokončený. Uskutočnili sa dokonca aj 
skúšobné jazdy. Zmenilo sa však vedenie 

mesta, pričom noví funkcionári už o 
„bazén“ nejavili záujem. Neskôr náhle 
stúpla voda, čo malo za následok 
vytiahnutie nezabezpečenej pätky 
konštrukcie. Stĺp sa preto zvalil a aj s 
obežným lanom zostal ležať vo vode. 
Takto nedokončená stavba chátrala 30 
rokov a až uznesením (č. 128/2019)  MsZ 
z 19. decembra 2019 sa rozhodlo 
o odstránení stavebných prvkov. Prebehli 
rokovania s  majiteľom tejto stavby, ktorá 
ohrozovala bezpečnosť občanov mesta a 
pôsobila neesteticky pri vstupe do mesta 
Námestovo. Koncom mája 2020 sa 
nakoniec s pomocou miestnej firmy 
podarilo túto stavbu odstrániť. Nadšenci 
pre tento druh športu majú možnosť 
zalyžovať si na vleku pre vodné 
lyžovanie, ktorý sa nachádza na 
vodnej ploche v blízkosti Nábrežia.  

8. mája – Rekonštrukcia lavičiek na 
Amfiteátri je pred dokončením. Tie staré 
drevene nahradilo nové plastové sedenie. 

 

• Na Oravskej priehrade postavili tri 
umelé ostrovy pre vtákov. Takto na 
Oravskej priehrade vzniklo unikátne 
hniezdisko pre Rybára riečneho. Umelo 
vytvorený vtáčí ostrov je vyrobený z 
betónu a váži asi desať ton. Veľký 
plávajúci pontón je umiestnený na 
pružných kotvách pevne ukotvených k 
dnu priehrady. Mal by kopírovať hladinu 
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a nemal by sa priveľmi hýbať. Je 
nepotopiteľný a bezúdržbový.  

8. mája – Už tretíkrát bolo spoločným 
cieľom usporiadateľov prilákať k behu 
našim mestom čo najviac nadšencov, 
postaviť sa spoločne na štart, užiť si 
priateľov a stať sa zdravou inšpiráciou 
svojmu okoliu. Opatrenia a obmedzenia 
nedovolili odštartovať preteky tak, ako si 
plánovali. Usporiadatelia BUM sa 
rozhodli nevzdať, zaimprovizovali a 
vytvorili pre účastníkov nové podmienky. 
Preteky prebiehali celý mesiac, v období 
od 16. mája do 16. júna 2020 
prostredníctvom aplikácie Strava a podľa 
nových opatrení. Pretekov sa 
zúčastnilo 18 bežcov, z toho 10 bežcov 
na 5km a 12 bežcov na 10km trati. 
Víťazmi vo svojich kategóriách sa stali: 
5km Muži Juraj Gemeľa, 5km Ženy 
Katarína Pitáková,  10km Muži Martin 
Rusina, 10km Ženy Lenka Stopjaková. 

 

JÚN 
1. júna – Od 1. júna 2020 sa 
na celom Slovensku začalo 
sčítanie domov a bytov, 
ktoré potrvá 255 dní, teda do 
12. februára 2021. V 
súčasnosti sa sčítanie 
realizuje na úrovni miest a 
obcí, a to elektronicky s 
využitím existujúcich dát. 
Cieľom nového konceptu je 
znížiť záťaž obyvateľov pri 
tomto procese. Sčítanie domov a bytov 
bude na mestskom úrade vykonávať 
správne oddelenie, pričom bude 
vychádzať z dostupných zdrojov ako 

register adries, kataster nehnuteľností, 
daňová evidencia, stavebné povolenia, 
kolaudačné rozhodnutie, prípadne iné 
zdroje. Predmetom sčítania sú všetky 
byty v domoch - obývané aj neobývané a 
tiež obývané objekty primárne neurčené 
na bývanie, ako napríklad obývané 
chatrče a garáže, obývané hausboaty či 
obývané neskolaudované rodinné domy. 
V prípade nejasností má mesto právo 
poveriť tzv. sčítacích asistentov, ktorí 
fyzicky navštívia rodinný dom alebo byt 
s cieľom vyplnenia sčítacích formulárov. 
Z tohto dôvodu prosíme občanov mesta o 
poskytnutie súčinnosti.  
Po ukončení sčítania domov a bytov 
začne na území Slovenskej republiky od 
15. februára 2021 do 31. marca 2021 
sčítanie obyvateľov. 

11. júna – Námestovčan Pavol 
KRAMARČÍK súťažiaci momentálne za 
tím TJ Slávia ŠG Trenčín skončil druhý v  
slovenskom pohári v cestnej cyklistike v 
kategórii muži elite. Zaostal len za 
českým jazdcom Aloisom Kaňkovským  
z tímu Elkov Kasper Czech Cycling Team 

a na treťom mieste skončil Paľov kolega 
z tímu Simon Nagy. Dĺžka pretekov na 
Slovakia Ringu v Orechovej Potôni bola 
108 km a jazdci išli priemernou 

Obrázok 1Obrázok: Pavol KRAMARČÍK (prvý vľavo) 
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rýchlosťou 48,33 km/hod a špurtovali s 
časom 2:14:05. Slovenský pohár na ceste 
organizuje každoročne Slovenský zväz 
cyklistiky. 

12. júna – Počas noci z piatka 12. júna na 
sobotu 13. júna, po uvoľnení opatrení v 
podobe povolenia prevádzkovania 
nočných klubov nábrežie v Námestove 
takmer nevydržalo túto zaťažkávaciu 
skúšku. „Hordy“ zábavy chtivej mládeže 

 

Obrázok: Zamestnanec TS pri upratovaní 
všadeprítomného neporiadku 

okupovali verejné priestory Nábrežia v 
bujarej nálade až do takmer ranných 
hodín. Až ranné svitanie poodhalilo 
„apokalypsu“, ktorá po nich zostala. Na 
hladine plávalo množstvo sklenených a 
plastových fliaš, na brehu a vo vode bolo 
kvantum rozbitého skla z alkoholických a 
nealkoholických nápojov, všadeprítomný 
neporiadok a zvratky. Parkovisko nad 
amfiteátrom pripomínalo jedno veľké 
smetisko. Zametacie vozidlo technických 
služieb a čistiace čaty ich zamestnancov 
upratovali tento neporiadok dlhé hodiny. 
Mestská polícia takmer celú nočnú službu 
riešila množstvo porušení verejného 
poriadku. Týkalo sa to deliktov so 
zameraním na znečisťovanie verejných 
priestranstiev, pitia alkoholu na verejnom 
priestranstve a pod. Priestupcovia boli 

sankcionovaní a v mnohých prípadoch 
bolo nariadené upratanie znečistených 
miest. Aj napriek tomu nebolo v silách  
dvojčlennej hliadky MsP zabrániť 
množstvu porušení zákona. 

24. júna – Sa konalo rokovanie MsZ od 
15.00 h – 2.15 h. a po prvýkrát v histórii 
bolo rokovanie zastupiteľstva vysielané 
naživo. Poslanci hlasovali dohromady 61-
krát, z toho o 46 uzneseniach. Tridsať 
osem z nich prešlo hlasovaním, 8 
uznesení neschválili. Ostatných hlasovaní 
bolo 15. Z prijatých uznesení spomeňme 
schválenie rozpočtového opatrenia 
2/2020: Bežné príjmy 9 691 214 Є, 
Kapitálové príjmy 327 037 Є, Finančné 
operácie príjmové 2 005 950 Є. 
Rozpočtové príjmy celkom 12 024 201 Є. 
Bežné výdavky 9 649 184 Є, Kapitálové 
výdavky 1 190 337 Є, Finančné operácie 
výdavkové 11 300 Є. Rozpočtové 
výdavky celkom 11 850 821 Є. Poslanci 
tiež okrem iného schválili VZN o 
podmienkach poskytovania dotácií z 
rozpočtu mesta, podľa ktorého žiadosť o 
dotáciu treba podať už do 30. septembra, 
schválili uzatvorenie predloženej Zmluvy 
o zriadení spoločného stavebného úradu 
od 1. júla 2020 na dobu neurčitú medzi 
mestom Námestovo a obcami Vavrečka a 
Oravská Jasenica, ďalej VZN o 
ochrannom pásme pohrebiska (cintorína), 
ktorým je stanovená „hranica kľudu“ 50 
metrov od hranice cintorína, atď. Z 21-
bodového rokovacieho programu takmer 
tretina patrila správam o kontrolnej 
činnosti a návrhu plánu kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky Eleny 
Krausovej. V správe o výsledku kontroly 
dodržiavania a uplatňovania všeobecne 
záväzných predpisov a interných noriem 
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mesta v oblasti dodávateľských zmlúv 
uzatvorených mestom Námestovo v roku 
2018, teda ešte za predošlého vedenia, 
hlavná kontrolórka nešetrila kritikou 
zamestnancov úradu, ktorí na úrade 
pracovali v tom čase a pacujú doteraz. 
Primátor bol vyzvaný vyjadriť sa, ako sa 
vysporiadal s listinnými dôkazmi ku 
kontrolou zisteným nedostatkom v 
oblasti, uvedenej v názve správy. 
Uviedol, že pripomienky kontrolórky si 
prečítal a ako sa vyjadrila, je na ňom, ako 
s nimi naloží. Opatrenia si podľa jeho 
slov prebral s každým pracovníkom, a 
hoci ide o obdobie, keď ešte nebol vo 
funkcii, v prípade, ak poslanci dajú 
podnet na prešetrenie týchto vecí, ako 
bolo v diskusii navrhované a preukážu 
namietané skutočnosti, je ochotný prijať 
osobnú zodpovednosť. Ďalej okrem iného 
uviedol, že od nástupu nového vedenia sa 
na MsÚ v Námestove koná transparentne 
a hodnotenia hlavnej kontrolórky 
považuje za subjektívne. O tom, že 
pracovné vzťahy medzi hlavnou 
kontrolórkou, primátorom a mestským 
úradom nie sú dobré, svedčia aj 
vyjadrenia kontrolórky uvedené najmä v 
jej správach, ale i verbálne, a na druhej 
strane i primátora mesta, ktorý na 
rokovaní okrem iného uviedol, že (hlavná 
kontrolórka) sa na úrade „stáva sudcom“. 
Verejnosť budú iste zaujímať najmä tie 
rozhodnutia poslancov, ktoré sa dotýkajú 
bezprostredne života občanov, alebo 
niektorých skupín. Mestský športový 
klub Námestovo ešte pred predošlým 
zastupiteľstvom 22. apríla požiadal 
poslancov o prerokovanie a schválenie 
poskytnutia 100 tisíc eur ako participáciu 
na zabezpečenie nového umelého 

trávnika pre štadión MŠK Námestovo. 
Projekt výmeny umelého trávnika za 
nový povrch umelej trávy 4. generácie, 
certifikovaný UEFA má byť 
spolufinancovaný SFZ. Keďže 
požiadavka MŠK pred predošlým 
rokovaním MsZ nebola prerokovaná v 
príslušných komisiách, dostala sa až na 
júnové zastupiteľstvo. Finančná komisia 
a komisia výstavby zaujali k požiadavke 
hlasovaním negatívne stanovisko. 
Poslanci však napokon, vďaka dobrej 
argumentácii niektorých poslaneckých 
kolegov i zástupcov MŠK dotáciu na 
výmenu trávy pre MŠK schválili. 
Rovnako, síce menej dramaticky ako 
umelá tráva, ale s pozitívnym výsledkom 
bol odsúhlasený presun prostriedkov na 
opravu strešnej krytiny 32-bytovej 
jednotky na Komenského ulici v hodnote 
110 tisíc eur. Tieto dve pozitívne 
hlasovania akoby odstránili dovtedajšie 
napätie v rokovacej sále. Prítomní boli 
voči sebe ústretovejší, volali sa po mene... 
S pribúdajúcim časom a rokovacími 
bodmi nálada v sále postupne chladla. 
Prišiel bod protest prokurátora, v ktorom 
prokurátorka zrušila uznesenie MsZ 
ohľadne komunálneho odpadu z 20. 
novembra 2019 (inak – obsahovo išlo a 
prospešné uznesenie, poz. aut.), a bolo po 
rokovacej pohode. Zrušila ho preto, že 
MsZ „žiadalo vedenie mesta...“. 
Prokurátorka argumentovala tým, že 
primátor mesta predstavuje vo vzťahu k 
mestskému zastupiteľstvu rovnocenný 
orgán v štruktúre orgánov mesta, teda nie 
je podriadený zastupiteľstvu, z čoho 
vyplýva, že tieto orgány mesta si nemôžu 
vzájomne ukladať povinnosti, pokyny, 
úlohy – bez ohľadu na formu ich 
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ukladania. Výraz žiada, možno v tomto 
prípade podľa prokurátorky posúdiť ako 
snahu vyhnúť sa výrazu ukladá, čo v 
konečnom dôsledku predstavuje skrytú 
formu riadenia či ukladania povinností 
primátorovi mestským zastupiteľstvom. 
Ak by sa s týmto rozhodnutím 
prokurátorky poslanci nestotožnili, 
protest by pokračoval na súd, a tak – aj za 
sprievodu určite nie vhodných 
komentárov na adresu zástupcu súdnej 
moci, ktoré prednosta MsÚ okamžite 
odsúdil, „MsZ v celom rozsahu vyhovelo 
protestu prokurátora“ a uznesenie, 
ktorým v minulosti „žiadalo“, teraz 
zrušilo. Pozrieme sa ešte na rokovacie 
body, ktoré sa týkajú záujmu jednotlivca, 
výsledkom ktorého je však aj 
záujem poslúžiť občanom 
mesta. Marína – 40 rokov staré 
zariadenie v centre mesta, 
vyzerajúce ako komunistická 
stavba. Tak ho označil jeho 
majiteľ Peter Triebeľ. 
Nadstavbou o dve poschodia 
chcel v Maríne urobiť na jednom 
z poschodí spoločenskú sálu pre 
150 - 200 ľudí, kde by mohli 
bývať svadby a iné spoločenské 
akcie, pre ktoré Námestovo roky 
nemá priestory. Na ďalšom 
poschodí mala byť jednodňová chirurgia. 
Poslanci mali všetky súhlasné doklady 
kompetentných úradov na to, aby mohli 
schváliť doplnok k Územnému plánu pre 
spomínanú rekonštrukciu Maríny. ... 
problémom pre nich bola výška budovy, 
lebo jej nadstavbou o dve poschodia sa 
zmarí výhľad na Magurku, ďalej 
parkovacie miesta, nedostatok zelene a to, 
že územný plán sa má údajne meniť iba 

každé štyri roky... Poslanci „zostali pri 
zemi“, zámer zvýšiť budovu o dve 
poschodia neschválili. Ich názor 
nezmenili ani argumenty investora, že 
spomínané spoločenské akcie sa konajú 
cez víkendy, a vtedy je v blízkosti, na 
nábreží priehrady, dostatok voľných 
parkovacích miest. Nezmenila ich ani 
otázka, ktorá je naozaj namieste: Čo je 
dôležitejšie pre občanov – výhľad na 
Magurku, alebo roky Námestovu 
chýbajúca spoločenská sála? Rovnako 
pre rovnaké dôvody rovnaký osud 
„zabezpečilo“ hlasovanie poslancov aj 
bytovému domu Záhradky. 
Mimochodom - podľa návrhu z 
poslaneckých radov trojminútovú šancu 

mal dostať investor na to, aby 
obhájil navrhované zvýšenie 
podlažnosti budovy... Po tom, 
čo zastupiteľstvo odvolalo z 
redakčnej rady Mariána 
Kasana, zvoleného do rady za 
pracovníkov mesta (v zmysle 
Štatútu mestských novín 
Námestovčan, pretože už nie 
je pracovníkom mesta), do 
redakčnej rady poslanci zvolili 
prednostu MsÚ Ing. Dušana 
Jendrašíka. Prevodmi, 
iniciatívnymi návrhmi a 

interpeláciami pokračovali poslanci v 
rokovaní do cca druhej hodiny rannej. 

JÚL 
3. júla – Vláda odvoláva súčasných 
prednostov okresných úradov a 
vymenovala nových, vybralo ich 
OĽaNO. Nastupujú od zajtra. 

Obrázok: Prednosta MsÚ       
Dušan Jendrašík 
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Architektka Danica Hollá prichádza na 
post prednostky Okresného úradu 
Námestovo namiesto Jána Kaderu, 
bývalého primátora Námestova. 
Z funkcie prednostu 
Okresného úradu Dolný 
Kubín odchádza 
Ľubomír Bláha, nahradí 
ho Pavol Ľorko, 
obchodný manažér, 
ktorý na tomto poste 
pôsobil aj v rokoch 2010 
až 2012. 
Jozefa Turčáka na 
Okresnom úrade 
Tvrdošín vystrieda Ján 
Kaššák, bývalý starosta 
Oravského Bieleho 
Potoka. 
3. júla – Pred budovou Oravskej 
polikliniky v Námestove pribudlo 62 
nových parkovacích miest. Nové 
parkovacie miesta vznikli pozdĺž krídla 
polikliniky. Dobudovali sa aj chýbajúce 
chodníky a priechody pre chodcov. 
Investíciu vo výške 260-tisíc eur 
financoval Žilinský samosprávny kraj. 
Parkovanie pred Oravskou poliklinikou 
v Námestove bude bezplatné.  

25. júla - Realizuje sa kompletná 
diagnostika mosta. Na základe tejto 

diagnostiky bude vyhlásené verejné 
obstarávanie na projektovú 
dokumentáciu. Po vypracovaní 
projektovej dokumentácie bude 

vyhlásené verejné 
obstarávanie na zhotoviteľa. 
Predbežný termín zahájenia 
stavebných prác je rok 2022. 
Do tohto času, pokiaľ sa 
neuskutoční kompletná 
oprava, Správa ciest 
Žilinského samosprávneho 
kraja závod Orava, bude 
pravidelne opravovať 
vzniknuté závady na tomto 
moste. 

25. júla – V sobotu 25. júla sa 
Nábrežie Oravskej priehrady v 

Námestove posunulo o pár storočí späť. 
Návštevníci podujatia mali možnosť 
zažiť stredovek: Remeselný jarmok, 
drevený kolotoč, chodúle, historický 
Šaško Fjodor, sokoliari Biatec z Banskej 
Bystrice, šermiarske súboje 
Staroslovanov z Podbiela, koncerty 
dobovej hudby Valar a Spod Budína, 
škola malých rytierov, lukostrelci a 
ohňová šou skupiny Eldur, kováčska 
vyhňa, bylinková poradňa, dobová 
kuchyňa... Program na celý deň pre 
malých i veľkých, počasie prialo – prvý 

ročník sa naozaj vydaril.  

29. júla –  Desiaty ročník 
súťaže o najkrajšiu fotografiu 
z územia MAS priniesol 167 
už opäť jedinečných záberov 
prezentujúcich to „naj“ zo 
slovenských regiónov. 

Fotografie súťažili v 
kategóriách: Naša príroda, 

Obrázok: Prednostka OÚ Danica Hollá 
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Naši ľudia, Naše tradície, Naša 
budúcnosť, Naše naj, Život v našej MAS 
a Naše kroje. 

Záujem o prezentáciu v aktuálnom 
ročníku prejavilo 27 MAS z územia 
Slovenska, ktoré spolu do súťaže 
prihlásili 167 fotografií zaradených do 
tematických kategórií. 

Hlasovanie na facebooku  prebiehalo od 
16. júna 2020 do 20. júla 2020 a po sčítaní 
všetkých platných „lajkov“ v počte 9011, 
sú známe najúspešnejšie zábery 
jednotlivých kategórií  

 

Obrázok: Víťazná fotografia pod názvom: Rio de Klin, 
ktorej autorom je Michal Glonek  

O víťazoch jednotlivých kategórií 
rozhodla verejnosť prostredníctvom 
internetového hlasovania na 
facebookovom profile Národnej siete 
rozvoja vidieka, 
ktoré prebiehalo do 
20. júla 2020. 
Víťazom v kategórii 
NAŠE NAJ sa 
stala fotografia pod 
názvom: Rio de 
Klin, ktorej autorom 
je pán Michal 
Glonek a do súťaže 
ju prihlásila MAS 
Biela Orava. Fotografia zachytáva na 

jednej fotke, viacero dominánt, čo tu 
máme: Tatry, Oravskú priehradu, 
Slanický ostrov umenia aj sochu Krista na 
Grape, ktorá je najvyššou na Slovensku. 

AUGUST 
1. augusta – Akcia oravských policajtov 
z OR PZ v Dolnom Kubíne a zásahovej 
jednotky zo Žiliny zameranej na drogovú 
činnosť skončila zatknutím 26-ročnej 
Námestovčanky. 

8. augusta – Sa uskutočnil turnaj v 
plážovom volejbale - ORAVA BEACH 
MIX 2020 DVOJČLENNÉ MIXOVÉ 
TÍMY. 

 

9. augusta – Horúce leto na Orave 
vrcholí. Fotografickou atrakciou Ú-čka 
bol statný sumec-vyše metra dlhý, ktorý 
však už nejavil známky života. V 
spolupráci mestskej polície a 

dobrovoľných hasičov bol odstránený. 
Mestská polícia počas dňa vyzbierala v 



KRONIKA mesta                                                                                                                    NÁMESTOVO 2020 

 

 

45 

 

 

priestoroch prírodného kúpaliska 
minimálne 13 ks mŕtvych rýb (prevažne 
Kapre a Pleskáče o celkovej váhe 
minimálne 15-20 kg), čo početní kúpajúci 
aj ocenili. Teplo a teplá voda už niekoľko 
dní decimuje stavy rýb v jazere.  

13. augusta – Na Majstrovstvách SR 
v cestnej cyklistike v Bánovciach nad 
Bebravou, v individuálnej časovke 
skončil cyklistický talent Pavol 
Kramarčík z Námestova na druhom 
mieste. Štvrtok večer súťažili na 40km 
trati cyklisti do 23 rokov. Tam sa tiež 
čakali súboje pretekárov z klubov 
„renomovaných značiek“. Okrem TJ 
Slávia ŠG Trenčín aj kontinentálnych 
celkov Topforex-Lapierre a Dukla 
Banská Bystrica. Najrýchlejšie nohy mal 
najväčší favorit Samuel Oros (Cycling 
Academy Trenčín). Špecialista na túto 
disciplínu si suverénne poradil so 
súpermi. Strieborného Pavla Kramarčíka 
z Námestova zdolal o vyše minútu a 
takmer o dve bronzového Simona Nagya. 
Oboch jazdcov TJ Slávia ŠG Trenčín.  

14. augusta – Vodný vlek  Námestovo sa 
stal jednou zo zastávok pre slovenských 
reprezentantov vo wakeboardingu 
a wakeskatingu podujatia Red Bull Zubor 
Wake Tour 2020 v kategóriách: ženy 
wakeboard, ženy wakeskate, muži 
wakeboard, muži wakeskate. 

16. augusta - V priestoroch amfiteátra na 
nábreží Oravskej priehrady sa konal už 
20. ročník festivalu dychových hudieb, 
ktorý organizovalo mesto Námestovo 
a DK v Námestove. Zúčastnili sa ho 
dychové hudby Hamuljak, Rabčanka,  
Kýčera, Tvrdošanka a Námestovský 
Dixieland. Nechýbal na ňom ani jeho 

zakladateľ Miroslav Dušan Rybár a 

 
Obrázok: Miroslav Dušan Rybár 

 spoluzakladateľ dychoviek v našom 
okrese Anton Sivoň starší. Pán Rybár 
založil v Trstenej aj festival dychových 
hudieb Trstenská krídlovka a bol prvým 
kapelníkom dychovej hudby Oravanka. 
Na dôchodku sa presťahoval z Trstenej do 
Námestova a zaujalo ho, že v 
Námestovskom okrese bolo v tom čase 
päť dychových hudieb - v Oravskej 
Jasenici, Rabči, Lokci, Hruštíne a v 
Námestove. Takto si spomína na 
založenie festivalu: „Bol to môj i Ivana 
Krušinského nápad založiť dychovku. 
Oslovila ma tiež pani riaditeľka Domu 
kultúry v Námestove. Festival vnímam 

 
Obrázok: Anton Sivoň starší  aj s manželkou 

ako svoje dieťa, cítim povinnosť 
zúčastniť sa každého ročníka. Pripravoval 
som ho v spolupráci s dychovou hudbou 
Bernolák v Námestove. Prisľúbili mi, že 
do toho pôjdu, dohodol som sa aj s 



KRONIKA mesta                                                                                                                    NÁMESTOVO 2020 

 

 

46 

 

 

ďalšími dychovkami z celého okresu. 
Pred dôchodkom som učil aj v Poľsku 
dychové hudby, v Jablonke a Malej 
Lipnici, aj tieto súbory som oslovil, 
neskôr pani riaditeľka Eva Mušáková 
zabezpečila účasť súborov aj z ďalších 
častí Poľska. Mgr. Eva Mušáková 
spomína: „Tento festival, hoci nepriamo, 
nadväzoval na prehliadku dychových 
hudieb, ktorá bývala súčasťou letnej 
sezóny v Námestove. Amfiteáter v tom 
čase ešte nebol postavený, preto sa hralo 
pod lipami pred Magurou. Pravdou je, že 
účastníkmi boli oravské dychovky bez 
účasti zahraničných hudieb. Povýšením 
na Dychfest sa festival stal očakávaným 
spestrením pre návštevníkov kultúrneho 
leta.“  

21. augusta – Koniec augusta je čas, kedy 
hniezdenie prevažnej väčšiny druhov 
skončilo a ochranári sa začínajú venovať 
údržbe biotopov tam kde to je nutné. 
Jedna z takýchto akcií sa uskutočnila 
predposledný augustový víkend aj na 
Orave. Počas tábora zlepšili podmienky 
pre hniezdenie vtáctva na Vtáčom ostrove 
v CHVÚ Horná Orava. Účastníci 
vyzbierali naplavené smeti, pohrabali na 
kopy pokosenú trávu a iné byliny, 
upravili plôšku pre vzácne rybáre riečne. 
Popri práci mali možnosť pozorovať 
sťahovavé vtáctvo a pozisťovať čo nové v 
ochrane prírody a ornitológii od ľudí, 
ktorí na akciu prišli z rôznych kútov 
Slovenska. 

23. augusta – Mesto Námestovo a TJ 
Oravan počas nedele 23. augusta 
pripravili pre všetkých zúčastnených 
sviatok športu – Športový deň. 
Námestovské športové kluby a spolky, 

Centrum voľného času Maják, MŠK 
Námestovo a Krav maga 

Námestovo si nachystali súťaže a 
exhibície pre malých aj veľkých 
športovcov. Program bol koncipovaný 
ako súťažný okruh na nábreží, ktorý 
pozostával z 12 stanovíšť. Každý, kto ho 
chcel absolvovať, musel sa najprv 
zaregistrovať, dostal mapku areálu, 
následne musel zdolať športové úlohy a 
ten, kto pokoril všetky disciplíny, si 
vyzdvihol odmenu. O program na 
amfiteátri sa postaral Rasťo Poláčik z RP 
Studio Harmony, kde ste si mohli nielen 
pozrieť, ale i pridať sa a vyskúšať si 
zumbu a taebo. Taktiež ste mali možnosť 

vidieť gymnastický oddiel z CVČ Maják 
či hostí Duo Extend, ktorí predviedli 
párovú akrobaciu a Born to trick sich 
akrobatickou exhibíciou. Športový deň 
sme ukončili detskou disco show, o ktorú 
sa postarali dievčatá z Happy Monkeys. 

Zároveň so Športovým dňom prebiehal na 
nábreží aj program kultúrny, a tak si v 
nedeľu 23. augusta mohol prísť na svoje 
naozaj každý. Podujatie, ktoré vzišlo z 
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poľsko-slovenského projektu Interreg, sa 
odohrávalo v stane vedľa amfiteátra. 
Divákom zahrali detské divadelné súbory 
Úsmev z Babína ich jedinečnú bábkovú 
Zuzanku Hraškovie a Minetrdlo z 
Ružomberka, ktoré sa predstavilo so 
skrátenou verziou Hájnikovej ženy. V 
stane prebiehali výtvarné i divadelné 
tvorivé dielne, zapojiť ste sa mohli do 
Hviezdoslavovho maratónu v čítaní jeho 
diel a kto chcel, mohol si domov zobrať 
nejakú tú knižku a obohatiť svoju domácu 
knižnicu.  

25. augusta – KC Námestovo zásluhou 
OZ V.I.A.C – Inštitútu pre podporu a 
rozvoj mládeže a mesta Námestovo. 
Realizuje sa v rámci Národného projektu 
Budovanie odborných kapacít na 
komunitnej úrovni z prostriedkov 
Európskeho sociálneho fondu a 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného programu ľudské 
zdroje. Centrum bolo slávnostne otvorené 
25. augusta 2020 za prítomnosti 
zriaďovateľa centra Branislava Kožucha, 
predsedníčky Žilinského samosprávneho 
kraja Eriky Jurinovej, primátora mesta 
Námestovo Milana Hubíka a hostí z radov 

poskytovateľov sociálnych a edukačných 
služieb. Ako vyplynulo zo slov hostí i 
pracovníčok centra, prostredníctvom 
aktivít a činností KC chcú prispieť k 

tomu, aby sa do sociálneho života začlenil 
každý človek z regiónu. „Budú  
poskytovať rôzne formy sociálneho 
poradenstva, diskusie na aktuálne témy, 
ktoré vychádzajú z potrieb komunity 
mesta, SWAP dopoludnia. Pre seniorov 
pripravujú pravidelné tvorivé dopoludnia, 
kde nájdu svoje uplatnenie a miesto. Pre 
deti a mládež chcú vytvoriť miesto, kde 
môžu zmysluplne tráviť svoj voľný čas a 
rozvíjať svoju tvorivosť a kreativitu,“ 
upresnila odborná garantka Komunitného 
centra Mária Červeňová. Komunitné 
centrum sa nachádza na Komenského 
ulici 510/10 a jeho individuálne sociálne 
poradenstvo a pravidelné aktivity je 
možné využívať denne od 8:30 do 14:30 
hod.  

29. augusta – Verejné podujatie 
GASMUZfest – festival gastronomických 
a muzických umení, dobré jedlo a pitie, 
skvelé koncerty kapiel a folkloristov- 
sviatok všetkých labužníkov, ukončuje 
letné prázdniny. 

 

29. augusta – Post Bellum SK / Príbehy 
20. storočia je názov veľkoplošnej 
výstavy, ktorá až do konca septembra 
bude na Hviezdoslavovom námestí pre 
obyvateľov a návštevníkov Námestova. 
Expozícia zachytáva formou krátkych 
citátov 15 príbehov ľudí, ktorí sa stali 
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hrdinami našej pamäti národa počas 
oboch totalitných režimov. 

SEPTEMBER 
2. septembra – V ZŠ na Ulici 
Komenského 2. septembra 2020 privítali 
nový školský rok. Zo zapísaných 31 
prváčikov, piati požiadali o odklad. V júli 
vo vnútorných priestoroch školy prebehla 
rozsiahla rekonštrukcia. Na chodbe 
prízemia zrealizovali náročné búracie a 
betonárske práce. Následne 
bola zhotovená izolácia a  
položená nová podlaha, 
nasledovalo vymaľovanie 
stien chodby a dverí. Na 
žiakov čakali aj nové 
učebne. Počas prázdnin sa 
konečne podarilo dokončiť 
projekt ich modernizácie. 
4. septembra – Už po 
štvrtý krát sa v Námestove 
uskutoční multižánrový 
tanečný festival, ktorý je 
oslavou tanca a pohybu vo 
všetkých jeho podobách. 

Tanečno 2020 - Oravský festival tanca 
a pohybu sa uskutočnil v dňoch 4. – 6. 
septembra. Počas prvého  dňa mali 
možnosť všetci prítomní zažiť slávnostné 
otvorenie na Hviezdoslavovom námestí 
v podaní: Miriam Budzáková, Andrej 
Awo Štepita a Radovan Brtko a jamom v 
podadní Tanečná scéna. Večer vyvrcholil 
predstavením Millenial Magic Mirror z 
dieľne MimoOs a Colectivo Priekopník 
Veverička v telocvični Gymnázia Antona 
Bernoláka. Podujatie podporil z 
verejných zdrojov Fond na podporu 
umenia a Mesto Námestovo. 

9. septembra – Prvý ročník festivalu 
profesionálneho divadla Slanický ostrov 
divadla prebiehal v Námestove a na 
Slanickom ostrove umenia od 9. do 13. 
septembra. Témou prvého ročníka bol 
holokaust a 75. výročie ukončenia druhej 
svetovej vojny. Premietania oceňovaných 
slovenských filmov Ostrým nožom a 
Nech je svetlo na amfiteátri v stredu a vo 
štvrtok, v piatok diskusia o holokauste v 
Kostole sv. Šimona a Júdu, v sobotu 
Divadlo Aréna a ich Tiso v hlavnej úlohe 

s Mariánom Labudom ml. na Slanickom 
ostrove umenia a v nedeľu festival 
vyvrcholil inscenovaným pochodom 
Judenrein(obr.) od tvorcov z 
námestovského divadla DNO. Súčasťou 
festivalu je aj výstava na 
Hviezdoslavovom námestí – Príbehy 20. 
storočia. Slanický ostrov divadla 
priniesol do Námestova niečo iné, nové, 
jedinečné, ako aj vrcholnú slovenskú 
divadelnú produkciu a predstavil nový 
nezávislý divadelný projekt z nášho 
mesta – divadlo DNO. 
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10. septembra – Prebehlo rokovanie s 
ministrom dopravy SR. Primátor Milan 
Hubík spolu s ďalšími predstaviteľmi 
oravských samospráv rokovali s 
ministrom dopravy SR p. Andrejom 
Doležalom a jeho tímom odborníkov na 
pôde MsÚ Námestovo. Hlavnou témou 
rokovania bola zlá situácia cestnej 
infraštruktúry na Orave. 

10. septembra – Sa v priestoroch 
amfiteátra na Nábreží premietal film 
Nech je svetlo, nakrúcaný v Krušetnici na 
Orave, ktorý vyhral cenu Slovenskej 
filmovej a televíznej akadémie za najlepší 
hraný film. Vo filme hrá aj rodák z Oravy 
Milan Ondrík a práve on si odniesol aj 
ocenenie Najlepší herec. 

12. septembra – Historicky prvé 
divadelné predstavenie na Slanickom 
ostrove umenia bolo vypredané. Divadlo 
Aréna otvára divadelnú sezónu 
predstavením  TISO v kostole na 
Slanickom ostrove umenia v rámci 
festivalu Slanický ostrov divadla. 

12. septembra – Na Majstrovstvách 
Slovenska konaných v dňoch 12. 9. – 15. 
9. na Domaši, v kategórii starších žiakov 
si vybojoval 3. miesto Jakub Vlčák z 
oddielu jachtingu TJ Oravan Námestovo. 
Z Oravy súťažili Matej Bača, Viliam 
Pečarka v triede Laser, Samuel Bača, 
Jakub Vlčák, Caspar John Whitehead a 
Ninka Sophia Whitehead v triede 
Optimist. Majstrovský titul majster   

Slovenska vo windsurfingu vo svojej 
kategórii si odniesol z Domaše aj 
Námestovčan Matej Štefaničiak v triede 

Obrázok: Jakub Vlčák z oddielu jachtingu  

BIC Techno 293, ktorý trénuje na 
Liptovskej Mare a na Domaši, pretože na 
Oravskej priehrade zatiaľ nie je vytvorené 
zázemie pre rozvoj mládežníckeho 
jachtingu, windsurfi ngu a ostatných 
vodných športov. 

16. septembra – Druhé kolo Slovenského 
pohára vo futbale bolo pôvodne 
naplánované na 19. augusta, no pandémia 
koronavírusu posunula jeho výkop 
takmer o mesiac neskôr. Počasie futbalu 
prialo. Hoci sa opatrenia ohľadom 
hromadných podujatí sprísňovali, cestu 
do hľadiska si v stredu 16. septembra 
našlo úctyhodných 950 divákov. 
Žilinčania proti treťoligistovi 
z Námestova nič nepodcenili a od 
úvodného hvizdu napĺňali úlohu 
jednoznačného favorita. Boli očividne 
aktívnejší a dôraznejší, loptu mali stále 
pod kontrolou a zápas vyhrali 
jednoznačne 7:0.  
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Obrázok: Juraj Siman z MŠK  v defenzívnom zákroku 

 MŠK Námestovo - MŠK Žilina 0:7 (0:4) 
Góly: D. Kurminowski 3, J. Bernát 2, D. 
Ďuriš, M. Rusnák Zostava domácich: T. 
Lešňovský (45. M. Greššák) - Mi. 
Čiernik, J. Siman, M. Habiňák [C], M. 
Buckulčík - M. Branický - J. Fajčák (46. 
L. Kubica), Ľ. Jaššo (46. Š. Mydlár), Mar. 
Čiernik, M. Snovák (60. Ľ. Záhumenský) 
- J. Gelčinský (46. Sa. Kormaňák). 
Tréner: P. Strapáč Zostava hostí: Ľ. Belko 
- D. Javorček, T. Nemčík, J. Minárik [C] 
(46. J. P. Kiwior), B. Anang - J. Bernát 
(56. M. Gono), E. Fazlagič [C] od 46. 
min, P. Myslovič (46. M. Gamboš) - D. 
Ďuriš (46. A. Kaprálik), D. Kurminowski 
(56. K. Vallo), M. Rusnák. Tréner: P. 
Staňo  

Víťazstvo Žiliny znamenalo, že v 
Slovenskom pohári idú ďalej. V 3. kole 
zavítajú opäť do nášho regiónu. Posledný 
septembrový deň sa predstavia na 
štadióne ďalšieho účastníka III. ligy Stred 
- v Oravskom Veselom. 

17. septembra – DK v Námestove získal 
na modernizáciu kina finančnú podporu z 
Audiovizuálneho fondu v sume 41 900 
eur a mesto Námestovo prispelo na 
rekonštrukciu ďalšou sumou. Pri 
modernizácii kinosály boli vymenené 

sedačky, prebehla rekonštrukcia podlahy 
a vymaľoval sa strop. Po úspešnej 
realizácii projektu sa Kino Kultúra v 
Námestove opäť slávnostne otvorilo 17. 
septembra 2020. Riaditeľka DK 
Námestove Mgr. Eva Mušáková 

 

Obrázok: Riaditeľka DK Námestove Eva Mušáková 

privítala pozvaných hosti, menovite 
primátora Milan Hubíka, prednostku 
Okresného úradu v Námestove Ing. arch. 
Danicu Holú a podpredsedu Žilinského 
samosprávneho kraja a KDH Igora 
Janckulíka. Pripomenula históriu tohto 
kultúrneho stánku od jeho začiatkov až po 
súčasnosť. Za podporu poďakovala 
primátorovi, sponzorom, poslancom 
mesta Námestovo a firmám HOKO-VH 
s.r.o. a DORSS – Alojz Filipčík, ktoré sa 
podieľali na rekonštrukcii. Primátor 
Milan Hubík vyzdvihol význam kultúry 

pre občanov mesta, kde sa môžu stretávať 
predstavitelia rôznych inštitúcii, 
obyvatelia mesta a jeho okolia. Zdôraznil 
nezastupiteľné miesto kultúry v živote 
človeka. Prítomní pozvaní hostia si mohli 
pozrieť slovensko-nemecký film Letní 
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rebeli, dodržali sa všetky hygienické a 
protipandemické opatrenia - dezinfekcia 
rúk, rúška a dodržiavali sa vzdialenosti 
medzi sediacimi divákmi.  

17. septembra –  V rámci aktivít v 
cezhraničnej činnosti sa stretli 
zástupcovia mesta s partnermi z Poľska, 
kde zhodnocovali doterajšiu úspešnú 
spoluprácu a rokovali o ďalších 
možnostiach rozvíjania investícií v 
regiónoch prostredníctvom realizácie 
projektov. 

18. septembra –  Komunitné centrum 
Námestovo, SOŠ podnikania a služieb a 
mesto Námestovo zapojili do 
celoslovenskej aktivity Týždeň 
dobrovoľníctva. Stretli sa v sobotu ráno o 
10.00 hod a spolu sa vybrali slanickým 
chodníkom-smerom k prístavu, kde  
zbierali odpadky a čistili les. Vďaka 
mestu mali aj malé občerstvenie, 
ochranné pomôcky a odvoz odpadkov 
zabezpečili TS mesta Námestovo. 
Počasie prialo a do akcie sa zapojili 
jednotlivci, ako aj celé rodiny s deťmi. 

19. septembra - Žilinský polmaratón 
vyhral Námestovčan Martin Rusina. Ako 
vicemajster Slovenska na tejto trati patril 
medzi najväčších favoritov na absolútne 

víťazstvo. Najväčším konkurentom mal 
byť Jozef Urban, trojnásobný majster 
Slovenska v maratóne. Predpoklady sa 
naplnili a diváci v cieli videli krásny 
súboj. O 20 centimetrov a neskutočných 
0,4 stotiny sekundy zvíťazil náš bežec z 
Oravy (1:15:23 h). „Dlhé nohy ma 
podržali,“ hovorí šťastný víťaz. „Keď 
som Jozefa dobehol, tak sme už iba 
taktizovali. Upustili sme z tempa a 
obzerali, či nás niekto nedobehne. 
Posledných 300 metrov do cieľa sme 
šprintovali. Bol to asi môj najrýchlejší 
šprint doteraz. Som šťastný. Chalani mi 
cez týždeň povedali, že ak porazím Jožka, 
bude to veľké víťazstvo.“ 

19. septembra –  V sobotu 19. septembra 
2020 sa konalo slávnostné otvorenie a 
posvätenie zrekonštruovaných priestorov 
budovy DHZ v Námestove. 

Modernizácia priestorov bola 
realizovaná v rámci projektu 
Rekonštrukcia hasičskej 
zbrojnice DHZO v Námestove z 
verejných zdrojov MV SR v 
celkovom objeme 20 739.12 
eur. Vďaka projektu boli 
zrekonštruované priestory 
zasadacej miestnosti, 
sociálnych zariadení, garáže a 
vykonané maliarske a 
elektromontážne práce. DHZ 

Námestovo je vybavený potrebnou 
hasičskou technikou aj záchrannými 
člnmi, v rámci celoplošného 



KRONIKA mesta                                                                                                                    NÁMESTOVO 2020 

 

 

52 

 

 

rozmiestnenia síl a prostriedkov je 
zaradený do vysokej kategórie A. 

19. septembra - SZCH ZO Námestovo 
v dňoch 19.-20.septembra usporiadali 
25.ročník oblastnej výstavy drobných 
zvierat. 

23. septembra – MsZ v Námestove bolo 
zvolané na 23. septembra o 10. hodine. 
Vedenie mesta a vedúci pracovníci prišli 
na 

rokovanie v stanovenom čase. Poslanecké 
miesta v rokovacej sále však aj po 10. 
hodine zostali prázdne. Približne o 10.15 
h jeden z poslancov pred budovou 
mestského úradu telefonicky 
požiadal primátora, aby prišiel 
pred úrad, kde mu časť 
poslancov oznámila, že boli v 
kontakte s pozitívne 
testovanou osobou, a tak sa 
kvôli zodpovednosti a ochrane 
ostatných nezúčastnia 
rokovania MsZ. 
Presne v čase začiatku 
rokovania priniesli médiá 
správu, že vzhľadom na 
pozitívny test prednostky OÚ v 
Námestove Danice Hollej sa dostal do 
karantény celý krízový štáb okresu 
Námestovo i hlavnú hygieničku RÚVZ v 
Dolnom Kubíne.  
 Pred budovou MsÚ v Námestove boli po 
10. hodine traja zo šestice stojacich 
poslancov, ktorí sa kontaktovali s 

poslankyňou MsZ a zároveň prednostkou 
OÚ, ďalší z poslancov poslaneckého 
klubu KDH, ktorí s ňou boli rovnako v 
kontakte tri dni pred termínom rokovania 
mestského zastupiteľstva, naň z 
preventívnych dôvodov ani nešli.  
Tak ako to ukladá rokovací poriadok, 
následne o 10.30 h primátor mesta 
oznámil, že MsZ nie je uznášaniaschopné 
a ukončuje ho, pretože na rokovaní nie je 
prítomný ani jeden poslanec mestského 
poslaneckého zboru.  
26. septembra –  V Hornooravskej 
nemocnici s poliklinikou v Trstenej 
vybudovali moderné gynekologicko-
pôrodnícke pracovisko, ktoré bude spĺňať 
tie najvyššie štandardy a zaradí sa medzi 
špičkové zariadenia svojho druhu na 
Slovensku. Celková investícia je zhruba 
4,7 milióna eur. Nové sú operačné sály, 
pooperačné izby a jednotky intenzívnej 

starostlivosti, zakúpilo sa kvalitné 
vybavenie. Na pôrodníckom oddelení 
bude zabezpečený spoločný pobyt 
novorodenca a mamičky na 
nadštandardných kompletne zariadených 
izbách. 

28. septembra – Novým riaditeľom ŠOP 
SR sa stal Dušan Karaska po tom, čo 
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úspešne zvládol výberové konanie na post 
generálneho riaditeľa Štátnej ochrany 
prírody SR.  Doteraz pôsobil ako riaditeľ 
Správy CHKO Horná Orava v 
Námestove.  
„Nový riaditeľ má pred sebou veľa úloh, 
predovšetkým v oblasti nastavenia 
systému riadenia národných parkov, ako 
aj zabezpečenia náležitej ochrany 
najcennejších území,“ vyhlásil minister 
Ján Budaj. 

OKTÓBER  
4. októbra – Oravskí otužilci sa v nedeľu 
4. októbra o 10.30 hod. stretli na pláži 
JAMI pri hoteli Studnička, aby už po 8. 
raz slávnostne otvorili otužileckú sezónu 
2020/2021. 

 
8. októbra – Ôsmeho októbra 
prišla nečakaná správa o úmrtí 
Silvestra Habiňáka.  

V klube MŠK Námestovo 
trénoval mladší dorast a neskôr 
aj mužov. Jeho najväčším 
trénerským úspechom bolo 
postup do III. ligy. V roku 2004 
ukončil svoju trénerskú kariéru 
5. miestom v IV. lige Sever a 
začal sa naplno venovať práci 
funkcionára. Jeho tvrdá práca 
bola odmenená úspechom, keď 

ako prezident MŠK Námestovo bol v 
roku 2006 pri  

 
postupe mužov do III. ligy Stred, neskôr 
v roku 2011 bol pri postupe do súťaže 
riadenej SFZ III. liga skupina Východ a 
mládežnícke kategórie postúpili do I. ligy 
žiakov a II. ligy dorastu. V roku 2015 
zastával post poslanca MsZ v Námestove. 
V roku 2016 prestal vykonávať činnosť 
prezidenta klubu MŠK Námestovo, no 
naďalej bol predsedom MŠK.  

10. októbra – Majstrovstvá Slovenska vo 
FREESTYLE BMX PARK 2020 sa 
konali v obmedzenom počte 50 ľudí.  
Diváci si priebeh akcie mohli pozrieť 
naživo online. MS sa konali v bike hale 
Junkride Freestyle Park Šurany 
10.10.2020. Lucia Čajková z Námestova 
obsadila v kategórii FREESTYLE BMX 
PARK ŽENY skvelé 2. miesto. Pred ňou 
skončila len Angelika Ižáková a 3. miesto 
obsadila Nikola Szláviková. Výborné 5. 
miesto obsadil aj nováčik v kategórii 
FREESTYLE BMX PARK PRO MUŽI – 
Tomáš Tohol z Námestova. 
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• MŠK Námestovo v 11. kole porazilo 
MŠK Martin s výsledkom 4:2 a dostalo sa 
na čelo tabuľky 3. ligy Stred. 

13. októbra – Prvé sneženie so súvislou 
pokrývkou snehu zavítalo aj do 
Námestova. 

14. októbra – Piate rokovanie MsZ v 
Námestove sa malo pôvodne konať 23. 
septembra, no z dôvodu povinnej 
karantény väčšiny poslancov sa 
presunulo na 7. októbra 2020. Ani druhý 
pokus na rokovanie však nebol úspešný, 
pretože poslanci MsZ na jeho začiatku 
neschválili program zo zverejnenej 
pozvánky, čiže nebolo o čom rokovať, a 
preto musel primátor rokovanie ukončiť. 
Na stredu 14. októbra bolo zvolané MsZ 
opäť, ale už označené ako šieste a to sa aj 
napokon do tretice konalo. 
Pozvánka obsahovala 19 bodov. Po 
vypustení jedného bodu z dôvodu 
pozmeňovacieho návrhu jedného z 
poslancov Návrh zmeny rozpočtu 
Technických služieb mesta Námestovo sa 
však napokon rokovalo o 18-tich bodoch 
programu. Prvé tri rokovacie body 
obsahovali kontroly plnenia uznesení 
a  správy hlavnej kontrolórky mesta 
JUDr. Eleny Krausovej, ktoré poslanci 
vzali na vedomie. V  bodoch 4 a  5 vedúca 
finančného oddelenia (FO) Mgr. Katarína 
Rusinová predložila výročnú správu 
k  individuálnej účtovnej závierke, 
konsolidovanej účtovnej závierke 
a plnenie rozpočtu k 30. 6. 2020 aj 
s výročnou správou, kde poslanci vzali 
dané na vedomie. V  6. bode poslanci 
schválili návrh zmeny rozpočtu 4/2020 po 
predložení vedúcou FO. V  bode číslo 7 
poslanci schválili dodatok č. 2 k VZN 

mesta Námestovo č. 1/2017 o 
poskytovaní sociálnych služieb a o výške 
úhrad za poskytované sociálne služby. 
Predmetom tohto dodatku bolo mierne 
navýšenie ceny za poskytované služby 
v Centre sociálnych služieb 
v Námestove. V bode 8 poslanci MsZ 
zrušili uznesenie MsZ č. 47/2012 zo dňa 
13. 6. 2020 a následne prijali nové 
uznesenie, obsahom ktorého bola zmena 
v sobášnych hodinách, zmena náhrady za 
sobášny obrad mimo sobášnych hodín a 
názvu vhodného miesta - matričný obvod 
Námestovo. Bod 9 obsahoval zrušenie 
uznesenia 8/2015 zo dňa 11. a 12. 3. 2015 
a schválenie aktuálneho uznesenia aj 
s pozmeňujúcimi návrhmi Róberta 
Sládeka, ktorým sa určujú zásady 
o  podmienkach zriaďovania a 
prevádzkovania terás na území mesta 
Námestovo. Poslanci rozhodli, že bod 10, 
návrh na schválenie dodatku č. 1 k VZN 
mesta Námestovo č. 2/2017, ktorým sa 
určujú Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta, presunú na najbližšie 
MsZ. Po diskusii MsZ rozhodlo aj o 
preložení bodu 11 návrh na schválenie 
Dodatku č. 1 k  VZN mesta Námestovo č. 
5/2017 o  miestnych daniach na najbližšie 
mestské zastupiteľstvo. V bode 12 
mestským zastupiteľstvom neprešlo 
zrušenie uznesenia č. 4/2013, ktoré 
hovorí o zmluve medzi mestom 
a podnikateľskými subjektmi, ktoré 
prispievajú na údržbu parkoviska na 
nábreží, pretože nadväzovalo na predošlé 
VZN, ktoré ale bolo presunuté na 
najbližšie MsZ. V bode 13 poslanci MsZ 
vzali na vedomie správu z Komisie na 
ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií mesta Námestovo. Mestské 
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zastupiteľstvo v  tomto bode žiada 
poslancov, ktorí nedoručili potrebné 
dokumenty, aby tak urobili do 7 
kalendárnych dní od konania MsZ. V  14. 
bode neprešlo plénom schválenie 
doplnku k Územnému plánu mesta 
Námestovo pre územie nachádzajúce sa v 
priestore OU 01 Brehy – Námestovo – 
funkčný kód 11 – plochy s prevahou 
bývania v bytových domoch, pre 
žiadateľa REALITY PARTNER,s. r. o, v 
súvislosti s výstavbou bytového domu 
a s tým spojenou zmenou regulovaného 
priestoru „D“, ktorý je limitovaný 
podlažnosťou „4+ podlaží na územie s 
podlažnosťou 6+. Bod 15 s  názvom 
Prevody, nájmy, výpožičky majetku 
mesta obsahoval nasledovné: Z  dôvodu 
zisteného nesúladu medzi skutočným, 
užívacím stavom a stavom právnym, 
ktorý spočíva v tom, že na pozemkoch 
patriacich mestu 
Námestovo, sa nachádzajú 
garáže vo vlastníctve 
zamieňajúcich, zatiaľ čo ich 
pozemky - určené na stavbu 
garáží - zostali nezastavané, 
sa MsZ uznieslo na 
zosúladení stavu právneho 
a  skutočného, číže 
odsúhlasilo zámenu daných 
pozemkov medzi majiteľmi a  mestom v 
lokalite Brehy. Ďalším prípadom 
odpredaja pozemku sa MsZ zaoberalo 
taktiež v lokalite Brehy, kde išlo 
o vysporiadanie malej časti mestskej 
parcely pri stavbe v súkromnom 
vlastníctve. Treťou záležitosťou v  tomto 
bode bolo odsúhlasenie a  schválenie 
nájomnej zmluvy pre TJ Oravan, kde 
predmetom nájmu je asfaltová plocha 

v  areáli ZŠ Komenského na účely 
hokejbalového ihriska pre širokú 
verejnosť. V bode Rôzne poslanci vzali 
na vedomie vzdanie sa dvoch členov 
Komisie pre rozpočet, financie, správu 
a  hospodárenie s majetkom mesta 
a  následne schválili potrebu na 
zverejnenie oznamu o  dvoch voľných 
miestach do príslušnej komisie a  tiež 
jedného miesta do komisie výstavby, 
územného plánovania, dopravy 
a životného prostredia.  

24. októbra – Hokejbal je tímový šport, 
ktorý sa hrával organizovane v 
Námestove už v 80-tych rokoch. 
Hokejbaloví nadšenci dosahovali v 
súťažiach veľmi dobré výsledky. Na 
trénovanie využívali ihrisko pri 
gymnáziu, ktoré bolo zrušené výstavbou 
novej školskej telocvične. Keďže hráči 
nemali kde trénovať, hokejbalový šport v 

Námestove úplne zanikol. Myšlienky na 
nové ihrisko sa však hokejbaloví nadšenci 
nikdy nevzdali. Po piatich rokoch 
neúspešných rokovaní s vedením mesta 
sa rozhodli prevziať iniciatívu do 
vlastných rúk. Podarilo sa im zabezpečiť 
síce vyradené, ale plne funkčné ihrisko zo 
Švajčiarska po rekonštrukcii tamojšieho 
miestneho štadióna. Ihrisko má rozmery 
60 x 30 m, jeho súčasťou sú kompletné 
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mantinely s plexisklom a striedačkami. 
Multifunkčné je najmä preto, že okrem 
hokejbalu môže po osadení slúžiť na 
rôzne športy, ako napríklad streetball, 
basketbal, hádzaná, volejbal, tenis... Do 
budúcna je aj možnosť zabezpečiť 
chladenie s plastovou podlahou a ihrisko 
môže využívať na korčuľovanie či ľadový 
hokej široká verejnosť. Na nákup ihriska 
bolo potrebných 10 000 €. Športovým 
nadšencom z TJ Oravan Námestovo sa 
podarilo z vlastných a sponzorských 
zdrojov zaplatiť zálohu zatiaľ 5 000 €. 
Zvyšnú čiastku na doplatenie sa snažia 
získať formou verejnej zbierky. 

26. októbra – Stredná odborná škola 
podnikania a služieb v Námestove získala 
za šk. rok 2019/2020 titul Ambasádorská 
škola Európskeho parlamentu a zároveň 
sa umiestnila na 1. mieste medzi 
strednými školami na Slovensku v tomto 
projekte. 
Výsledky súťaže vyhlásila Kancelária 
Európskeho parlamentu v Bratislave 
začiatkom októbra 2020 online. 
Študenti pracovali pod vedením učiteľky 
odborných ekonomických predmetov 
Ing. Evy Borovjákovej. Pracovali na 
rôznych aktivitách spojených s témami, 
ktoré rieši Európsky parlament, 
absolvovali besedy s dobrovoľníkmi z 
Erasmus+ zo Slovenska i zahraničia, 
online besedu s europoslancami, vytvárali 
informačné kampane ako Európsky deň 
solidarity medzi generáciami, Európsky 
deň obetí zločinu, zorganizovali školskú 
súťaž o únii. Cieľom programu je šíriť 
povedomie o Európskej únii a európskej 
parlamentnej demokracii medzi mladými 
ľuďmi.  

NOVEMBER  
3. novembra Na Čerchloch pribudol 
nový mliečny automat. Automat sa 
nachádza na Miklošicovej ulici 909/4, 
odbočuje sa tam z Okružnej ulice. Cena 
mlieka je 0.50€ za liter. 

 
11. novembra – V stredu 11. novembra 
sa konalo v poradí siedme MsZ pri 
dodržaní všetkých epidemiologických 
opatrení. Pozvánka obsahovala pôvodne 
dvanásť bodov, po pozmeňujúcich 
návrhoch sa rokovalo o trinástich. 

V úvode rokovania hlavná kontrolórka 
Elena Krausová predniesla správu o 
výsledku plnenia uznesení na základe 
výstupu mestského úradu a prednostu 
MsÚ, ktorú poslanci vzali na vedomie. 
V  bode dva, ktorý taktiež predniesla 
hlavná kontrolórka, boli poslanci MsZ 
oboznámení so správou o výsledku 
kontroly dodržiavania a uplatňovania 
všeobecne záväzných právnych 
predpisov a interných noriem mesta v 
oblasti zmlúv uzatvorených mestom 
Námestovo a vybraných príspevkových 
organizácií zriadených mestom 
Námestovo na dodávku tovarov, služieb a 
stavebných prác v prvom polroku 2019. 
Správu členovia zastupiteľstva vzali na 
vedomie. V treťom bode sa MsZ 
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zaoberalo návrhom dodatku č. 1 k VZN 
mesta Námestova č. 2/2017, ktorým sa 
určujú Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Námestovo 
v  predloženom znení, kde hlavnou 
podstatou bolo upravenie parkovacej 
politiky, čo sa týka platených parkovísk. 
Po diskusii a pozmeňujúcich návrhoch 
poslanci schválili návrh dodatku. 
Uznesenie č. 2, ktoré poslanci v  tomto 
bode schvaľovali, obsahovalo pravidlá 
prevodu majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. V  bode štyri 
sa poslanci venovali návrhu dodatku č. 1 
k VZN Námestova č. 5/2017 o  miestnych 
daniach, ktorého podstatou bolo 
prenajímanie verejných priestranstiev 
mesta. Po diskusii a viacerých 
pozmeňujúcich návrhoch bolo uznesenie 
schválené. Predmetom piateho bodu v 
poradí rokovania bolo zrušenie uznesenia 
č. 4/2013, ktoré pojednáva 
o  spolupodieľaní sa podnikateľských 
subjektov na údržbe parkoviska na 
nábreží. Keďže od 1. januára 2021 bude 
parkovisko na nábreží po schválení VZN 
v bode tri spoplatnené, dané uznesenie 
bolo potrebné zrušiť, čo sa aj udialo. 
V  bode šesť poslanci MsZ na základe 
vlastnej žiadosti odvolali riaditeľku domu 
kultúry Evu Mušákovú. V krátkej 
diskusii sa jej poďakovali za doterajší 
prínos prítomní poslanci a taktiež 
primátor mesta Námestovo. Po 
pozmeňujúcom návrhu sa z  bodu rôzne 
presunul do bodu sedem návrh na nových 
členov komisií. Po diskusii poslanci MsZ 
zvolili za nového člena komisie výstavby, 
územného plánovania, dopravy 
a životného prostredia Ing. Eduarda 
Bugalu. Za dvoch členov komisie pre 

rozpočet, financie, správu 
a  hospodárenie s  majetkom mesta boli 
zvolení Mgr. Jakub Vrábeľ a Marián 
Vlčák. Obsahom ôsmeho bodu bolo 
schválenie zámeru výstavby novej 
budovy Materskej školy Komenského 
425, za účelom rozšírenia a presunutia 
kapacity existujúcej materskej školy. Po 
rozsiahlej diskusii a doplnení uznesenia 
aj o možnosť rekonštrukcie existujúcej 
MŠ poslanci odobrili vypracovanie 
technickej a  ekonomickej štúdie, ktorá 
bude vypracovaná. Deviaty bod 
obsahoval zámer rekonštrukcie podkrovia 
ZŠ Slnečná 168/28, za účelom rozšírenia 
kapacity priestorov na vzdelávanie a 
výchovu. Po doplnení uznesenia aj 
o  CVČ a v diskusii k  danej téme 
uznesenie schválili. V bode desať MsZ 
schválilo zámennú zmluvu formou 
osobitného zreteľa medzi mestom 
Námestovo a žiadateľom. Išlo o malú 
časť parcely, ktorá bola schválená ako 
prebytočná. Iniciatívne návrhy 
obsahovali jedno uznesenie, ktoré bolo 
schválené a  jeho predmetom bolo 
odpustenie nájmu prevádzkam, ktoré si 
chcú zriadiť terasu na mestskom 
pozemku od 12. novembra 2020 do marca 
2021 z dôvodu ťažkej situácie s vírusom 
COVID-19. Interpelácie a rôzne vyplnila 
diskusia poslancov a vedenia mesta v 
súvislosti s viacerými témami, ktoré sa 
týkajú mesta. O  21:25 primátor mesta 
siedme MsZ ukončil. 

12. novembra – Sochu Lurdskej Panny 
Márie dostalo zariadenie Centra 
sociálnych služieb Námestovo darom od 
príbuzných bývalej klientky. Anton 
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Kondela, správca Lesnej správy Párač v 
Zákamennom požiadal o pomoc vedenie 

svojho zamestnávateľa Lesy SR, š. p. 
odštepný závod Námestovo a z kmeňa 
vývratu stromu vykresal doma vo voľnom 
čase kaplnku, ktorú doplnil šindľovou 
strieškou. Na prevoz a osadenie kaplnky 
si, so súhlasom zamestnávateľa, zobral 
troch mladých kolegov, a tak od 12. 
novembra majú seniori zariadenia vo 
svojej záhrade kaplnku Panny Márie 
Lurdskej, ktorej požehnal dekan Miloš 
Pekarčík  4. decembra 2020.  

12. novembra – Koncom novembra 
každoročne organizuje školský klub detí 
Fatima akciu s príznačným názvom 
„ŠKD MÁ TALENT“.  

Tento ročník bol na talenty výnimočný. 
Museli sa dodržať prísnejšie pravidlá pre 

pretrvávajúcu pandémiu, preto 
usporiadali túto akciu v skupinách Hoci 

sa nemohli stretnúť všetci, 
komorná atmosféra prispela k 
tomu, že talenty nemali trému pri 
vystúpení. Deti si dali na 
programe záležať. Svoje nadanie 
predviedli spevom, hrou na 
hudobný nástroj, básnickým  
prednesom, kúzelníckym 
vystúpením i výtvarným 
umením. Odmenený bol každý. 

26. novembra – Kino Kultúra 
Námestovo - v „novom šate“ 

znovu premieta od štvrtka 26.11.2020. 

27. novembra – Festival OravaJazz v 
Námestove sa uskutočnil v dňoch 27. a 
28. novembra 2020. V Námestove sa 
predstavili Oskar Rózsa Quartet, Lucia 
Lužinská s bandom, Feledi Kairos 
Quintet, Karin Sarkisjan + Gypsy jazz s 
Jánom Berky Mrenicom, Ľubo Šamo 
band a duo Kristína Miháľová a Jakub 
Šedivý. 

• V mesiaci november sa ZUŠ I. Kolčáka 
v Námestove zúčastnila 5-tého 
jubilejného bienále medzinárodného 
multižánrového festivalu detskej a 
mládežníckej tvorivosti Viva Talent 
Festival 2020. 

Pôvodný termín súťaže sa mal konať v 
marci 2020 v Košiciach, avšak z dôvodu 
pandemickej situácie sa presunul na jeseň 
a napokon celá súťaž prebehla v online 
forme. 

Do súťaže sa prihlásila školská kapela 
Sun Employees pod vedením Mgr. 
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Michala Puchela a Spevácky zbor 
Altebasso pod vedením Mgr. Evy  

 
OObrázok: Školská kapela Sun Employees 

Bucovej, Mgr. Ľubomíry Puchelovej, 
PhD., a Mgr. Martina Namislovského. Do 
súťaže sa prihlásilo celkovo 88 
účastníkov zo Slovenska, Ukrajiny a 
Poľska. 
Kapela Sun Employees sa umiestnila vo 
svojej kategórii na 
bronzovom mieste a 
Spevácky zbor Altebasso 
získal Hlavnú cenu – Grand 
prize a postup na súťaž 
Tatras Talent Cup 2021 v 
Poprade. 
Mimoriadne ocenenie za 
vysoký profesionalizmus a 
profesionálnu aktivitu 
získali Mgr. Eva Bucová, 
Mgr. Ľubomíra Puchelová, 
PhD., Mgr. Martin 
Namislovský a Mgr. Michal 
Puchel.  
Posledným špeciálnym 
ocenením, ktoré získala 

Základná umelecká škola I. Kolčáka 
v Námestove je Grand na účasť v súťaži 
Art Talent Festival 2021 v zahraničí.  
 

DECEMBER 
5. decembra – Hromadné akcie na 
námestiach či v kultúrnych domoch 
vystriedali Mikulášske pochody. Mestá a 
obce hľadajú spôsob, ako dopriať deťom 
stretnutie s Mikulášom. Vo viacerých 
oravských obciach pripravili Mikulášsky 
sprievod ulicami. Napriek tomu, že 
hygienici však takéto akcie neodporúčajú, 
v Námestove Mikulášska trasa viedla: 
Hviezdoslavovo námestie, Bernolákovo 
námestie, cez Ul. Cyrila a Metoda na 
sídlisko Stred, cez Ul. Štefánikovu na Ul. 
Poľanovú, potom ulice časti Čerchle, cez 
Hamuljakovu ul.na sídlisko Brehy okolo 
predajne Jednota, cez Dolinu z Ul. 
Mlynskej na Ul. Mila Urbana, potom 
okolo cintorína po hlavnej ceste na 
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Nábrežie a späť po Štefánikovej ulici ku 
Domu kultúry. Mikuláša so sprievodom 
viezol Sivoňov koník Riško.  

9. decembra –Tohtoročné posledné MsZ 
v Námestove sa konalo v pomerne 
skorom termíne, 9. decembra 2020. Vo 
zverejnenej pozvánke bolo 12 rokovacích 
bodov, ktoré aj po pozmeňujúcich 
návrhoch poslancov v programe zostali, 
len sa čiastočne zmenilo ich poradie. 
Rokovanie MsZ bolo prenášané online, 
mohli si ho tak pozrieť všetci občania z 
pohodlia svojich domovov. 

Obsahom prvého bodu bola správa o 
výsledku kontroly plnenia uznesení 
Mestského zastupiteľstva v Námestove, 
ktorú predkladala hlavná kontrolórka 
JUDr. Elena Krausová. V jej obsahu 
nastali oproti poslednému MsZ len 
čiastočné zmeny, pretože neubehol ešte 
ani mesiac, kedy o nich poslanci s 
vedením mesta diskutovali. V druhom 
bode predložila hlavná kontrolórka 
Správu o výsledku kontroly dodržiavania 
a uplatňovania všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných noriem 
mesta pri čerpaní príspevkov 
poskytnutých na činnosť DK v 
Námestove v roku 2019. V krátkosti 
opísala slovne to, čo predložila písomne 
do materiálov pre poslancov, kde 
skonštatovala drobné nedostatky, no 
celkové hodnotenie sa nieslo v 
pozitívnom duchu. Tretí bod obsahoval 
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na prvý polrok roku 2021. 
Hlavná kontrolórka predložila oblasti, v 
ktorých chce vykonávať kontroly a tie 
boli MsZ schválené, okrem toho sa v 
krátkosti prebrali návrhy poslancov. 

Predmetom štvrtého bodu bola 
informácia o jednoduchých 
pozemkových úpravách v rámci mesta 
Námestovo, ktoré vedenie mesta rozbehlo 
v roku 2019. Ide o lokality Vojenské 1, 
Brehy, Vojenské 2 a pripravovanú 
lokalitu Čerchle. Správu predniesol 
spracovateľ pozemkových úprav Ing. 
Jozef Brandys, ktorý poslancov 
informoval o rozpracovanosti 
jednotlivých lokalít. Vedúca oddelenia 
výstavby Ing. Soňa Medvecká v ďalšom 
bode predložila schválenie zmien a 
doplnkov Územného plánu mesta 
Námestovo č. 1 a VZN č. 3/2020 o 
záväznej časti Územného plánu mesta 
Námestovo. Tento bod sa v MsZ objavil 
už v minulosti, no tentokrát investor 
doplnil posúdenie statickej dopravy, 
takže poslanci rokovali o čiastočne 
zmenenej žiadosti, no v hlasovaní ani 
teraz návrh neprešiel. Týka sa nadstavby 
budovy Marína na Hviezdoslavovom 
námestí, kde chcel investor nadstaviť viac 
podlaží, ako je dovolené v územnom 
pláne, no momentálne, na základe 
neschválenia daného návrhu, to nie je 
možné. V šiestom bode hlavná 
kontrolórka predložila Odborné 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu mesta Námestovo na roky 2021- 
2023, kde rozobrala jednotlivé časti 
rozpočtu a na záver konštatovala, že po 
preverení náležitostí návrhu rozpočtu na 
rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 
2021-2023 je zostavený v súlade so 
všeobecnými právnymi predpismi, najmä 
s príslušnými ustanoveniami zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. Rozpočet mesta Námestovo 
na roky 2021-2023, programový rozpočet 
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2021-2023 bol predmetom siedmeho 
bodu a zároveň to bol najdôležitejší bod 
rokovania MsZ. Jeho detaily priblížila 
vedúca finančného oddelenia Mgr. 
Katarína Rusinová. Rozpočet mesta sa 
kreoval na mnohých komisiách a 
pracovných stretnutiach a výsledkom 
komunikácie všetkých týchto zložiek s 
vedením mesta bolo, že ho poslanci 
schválili s predloženými zmenami po 
pomerne krátkej diskusii. Možno 
povedať, že rozpočet bol zostavený z 
hľadiska zložitej situácie s koronavírosm 
opatrne, zodpovedne, no i veľmi 
ambiciózne. V nadväznosti na prijatý 
rozpočet bola v ôsmom bode poslancami 
prijatá Príloha k VZN č. 4/2009 o určení 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 
a školských zariadení zriadených na 
území mesta. Predkladateľom bol vedúci 
odboru školstva Mgr. Ivan Veljačik. Ide 
vlastne o každoročný proces, kde sa 
menia len výšky príspevkov pre 
jednotlivé organizácie na základe 
schváleného rozpočtu. V deviatom 
bode predložila vedúca 
finančného oddelenia K. 
Rusinová, na základe uznesenia 
poslancov o prehodnotení výšky 
nájmov vo vybraných nájomných 
zmluvách, dodatky zmlúv s 
upraveným nájmom. Poslanci 
rozhodli o presunutí toho 
materiálu na ďalšie MsZ z dôvodu, 
aby sa dopracovali a prerokovali v 
príslušných komisiách. V rámci bodu 
Prerokovanie iniciatívnych návrhov a 
odporúčaní komisií MsZ poslanci 
rokovali o viacerých podnetných 
návrhoch komisií. Predmetom 
interpelácií boli otázky poslancov najmä 

na primátora mesta Námestovo Milana 
Hubíka, na ktoré odpovedal. V bode 
Rôzne MsZ schvaľovalo vzdanie sa 
činnosti troch členov z komisie pre 
cestovný ruch, regionálny rozvoj, služby 
a technickú činnosť v meste a jedného 
člena z komisie pre legislatívu a dražbu, 
verejný poriadok a ochranu prostredia. 
Poslanci rokovali s vedením mesta tiež o 
termínoch zasadnutí MsZ na rok 2021, 
kde si dohodli konkrétne termíny 
zasadnutí, ktoré MsZ schválilo. Mgr. 
Miroslav Hajdučík predniesol návrh 
zápisu do kroniky Mesta Námestovo, 
ktorý poslanci následne vzali na vedomie. 
Na záver sa primátor poďakoval všetkým 
za celoročnú prácu a poprial všetko dobré 
do nasledujúceho roku. 

11. decembra – V Námestove bol 
otvorený CBA Verex, a.s. , kt. nahradil 
Billu. Billa plánuje otvorenie začiatkom 
roka 2021 v obchodnom centre Slanica 
(pri Punchi).  

 
10. decembra – Nový portál Oravy - 
www.orava.sk je online.  
Návštevník na portáli odteraz nájde: 
Aktuálne cez 100 tipov na výlety po celej 
Orave, ktoré postupne stále pridávame; 
Vyše 80 zaujímavých článkov týkajúcich 
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sa nášho regiónu; Množstvo videí o naj 
lokalitách, či osobnostiach Oravy; 
Realizované a pripravované projekty; 
Najnovšie videá z Talkshow Jakuba 
Ptačina. 

15. decembra – Polícia zverejňuje 
najhľadanejšie osoby v rámci Vianočnej 
kampane Najhľadanejší: Anton Ferleťják 
z Námestova alias Tony nepatrí do vily, 
ale do basy na 15 rokov – nevideli ste ho? 

Akékoľvek informácie o tejto osobe nám 
posielajte tu priamo do súkromnej správy 
alebo volajte na 158. 

 

18. decembra – Na Hviezdoslavovom 
námestí o 10:00 začínajú Námestovské 
Vianoce. Účastníkov vianočných trhov 
tento rok čaká zmena oproti minulým 
rokom. Všetci majitelia stánkov sa zhodli 
na tom, že budú používať papierové 
poháre či drevené vidličky. Návštevníkov 

bez rúška neobslúžia  a platilo: rúško - 
odstup – dezinfekcia. 

26. decembra – Na hrádzi za Tempom 
pribudol drevený most a prebehli terénne 
úpravy. Teraz sa dá prejsť už celý okruh 
dookola, lebo doposiaľ tomu bránil vodný 
priepust. V prípade väčšej snehovej 
pokrývky tak vznikne 1km dlhý 
bežkársky okruh. 

 

• CVČ Maják v Námestove vyhlásilo 1. 
ročník literárnej súťaže „Môj vianočný 
príbeh“, do ktorej sa mohli zapojiť deti zo 
všetkých škôl Námestovského okresu. 
Jednou z podmienok súťaže bola vlastná 
tvorba napísaná rukou autora a 
samozrejme, originalita. Do súťaže sa 
zapojilo 66 mladých autorov z 10 škôl. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách: mladší 
žiaci (1. – 4. ročník ZŠ) a starší žiaci (5. – 
9. ročník ZŠ, príma – kvarta). Súťažné 
práce hodnotila odborná porota v zložení 
Anna Lajmonová, editorka novín 
Námestovčan, Jozef Medard Slovík, 
spisovateľ a pracovník Domu kultúry v 
Námestove a Eva Ferancová, učiteľka 
slovenského jazyka a literatúry Gymnázia 
Antona Bernoláka v Námestove. Vecné 
ceny do súťaže venovala COOP 
JEDNOTA Námestovo, jednu z cien 
daroval aj člen odbornej poroty J. M. 
Slovík – vlastné knižné dielo pre deti s 
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názvom Goral Karol a zázračná bylina. V 
1. kategórii sa umiestnila na prvom 
mieste Františka Grobarčíková (CZŠ sv. 
apoštola Pavla Sihelné, 10 r.) s príbehom 
Najväčší dar. Porota sa rozhodla udeliť 
Čestné uznanie za originálny námet 
príbehu Sofie Kurčinovej (ZŠ s MŠ 
Babín, 9 r.). V 2. kategórii zvíťazila práca 
Lucie Vojtechovskej z Námestova (CZŠ 
sv. Gorazda, Námestovo, 12 r., Ne/vítaný 
hosť). Čestné uznanie poroty v tejto 
kategórii, rovnako za zaujímavý námet, 
získala Laura Babečková (ZŠ s MŠ 
Mútne, 12 r., Nezvyčajné Vianoce). 

• Projekt THE BIG EUROPEAN 
CHRISTMAS CARDS EXCHANGE 
vznikol na základe výzvy projektového 
koordinátora zo ZŠ v Briviesca, 
Španielsko v platforme eTwinning. Do 
projektu sa zapojilo 50 základných škôl 
takmer z celej Európy, napr. Francúzsko, 
Španielsko, Portugalsko, Turecko, 
Poľsko, Fínsko, Anglicko, Rumunsko, 
Taliansko, Grécko, Chorvátsko, 
Estónsko, Lotyšsko a tiež my, z Cirkevnej 
základnej školy sv. Gorazda v 
Námestove. Do projektu sú zapojené deti 
vo veku od 3 - 15 rokov. V tomto projekte 

sme si vymieňali vianočné pohľadnice 
navzájom medzi školami, ktoré vyrobili a 
pripravili deti v spolupráci so svojimi 
učiteľmi. Okrem vianočnej pohľadnice 
sme do obálky pripojili list, v ktorom sa 
hovorí o vianočných tradíciách v danej 

krajine. Ďalšou úlohou bolo zaspievať 
vianočnú koledu v materskom jazyku, 
nahrať ju a poslať ju do zapojených 
krajín. Každá škola usporiada výstavu z 
vianočných pohľadníc, ktoré dostala zo 
zapojených krajín. Cieľom tohto projektu 
je rozšíriť európske vedomosti študentov, 
vzájomné obohatenie sa o nové poznatky 
a získať nové vedomosti o iných 
krajinách, kde sa nachádzajú a ich 
tradíciách. Z CZŠ sv. Gorazda sa do 
projektu zapojili žiaci 3. A a 3. B triedy. 

Zrealizované aktivity mesta  

• Vybavenie odborných učební ZŠ na 
Komenského ulici, na ktorý mesto získalo 
podporu zo zdrojov Európskej únie a 
národných zdrojov, prostredníctvom 
Integrovaného regionálneho operačného 
programu (IROP). Výška nenávratného 
finančného príspevku predstavuje 132 
131,56 €, celkové výdavky na realizáciu 
projektu sú 139 085,85 €. 

 

Investície do učební fyziky, biológie, 
polytechniky (dielne), IKT (počítačová 
učebňa) a jazykovej učebne prispejú k 
zatraktívneniu vzdelávacieho prostredia a 
zlepšeniu materiálno-technického 
vybavenia spomínaných tried ZŠ 
Komenského a zvýšia možnosti 
kvalitného vzdelávania všetkých žiakov 
školy prepojením teoretickej a praktickej 
výuky. 
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• Rekonštrukcia steny amfiteátra – 1 500 
€. Nábrežie je lokalita, kde sa sústreďuje 
pomerne veľké množstvo ľudí a to aj v 
nočných hodinách, kedy dochádza k 
ničeniu a poškodzovaniu majetku, no 
snažíme sa všetko opravovať tak, aby to 
aj naďalej slúžilo občanom. Oprava si 
vyžiadala investíciu vo výške približne 
1500 eur,  

• Povrchová úprava manipulačnej plochy 
– 10 000 €. 

 
Realizácia manipulačnej plochy pomocou 
terénnych úprav, vďaka ktorým vznikla 
štrková plocha pre široké spektrum 
využitia. 

• Údržba podlahy hlavnej chodby ZŠ 
Komenského – 36 000 €. 

Počas letných mesiacov prebehla aj 
obnova podlahy v hlavnej chodbe na ZŠ 
Komenského, čím sa odstránil havarijný 
stav podlahy. Havarijný stav spočíval v 
nerovnomernom sadaní, pričom v 
podlahe vznikali trhliny a spôsobovali 
nerovnosti v podlahe (výškové rozdiely). 

Práce pozostávali z výmeny podlahy a aj 
s tým súvisiacimi vrstvami až po základy. 

• Rekonštrukcia nebytových priestorov 
na Ulici Komenského pre Komunitné 
centrum – 20 000 €. 

 
Práce pozostávali najmä z obnovy 
omietok a výmeny podlahovej krytiny. 
Následne bol kompletne vymenený 
výklad (okenné výplne a vstupné dvere) 
vrátane parapetov.  

• Realizácia detského ihriska – sídlisko 
Stred – 20 000 €. 

 

Pre deti sa na začiatku letných prázdnin 
zrealizovalo nové detské ihrisko na 
sídlisku Stred. Ihrisko sa skladá zo 
siedmych herných prvkov. 

• Rekonštrukcia MŠ Veterná – sociálne 
zariadenia, zdravotechnika, el. rozvody - 
110 000 €. 

Ďalší blok v MŠ Veterná prešiel 
kompletnou rekonštrukciou sociálnych 
zariadení, zdravotechniky a rozvodov. 
Stavebné práce pozostávali najmä z 
výmeny obkladu, dlažby a sanity v 
priestoroch umyvárne a toaliet. V celom 
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objekte boli vymenené rozvody kúrenia 

vrátane radiátorov a tiež celej 
elektroinštalácie. 

• Oprava zatekajúcej strešnej krytiny na 
32-bytovej jednotke na Komenského ulici 
– 78 900 €. 

 
Súčasťou diela je aj zateplenie 
podkrovných priestorov, čím je 
zrealizovaná aj časť z projektu zníženia 
energetickej náročnosti bytového domu. 
Predpokladaná hodnota finančných 
nákladov pre túto zákazku bola približne 
105 500 €, vďaka verejnému obstarávaniu 
mesto vysúťažilo o 25 % nižšiu cenu 
diela. 

• Oprava terénnych schodov na sídlisku 
Brehy a Ulici Ľ. Štúra –18 000 €.  

V snahe zvýšiť bezpečnosť prechodu 
chodcov na frekventovaných úsekoch 
zrealizovalo mesto opravu terénnych 
schodov na Ľ. Štúra. Oprava spočívala v 
odstránení pôvodných betónových 
dlažieb, nahradených novým povrchom 

zo zámkovej dlažby vrátane zábradlia. 

• Na Brehoch bola zrealizovaná 
kompletná oprava schodiska vrátanie 
zábradlia. 

 

• Realizácia rekonštrukcie 
vzduchotechniky v priestoroch strojovne 
DK  Námestovo pre prevádzku divadelnej 
sály o celkových zmluvných nákladoch 
približne – 32 000 €.  

Vetranie priestorov bude zabezpečovať 
zostavná vzduchotechnická rekuperačná 
jednotka VTS s doskovým rekuperačným 
výmenníkom, ktorá nahradí súčasné 
nefunkčné riešenie ventilátorov 
vetrajúcich priestor bez rekuperácie a s 
poškodenými ohrievačmi. Rekuperáciou 
sa dosiahne úspora tepelného výkonu 
minimálne 70 %.  
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• Stavebné úpravy na miestnych 
komunikáciách pozostávali najmä z 
výmeny poškodeného a nevyhovujúceho 

asfaltového krytu za nový z 
modifikovaného asfaltu, výmeny 
poškodených obrubníkov a výškovej 
úpravy jednotlivých cestných prvkov. 
Išlo o ulice Okružná v dĺžke cca 730 m a 
Štefánikova 200 m. Na Severnej ulici 
došlo k rozšíreniu asfaltovej vozovky o 
rozmere približne 190 m za účelom 
zvýšenia bezpečnosti premávky v danom 
úseky. Celkovo bolo preinvestované na 
dané komunikácie približne – 230 000 €. 

• V areáli MŠK sa urobila údržba 
spevnených plôch v hodnote približne – 
39 600 €.  

Predmetom prác bola najmä realizácia 
betónových stupňov budúcej tribúny a 
oprava spevnených plôch, ktoré 
pozostávajú z vybúrania pôvodnej 
asfaltovej plochy a vybudovania novej 
plochy zo zámkovej dlažby. Zároveň sa 
realizuje aj nový odvodňovací systém pre 
dané plochy. spomínaná investícia je 
zároveň podporená aj Slovenským 
futbalovým zväzom. 

 

Výročia a udalosti 

100 rokov od Krvavej nedele 
v Námestove. Ľudová strana sa 15. 
septembra 1920 na okresnej porade v 
Námestove uzniesla zvolať 10. októbra 
1920 verejné zhromaždenie – 
predvolebnú kampaň. Rozhodli o tom 
vodcovia ľudu, slúžny Ferko Skyčák, dr. 
Štefan Hojo a okolité duchovenstvo. Dalo 
sa to na vedomie hlavnému slúžnemu 
Ferkovi Skyčákovi ústne i písomne. 
Desať dní predtým dal na známosť 
veriacim pán farár Vendelín Schwarz, že 
služby božie budú slúžené 10. októbra o 
9:00 hodine. Tak sa aj stalo. Svätú omšu 
slúžil a kázeň mal sám Andrej Hlinka za 
asistencie miestnych kňazov i kňazov z 
okolitých dedín. Bol stredobodom 
pozornosti medzi kňazmi a veriacimi v 
kostole i mimo neho. Po skončení svätej 
omše sa ľudia presunuli k slúžnemu 
domu. Zhromaždenie začalo hymnickými 
piesňami: Kto za pravdu horí a Hej, 
Slováci za účinkovania cirkevného 
spevokolu. Hlinka vystúpil na tribúnu 
medzi čestných hostí, prečítal prejav a 
rezolúciu, ktorá bola výkrikom tvrdého, 
ale utláčaného národa s bohatou históriou. 
Hovorilo sa v nej: Vyhlasujeme, že v 
tomto štáte chceme vidieť svoju 
budúcnosť ako národ rovnoprávny s 
národom českým, ale aj ako národ 
svojprávny, ktorý chce samostatne 
spravovať svoje veci a chce sám riadiť 
svoj osud. Potom dal Andrej Hlinka slovo 
senátorovi Julovi Klimkovi, aby prečítal 
článok Jána Slávika z Národných novín: 
Slovenská krv do neba volá To pobúrilo 
prítomných českých vojakov prvého 
horského pluku, vytiahli bodáky a ôsmi 
až desiati sa hnali na neho, že ho zabijú. 
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Predrali sa hustým radom ľudí asi na 
desať metrov od rečníckej tribúny. Tu sa 
naši muži vzopreli a s výkrikom, veď aj 
Slovák je vojakom, odzbrojili útočníkov, 
pričom sa im ušlo náležitej odplaty. 
Skupina asi desiatich krvilačných 
vojakov stojacich na mostíku sa rozbehla 
do kasární, zobrali strojové pušky a začali 
strieľať do bezbranného ľudu. Nastala 
panika, krik, nárek. Tí, čo mali vozy, 
nasadali na ne a utekali. Vojaci strieľali 
ako zo zábavy. Neodradila ich teplá 
striekajúca krv obetí nevinných ľudí. 
Vojsko behalo ako posadnuté po všetkých 
uliciach Námestova. Darmo čakali úbohé 
deti svojich otcov, nevrátili sa viac živí 
domov. Ich krv vysal prach 
námestovských ulíc. Desiaty október 
bude čiernymi písmenami zapísaný do 
dejín Slovenska. Na krivdu, ktorej sa 
dopustila bratská láska na úbohom 
oravskom ľude v Námestove, ťažko 
možno zabudnúť. Na mieste zomreli 
Anton Jackulík, 58-ročný otec dvoch detí, 
roľník zo Slanice – trafený do hlavy. 
Ignác Fenik, 36-ročný, roľník z Klina, 
otec šiestich detí, najmladšie malo tri 
týždne, manželka nemocná. Českí vojaci 
ich zastrelili, keď sa vracali domov. 
Ranení Jozef Brija z Bobrova, ktorému 
dostrieľali rameno. Maťuga z Vavrečky, 
ktorého do krvi stýrali. Štefana Grebača, 
brata kňaza Ignáca Grebáča-Orlova 
vracajúceho sa domov, dobil takmer na 
smrť Jozef J. s vojakmi. Okrem toho bolo 
ešte asi desať ranených. Kto zapríčinil 
krvavú masakru Celá táto masakra bola 
plánovite vyprovokovaná. Agrárnickí 
náhončí sa dozvedeli, že na 10. októbra 
budú mať ľudáci zhromaždenie a rozhodli 
sa, že tam zvolajú na ten istý deň aj oni 

predvolebné stretnutie. Mal tam prísť 

Šrobár, Vanovič, Moyš, Duchaj a iní. 
Agrárnikov do Námestova nik nevolal a 
je isté, že ani vláda nikoho nepoverila, 
aby štval vojsko proti ľudáckym 
rečníkom. Čo hľadal agrárnik Ján Duchaj 
medzi vojskom? Už dopredu pripravovali 
agrárnickí štváči pôdu a huckali české 
vojsko proti bezbrannému ľudu. Do 
čiernej knihy bude zapísané meno 
nešťastných odrodilcov: Floriána H., 
Jozefa J. a senátora agrárnej strany Jána 
Duchaja, ktorí boli pôvodcami a 
zosnovateľmi celého zla. Jozef J. sám 
týral našich ľudí a stále velil vojakom: 
Hoši napred! Hurá!! Okrem nich ešte 
jeden poručík od štvrtého sibírskeho 
pluku Bedřich Daněk, hnal zbesnených 
vojakov na utekajúce zástupy ľudu. Práve 
on bol postrachom celého Námestova. On 
prenasledoval katolícke duchovenstvo, 
vrieskal, že oni ´delají pořádek´, keď 
vraždili bezmocných ľudí. 

75 rokov Tento rok si pripomíname 75. 
výročie ukončenia druhej svetovej vojny.  
V piatok 11. septembra o holokauste, 
útoku vandalov na židovský cintorín v 
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Námestove diskutovali šiesti odborníci v 
kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove: 
Karol Kurtulík, Židovský cintorín 
Námestovo נאמעסטאווא; Martin Slávik, 

Ľubo Morbacher, Living Memory; Mária 
Planietová, Emília Jurčíkova, židovský 
cintorín v Dolnom Kubíne a Dagmar 
Mozolová, Encyklopédia spravodlivých. 

Ubehlo 75 rokov od toho, ako v 
Námestove pôsobila jednotka nemeckej 
nacistickej bezpečnostnej polície (SiPo), 
ktorá mala okrem zaistenia 
protifašistických bojovníkov zlikvidovať 
aj oravských židov. Medzi obete 
hromadných popráv, medzi inými, patrili 
židia Herman Klein a Elvíra Kleinová. 
Herman Klein pôsobil v Námestove dlhé 
roky ako obchodník. Situácia sa však 
zmenila po vyhlásení Slovenského štátu, 
kedy bol v roku 1941 jeho obchod so 
zmiešaným tovarom zlikvidovaný. Po 
tom, čo jeho zať MUDr. Aladár Weisz 
dostal prezidentskú výnimku ako 
hospodársky dôležitý žid, odišli aj jeho 
rodinní príslušníci Herman s Elvírou do 
obce Čelovce v maďarskom pohraničí. V 
septembri 1942 sa však Kleinovci 
presťahovali naspäť do Námestova. Cítili 
sa tu bezpečne a ľudia ich mali radi. 
Okresné riaditeľstvo Hlinkovej gardy v 
Námestove ale požadovalo ich návrat do 
Čeloviec. Po vypuknutí povstania sa 

Kleinovci rozhodli ukryť v horách v 
Oravskej Jasenici. Možno by sa v úkryte 
dožili konca vojny, keby ich za odmenu v 
januári 1945 neudal miestny gazda. Spolu 
s ďalšími židmi boli popravení 
nemeckým gestapom 16. januára 1945 v 
Krásnej Hôrke pri Tvrdošíne.  

Námestovskí manželia Vladimír a Jolana 
ADAMÍKOVCI po čas 2. svetovej vojny 
pomohli prežiť manželom Hedvige a 
Pavlovi Knopfelmacherovcom. 
V roku 1940 prišiel Pavel pre svôj pôvod 
o prácu inžiniera v Škodových závodoch, 
podarilo sa mu získať falošné doklady a 
zamestnať sa pri budovaní Oravskej 
priehrady. Po vypuknutí SNP začala 
nemecká armáda loviť židov. 
Knopfelmacherovcom sa za pomoci 
Pavlovho vedúceho Ing. Stopka podarilo 
ukryť v horách, no takýto úkryt sa časom 
ukázal ako nebezpečný – bol november, 
začala zima, nemali prístrešok ani jedlo a 
museli čeliť útokom vlkov. 
Vtedy sa obrátili na rodinných známych - 
Adamíkovcov z Námestova. Vladimír a 
Jolana Adamíkovci neváhali pomôcť, cez 
noc pripravili tajnú miestnosť v pivnici, v 
ktorej ukryli Knopfelmacherovcov. Delili 
sa s nimi o jedlo a svojim deťom 
prikázali, aby nikomu nepovedali o 
ukrývajúcej sa dvojici v ich dome. Tento 
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úkryt bol mimoriadne nebezpečný, kedže 
Vladimír bol úradník a Nemci ich dom 
často navštevovali. Pavel a Heda, 
ukrývajúci sa pod podlahou, nemohli 
počas nemeckej návštevy spraviť žiaden 
pohyb ani vydať žiaden zvuk. Blížil sa 
front i čas Hedinho pôrodu. 
V apríli 1945 sa Knopflemacherovci s 
falošnými papiermi vydali do 
Ružomberka, kde Hedviga tri dni po 
ukončení vojny, 11. mája 1945 porodila 
syna. Dali mu mená Vladimír, po svojom 
záchrancovi a Dávid, pretože obdobne 
ako biblický hrdina „utiekol z jamy 
levovej“. 
Manželia Adamíkovci (na fotkách) boli v 
roku 2009 ocenení titulom 
SPRAVODLIVÝ MEDZI NÁRODMI in 
memoriam. 
60 rokov Tento rok si ZOSZCH 
pripomenula 60 rokov od jej založenia. V 
roku 1960 sa od spolku poštových 
holubárov oddelila skupina chovateľov 
drobných zvierat pod vedením pána 
Jozefa Moravjaka st. a založili Miestnu 
pobočku Slovenského zväzu chovateľov 
drobného hospodárskeho zvieratstva. 
Postupne sa tento spolok ako aj ostatné 
chovateľské spolky po celom Slovensku 
pretransformovali na základné 
organizácie Slovenského zväzu 
chovateľov, tieto spadajú pod oblastné 
výbory (v našom prípade je to oblastný 
výbor ORAVA) a najvyšší riadiaci orgán, 
ktorým je republiková rada so sídlom v 
Bratislave. Náplňou a zameraním zväzu 
je chov, zušľachťovanie a zachovanie 
genofondu čistokrvných zvierat: holubov, 
hydiny, králikov, exotického a okrasného 
vtáctva, psov, mačiek, drobných 
hlodavcov, kožušinových zvierat, oviec, 

kôz a akváriových rybiek. Predovšetkým 
však našich národných plemien, ktoré sú 
našim duchovným dedičstvom, naďalej 
ich rozvíjať šľachtením a v neposlednom 
rade vytvárať nové plemená. Za 60 rokov 
existencie spolku sa v ňom vystriedalo 
množstvo členov. Mnohí z nich už nie sú 
medzi živými, mnohí chovať prestali z 
rodinných, pracovných alebo iných 
dôvodov. Pre niektorých bolo členstvo 
len spôsob, ako sa dostať k lacnému 
krmivu. Mnohí však vydržali a 
chovateľstvo je pre nich celoživotným 
koníčkom. Niektorých mladých 
chovateľov to nasmerovalo v štúdiu a 
následnom profesijnom živote, stali sa z 

 

Obrázok: Jubilant Roman Koľada 

nich veterinárni lekári, posudzovatelia 
zvierat. V súčasnosti je námestovská 
organizácia s počtom 30 dospelých a 10 
mladých chovateľov najväčšou na Orave. 
O členstvo je záujem od Oravskej Lesnej, 
cez Babín, Lokcu, Vavrečku, Mútne, 
Oravské Veselé, Štefanov nad Oravou až 
po Oravský Biely Potok. Tento záujem 
svedčí aj o tom, že sme organizácia 
„živá”, vyvíjajúca rôzne aktivity. 
Pravidelne organizujeme zájazdy na 
národné alebo zahraničné výstavy, 
zúčastňujeme sa rôznych podujatí 
zameraných na chov alebo propagáciu 
čistokrvných zvierat, na jarmokoch, 
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trhoch a podobne. Viac informácií o nás, 
členskej základni, dianí si môžete pozrieť 
na našej web stránke https://chovatelia-
namestovo.webnode.sk Pre širokú 
verejnosť je našou najviditeľnejšou 
aktivitou organizovanie výstav. 
Historicky prvú výstavu a to exotického 
vtáctva sa podarilo usporiadať pod 
vedením Romana Koľadu a Jána 
Sládkoviča v roku 1978 v kultúrnom 
dome, nasledovalo ju ešte niekoľko 
ročníkov. Mnohí z vás si určite spomínate 
na ukážkové výstavy počas osláv 1. mája 
v pivnici dnes už neexistujúcej budovy na 
mieste súčasnej fary. Dôležitým 
medzníkom bol rok 1999, v ktorom sa v 
Námestove pod vedením Petra Balušíka a 
Jozefa Pindiaka uskutočnila spoločná 4. 
Oravsko- -Liptovská oblastná výstava. Po 
vzájomnej dohode chovateľov z Liptova 
a Oravy, sa určitú dobu organizovali 
striedavo spoločné výstavy jeden rok na 
Liptove a druhý na Orave. Bola to pre nás 
veľká skúška, podujať sa zorganizovať 
takéto veľké podujatie takmer bez 
skúseností, pričom väčšinu výstavných 
klietok si bolo treba požičať, niektoré 
doviesť až Liptova a pod. Podarilo sa to 
nad očakávania všetkých a od tohoto roku 
už nepretržite organizujeme na nábreží 
Oravskej priehrady vždy koncom 
septembra výstavy na oblastnej alebo 
miestnej úrovni. Postupne sme si 
svojpomocne obstarali, vyrobili aj 
potrebný výstavný materiál. Tento rok to 
bola 25. Oblastná výstavy Oravy. Stihli 
sme to ešte tesne pred zákazom 
spoločenských podujatí z dôvodu 
nepriaznivého vývoja Covid-19. Aj 
vďaka peknému počasiu sa výstava 
vydarila ku spokojnosti všetkých. 

Začiatkom roku na výročnej členskej 
schôdzi, aj za účasti zástupcu primátora 
mesta MUDr. Rastislava Zanovita, boli 
všetkým slávnostne odovzdané pamätné 
medaily. Súčasťou bolo aj posedenie 
spojené so slávnostným obedom v 
príjemnom prostredí reštaurácie Gurmán. 
Pri príležitosti jubilea spolku boli 
republikovým výborom za aktívnu 
chovateľskú činnosť v prospech zväzu 
odmenení bronzovou plaketou Anton 
Kurta, Anton Uhliarik a Roman Hrkeľ, 
zlatou plaketou Peter Balušík. Za 
celoživotnú chovateľskú činnosť bol 
odmenený zlatou plaketou vzácny 
jubilant Roman Koľada, ktorý sa tento 
rok dožil krásneho jubilea 90 rokov. 
Počas 58 rokov členstva sa aktívne zapája 
do chovateľského diania. Príkladom toho 
sú aj tento rok vystavené okrasné holuby 
na oblastnej výstave.  

PANDÉMIA  
Korona vírus (COVID-19) 

Vírus sa začal šíriť v Číne už v 
predchádzajúcom roku, ale začiatkom 
roka sa nášho územia ešte netýkal. V 
Európe sa začal šíriť vo februári, obavy o 
prenose na naše územie rástli v druhej 
polovici februára.  

V marci sa vírus rozšíril aj na Oravu a v 
priebehu jari nastáva prvá vlna epidémie, 
resp. pandémie. Ľudia vykúpili z lekární 
ochranné rúška. Všetky oslovené lekárne 
v meste potvrdili ich nedostatok, podľa 
pracovníkov lekární výpadky hlásili aj 
distribútori. Ich nedostatok a vysoké ceny 
prinútil ľudí k tomu, že  sadajú ku šijacím 
strojom a látkové rúška si vyrábajú doma. 
Rozdávajú si ich medzi sebou, nosia ich 
na MsÚ. Postupne má  rúško nielen 
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ochrannú funkciu, ale sa stáva aj módnym 
prvkom.  

V letných mesiacoch bol relatívny pokoj 
a na jeseň sa začala druhá vlna, ktorá sa 
do konca roka neskončila. Kým prvá vlna 
bola vo všeobecnosti sprevádzaná 
rešpektom, poslušnosťou voči opatreniam 
a solidaritou, druhá vlna priniesla skôr 
negatívne emócie, hnev a rôzne 
protichodné teórie (niektoré označované 
ako konšpiračné) a dôsledkom bola 
rozpoltenosť populácie. V nasledujúcich 
riadkoch budú uvedené základné 
informácie o pandémii, ako aj opatrenia 
týkajúce sa bezprostredne Námestova. 

MAREC 

6. marca – „Testovanie dopadlo dobre aj 
pre zamestnancov i klientov a dokonca aj 
námestovskí ľudia bez domova, ktorí 
využívajú služby nocľahárne, mali 
negatívne testy. Od 3. júna sú povolené 
návštevy klientov, ale s určitými 

obmedzeniami. Celé to obdobie od 6. 
marca je pre zamestnancov, klientov a ich 
blízkych veľmi náročné. Vďaka 
zodpovednosti všetkých sme to zvládli 
dobre, a tak im chcem touto cestou veľmi 
pekne poďakovať. Už sa asi musíme 
naučiť fungovať s mnohými opatreniami 
aj naďalej, lebo sa staráme o rizikovú 
skupinu obyvateľstva,“ konštatovala 
riaditeľka CSS v Námestove Mária 
Kondelová.  

11. marca – Generálny riaditeľ Svetovej 
zdravotníckej organizácie vyhlásil 
pandémiu ochorenia COVID-19.  

12. marca – Nakazených na 
Slovensku bolo 21 ľudí. V 
súvislosti s novým vývojom 
situácie, ako aj ďalšími 
potvrdenými prípadmi 
ochorenia COVID-19 dnes 
opäť zasadal krízový štáb 
Žilinského samosprávneho 
kraja. Výsledkom sú prísne 
opatrenia, ktoré sa týkajú najmä 
stredoškolského vzdelávania. 

S účinnosťou od 12. marca až 
do pondelka 16. marca 
(vrátane) budú zatvorené 
všetky stredné školy v 
pôsobnosti Žilinského kraja. 

13. marca – Týždeň po 
evidencii rozšírenia choroby na 
Slovensko, bolo v našej krajine 

známych 32 prípadov ochorenia, pričom 
zdrojov nákazy bolo viac. Od šiestej 
hodiny ráno boli na väčších hraničných 
priechodoch s Rakúskom, Českou 
republikou, Ukrajinou a Maďarskom 
dočasné hraničné kontroly každého 
vozidla. Cudzinci mali zároveň zakázaný 

Ženy – darkyne rúšok z obcí Námestovského 
okresu ušili a darovali zariadeniam- 
oravským nemocniciam a námestovskej 
poliklinike, neskôr i DSS v Lokci, 
Námestove, DSS v pôsobnosti VÚC Žilina  v 
Novoti, Zákamennom, Oravskej Lesnej 
a Zubrohlave, dohromady 3000 rúšok, čo je 
určite od každej veľký skutok lásky. Ak by 
sme chceli finančne zmerať tento dar žien, 
poväčšine pracovníčok bývalej Makyty, ktoré 
sú v súčasnosti doma, vo finančnom 
vyjadrení by predstavoval cca 9000 eur. 

Igor Jackulík 
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vstup na územie Slovenska. Vrátiť sa do 
krajiny mohli len občania s trvalým alebo 
prechodným pobytom. Pre všetkých 
platila povinnosť po príchode podstúpiť 
14 dní trvajúcu karanténu. Za 
nedodržanie tohto opatrenia hrozila 
pokuta do výšky 1659 eur. Zrušili sa 
medzinárodné lety, rovnako sa obmedzila 
medzinárodná autobusová a vlaková 
doprava. Obmedzenia sa netýkali 
kamiónov. 

16. marca – Maloobchodný predaj a 
predaj služieb v prevádzkach je od 
pondelka od 6.00 h na 14 dní zakázaný. 
Účinnosť nadobudli sprísnené opatrenia 
prijaté vládou, ktoré majú zabrániť 
šíreniu nového koronavírusu 
spôsobujúceho ochorenie COVID-19. 

Verejnosť má zároveň od pondelka na 14 
dní zakázané chodiť do prevádzok 
verejného stravovania a stánkov s 
rýchlym občerstvením. Zákaz sa 
nevzťahuje na predaj mimo prevádzku 
stravovacích služieb. 

Ide napríklad o prevádzky rýchleho 
občerstvenia s výdajným okienkom alebo 
predaj pokrmov so sebou bez vstupu do 
prevádzky. 

Všetky osoby, ktoré sa od pondelka od 
6.00 h skupinovo vracajú z postihnutých 
oblastí zo zahraničia, musia ísť do 
izolácie v zariadeniach určených 
ministerstvom vnútra, a to na dobu 14 dní. 
Na všetkých školách a v školských 
zariadeniach je od pondelka až do 27. 
marca prerušené vyučovanie. Vyplýva to 
z usmernenia ministerky školstva, vedy, 
výskumu a športu Martiny Lubyovej 
(SNS) na základe rozhodnutia hlavného 

hygienika a záverov ústredného 
krízového štábu. 
"Riaditelia zabezpečia podľa podmienok 
a možností samoštúdium žiakov 
prostredníctvom elektronickej 
komunikácie s pedagogickými 
zamestnancami školy," uviedol rezort 
školstva. 
V nadväznosti na vývoj epidemiologickej 
situácie zostáva v platnosti zákaz 
organizovania športových podujatí, 
výletov, exkurzií, súťaží a predmetových 
olympiád realizovaných v školách a 
školských zariadeniach. 

18. marca – Na základe nariadenia 
riaditeľky odboru zdravotníctva ŽSK a 
RÚVZ v Dolnom Kubíne, o povinnom 
vykonávaní triedenia pacientov, ktorí 
vstupujú do Oravskej polikliniky 
Námestovo, za účelom eliminovania 
nákazy pracovníkov zdravotníckych 
zariadení prenosným ochorením COVID-
19, boli prijaté mnohé opatrenia vedenia 
Oravskej polikliniky Námestovo na 
zamedzenie vstupu pacientov s 
podozrením na nákazu koronavírusom 
COVID-19. Jedným z opatrení je, že 
pacientom vstupujúcim do budovy bude 
zdravotník na vrátnici merať telesnú 
teplotu, zisťovať cestovateľskú anamnézu 
a kontakty s osobami v karanténe. 

MsP od 18. marca 2020 poskytovala 
súčinnosť zdravotníckemu personálu pri 
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povinnom vykonávaní triedenia 
pacientov, ktorí vstupujú do Oravskej 
polikliniky Námestovo. 

19. marca – Od štvrtka 19. marca budú 
prímestské autobusy v Žilinskom kraji 
jazdiť vo víkendovom režime. Pre 
cestujúcich platí, že cestovať autobusom 
je možné iba s použitím rúška, prípadne 
šatky alebo inej vhodnej alternatívy. Bez 
uvedených ochranných prostriedkov je 
vstup do autobusu zakázaný! Pri vstupe 
do autobusu sa odporúčajú rukavice. 
Obaja zmluvní dopravcovia zabezpečujú 
pravidelnú dezinfekciu autobusov a 
požiadali verejnosť, aby nepoužívali prvé 
rady sedadiel za vodičom.  

 

21. marca – V súvislosti s koronavírusom 
a ochorením COVID-19 boli na celom 
Slovensku prijaté prísne opatrenia 
vrátane zatvorenia obchodov. Predajne 

potravinových reťazcov síce zostávajú 
naďalej otvorené, no istým obmedzeniam 
sa nevyhli ani v Námestove.  

30. marca –Od tohto dňa boli otvorené 
niektoré obchody a prevádzky, napríklad 
záhradníctva, predajne bicyklov, 
stavebniny, notári a advokáti a podobne. 
Zároveň vo všetkých obchodoch platilo 
obmedzenie - do prevádzok mohol ísť 
jeden človek na 25 metrov štvorcových 
predajnej plochy. Pred obchodmi sa tak 
tvorili rady. V čase od 9. do 12. h boli 
obchody vyhradené pre seniorov. 

APRÍL 

6. apríla – V záujme nešírenia epidémie 
v celej krajine bol na 
veľkonočné obdobie vládou 
schválený zákaz vychádzania 
(od 8. do 15. apríla). Bolo 
zakázané zhromažďovať sa s 
inými osobami okrem osôb 
žijúcich v spoločnej domácnosti 
a tiež bol zakázaný akýkoľvek 
pohyb na verejných 
priestranstvách okrem 
výnimiek. Výnimky sa týkali 
cesty do zamestnania, 
nevyhnutné nákupy, tankovanie 
pohonných hmôt, pohybu v 
prírode v rámci okresu a 
podobne. V čase ukončenia 
uvedených obmedzení bolo na 
Slovensku nakazených 863 ľudí, 
z toho šesť ľudí zomrelo. V 
priebehu apríla sa podstatne 

zvýšil počet testovaných ľudí, vrátane 
domovov sociálnych služieb a rómskych 
osád. Pribúdali nakazení i obete. 19. 
apríla bolo potvrdených 1173 nakazených 
a 13 úmrtí. 

Obdobie, v ktorom sa práve nachádzame, 
prináša mnohé výzvy. Teraz je skvelá 
príležitosť podnietiť deti k rozvoju tvorivosti, 
komunikačných zručností, riešeniu 
problémov, či spolupráci. Je na nás, či táto 
kríza posunie vpred naše vzdelávanie, alebo 
či sa silou-mocou budeme držať zaužívaných 
foriem učenia sa. Všetkým nám ide o tú istú 
vec, nestratiť u našich žiakov školské a 
životné návyky, udržať sa v pokojnom a 
zdravom nastavení, aby sme sa na konci tohto 
príbehu nezbláznili a ustáli to. Žiaci, učitelia, 
rodičia. 

ZŠ na Komenského ulici v Námestove 
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Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na 
cestu do zamestnania či na výkon 
podnikania, nákup nevyhnutných potrieb, 
ako sú potraviny či lieky pre seba či 
niekoho iného, krmivo pre zvieratá, alebo 
na cestu do zdravotníckeho zariadenia. 
Výnimku má aj pohyb v prírode v rámci 
okresu, ale aj cesta vo vnútri okresu, ak sa 
niekto stará o človeka, ktorý je odkázaný 
na pomoc, či cesta na pohreb blízkej 
osoby. V prípade Bratislavy a Košíc sú 
takéto cesty limitované územím mesta. 
Dodržiavanie opatrení bude kontrolovať 
polícia aj armáda. Pokuta sa môže 
vyšplhať až na 1659 eur. 

21. apríla – Od tohto dňa boli zavedené 
výnimky na povinnosť nosiť rúška. 
Týkali sa detí do dvoch rokov a pohybu v 
prírode, ak išlo o ľudí z jednej domácnosti 
a v okruhu minimálne 20 metrov nebol 
nikto iný.  
22. apríla – V tento deň začali platiť 
uvoľnené pravidlá (prvá fáza), ktoré 
znamenali otvorenie menších prevádzok 
obchodov a služieb (do 300 m2), 

zariadenia verejného stravovania mohli 
vydávať cez predajné okienko, otvorili sa 
aj vonkajšie športoviská na bezkontaktné 
športy. 
22. apríla – V CSS Námestovo sú zatiaľ 
všetci klienti aj zamestnanci bez 
príznakov a tak, ako mnohé iné 
zariadenia, čakajú na informáciu, kedy 
budú testovaní na koronavírus. Prijali 
potrebné protiepidemiologické opatrenia, 
aby minimalizovali možnosť nákazy, čo 
je však časovo i finančne náročné. Okrem 
zariadenia pre seniorov poskytujú aj 
opatrovateľskú službu v domácom 
prostredí seniorov a prevádzkujú tiež 

nocľaháreň pre ľudí bez 
domova. Poskytujú tak sociálne 
služby pre 77 občanov. 
 
MÁJ 

5. mája – Finančné opatrenia 
mesta v súvislosti 
s mimoriadnou situáciou.  
• nákup iba nevyhnutných 
položiek, tovarov a služieb, 
ktoré sú potrebné pre chod 
mesta, MsÚ a rozpočtových a 
príspevkových organizácií 
• náhrada mzdy z dôvodu 
prekážky v práci na strane 
zamestnávateľa je v zmysle 

zákona ponížená u zamestnancov na 80% 
z funkčného platu 
• krátenie osobných príplatkov 
zamestnancov 
• povinné čerpanie dovolenky 

• nepreplácanie nadčasov 

• šetrenie energií v rámci verejného 
osvetlenia 

„Pred tromi mesiacmi sme si ani len nevedeli 
predstaviť, že naše bozky a objatia môžu 
niekoho ohroziť na živote. Nevedeli sme si 
predstaviť, že lásku k starým rodičom 
budeme prejavovať tým, že ich prestaneme 
navštevovať. Rovnako sme si nevedeli 
predstaviť, že vyučovanie bude mesiace 
prebiehať z domu.“ 

PaedDr. Ján Kozoň 
pedagóg na Gymnáziu Antona Bernoláka 

[TU CITUJTE SVOJ ZDROJ.] 
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• dočasné pozastavenie určitých 
plánovaných akcií z bežného rozpočtu 
Primátor mesta Milan Hubík venuje 30% 
zo svojho mesačného platu na nákup 
dezinfekčných prostriedkov v boji proti 
koronavírusu v Námestove. 

6. mája – Spojila sa avizovaná druhá a 
tretia fáza uvoľňovania opatrení. Od tohto 
dňa boli umožnené bohoslužby, svadobné 
obrady, otvorili sa obchody, kaderníctva 
a ďalšie podobné prevádzky, terasy 

reštaurácií, rovnako knižnica, múzeum a 
galéria. Pre všetkých platila naďalej 
povinnosť nosiť rúška, dodržiavať 
dvojmetrové odstupy a v interiéri bol 
podľa plochy objektu určený maximálny 
počet ľudí. Rovnako boli presne určené 
pokyny na dezinfekciu.  

19. mája – Na Slovensku bolo pozitívne 
testovaných takmer 1500 ľudí, z toho 28 

zomrelo. Denné prírastky nakazených za 
posledné dni boli v priemere menej ako 
štyri osoby. 

20. mája – Nastala štvrtá fáza 
uvoľňovania opatrení. Zrušila sa 
povinnosť nosiť rúška v exteriéri pri 
odstupe nad päť metrov. Otvorili sa kiná 
a divadlá, boli umožnené aj iné hromadné 
podujatia; všetky pri počte do sto ľudí. 
Vnútorné športoviská sa otvorili len pre 
športové kluby, vonkajšie športoviská 

boli prístupné pre všetky športy 
bez obmedzení, ale nemohli sa 
používať šatne a bolo zakázané 
obecenstvo. Otvorili sa aj 
interiéry reštaurácií. Naďalej 
platili pravidlá od odstupoch, 
obmedzenom počte ľudí v 
interiéri a o dezinfekcii. Začali 
sa otvárať hranice. Ak niekto 
vycestoval a do 24 hodín sa 
vrátil na Slovensko, nemusel ísť 
do karantény. Zároveň sa začala 
využívať domáca karanténa 
namiesto dovtedy povinnej 
štátnej karantény pre ľudí, ktorí 
sa vrátili zo zahraničia. 

JÚN 

1. júna – Otvorili sa materské 
školy a v ZŠ prvých päť 
ročníkov. Školy museli 

dodržiavať prísne podmienky.  

3. júna – Začala sa piata fáza 
uvoľňovania, bol zrušený zákaz 
nedeľného predaja.  

13. júna – Posledný deň núdzového 
stavu. V druhej polovici júna už boli v 
školách aj žiaci 2. a 3. stupňa, 
uvoľňovanie pokračovalo. V prevádzke 

S rodičmi komunikujem skoro každý deň, keď 
majú problém, hlavne so žiakom, ktorý má 
individuálny výchovno-vyučovací plán. Každý 
deň posielam úlohy podľa rozvrhu z učebníc, 
pracovných zošitov, posielam prezentácie a 
pracovné listy. Komunikujeme hlavne pomocou 
edupage, emailom alebo telefonicky. Niektorí 
posielajú prefotené vyplnené úlohy na kontrolu. 

 Mgr. Zuzana Paleniková,  
učiteľka 4. ročníka 

Vtipné odpovede na otázku, prečo som 
šiel/šla do školy:  
„Lebo som musel. Je to dobrovoľné? To mi 
rodičia nepovedali.“  
„A čo mám doma robiť, keď rodičia zmenili 
heslo na wifi a ani sused nám už nedá svoj.“ 
„Aspoň vás všetkých vidím (učiteľov), ako 
vyzeráte s rúškom.“ „Rodičia mi povedali, že 
už fakt potrebujú pauzu, lebo ďalšie dva 
mesiace to s nami nevydržia.“  
„Ja som tu ani nechcela ísť, ale už som sa 
doma dosť dlho nudila.“  
„Doma to už poznám. Tak som sa prišiel 
pozrieť, či sa tu niečo zmenilo.“ 

Žiaci ZŠ na Ulici Komenského 
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mohli byť od 20. júna aj kúpaliská. 
Zároveň sa zastavil pokles aktívnych 
prípadov koronavírusu a od polovice júna 
začal počet nakazených mierne narastať.  

JÚL 

1. júla –  Povolené boli podujatia nad tisíc 
ľudí, za dodržania odstupu a ďalších 
opatrení. V priebehu leta sa začalo vo 
svete hovoriť o nástupe druhej vlny 
epidémie. Opatrenia sa pripravovali na 
celoštátnej úrovni, nie na mestskej. V júli 
a auguste sa napriek tomu žiadne 

opatrenia nesprísňovali. 

6. júla –  MsÚ má od 6. júla zriadenú 
opäť kanceláriu 1. kontaktu a obmedzené 
otváracie hodiny pre občanov a to od 8:00 
hod. do 11:00 hod. 

SEPTEMBER 

2. septembra – Začal sa školský rok. 
Prvé dva týždne boli povinné rúška v 
školách. Žiaci prvého stupňa nosili 
povinne rúška v škole s výnimkou 

vyučovacích hodín v triedach, ostatní 
výnimky nemali. Počet nakazených ľudí 
na Slovensku rástol a bol vyšší ako počas 
vrcholu prvej vlny v apríli. 

22. septembra – Epidemická situácia na 
Orave sa rapídne zhoršuje Okrem okresu 
Tvrdošín rozsvietili červenú na COVID 
semafore aj v okrese Námestovo. Od 
začiatku septembra v regióne pribudlo 
takmer 250 pozitívnych ľudí na 
koronavírus. Krízové štáby sprísnili 
opatrenia.  

Na začiatku jesene padol rekord 
- v tento deň zaregistrovali 
nových 338 potvrdených 
prípadov koronavírusu v 
Slovenskej republike. Na 
porovnanie v Českej republike, 
ktorá patrila v tomto smere 
medzi najviac postihnuté krajiny 
v Európe, bolo v tento deň 2394 
nových potvrdených prípadov. 
V celoslovenskom meradle bolo 
podľa vyjadrenia ministra 
školstva jedno percento detí 
doma, ostatní sa vyučovali v 
školách.  

Do tohto dátumu od začiatku 
prvej vlny epidémie zomrelo na 

Slovensku v súvislosti s ochorením 
COVID19 41 ľudí. 

23. septembra – Krízový štáb v 
Námestove je v karanténe, prednostka 
okresného úradu Danica Hollá mala 
pozitívny test. Na jeho základe sa v 
domácej karanténe ocitli všetci členovia 
štábu vrátane okresnej hygieničky Márie 
Varmusovej. 

Tri oravské mestá Námestovo, Dolný Kubín a 
Trstená sa na ceste za ušľachtilým cieľom 
spojili s občianskym sektorom a aktívnymi 
obyvateľmi regiónu Orava a začiatkom 
septembra spustili na internete projekt 
ORAVA SI POMÁHA. Cieľom neformálnej 
iniciatívy je združovať darcov a 
prerozdeľovať prostriedky na pomoc v kríze 
spôsobenej dôsledkami ochorenia COVID-
19. Do 26. septembra sa iniciatíve na pomoc 
Oravcom podarilo vyzbierať už 600 eur. 

www.oravasipomaha.sk. 
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28. septembra – Roman Jantoš, zástupca 
riaditeľa v Ústrednej vojenskej nemocnici 
v Ružomberku uvádza: Z 25 pacientov 
hospitalizovaných pre koronavírus je až 
23 pacientov z Oravy. Päť ľudí je na 
umelej plúcnej ventilácii.  
Situácia na Orave sa dramaticky zhoršuje. 
Za včerajší deň pribudlo 80 Oravcov 
nakazených koronavírusom. Najviac v 
okrese Námestovo, až 45 pacientov. V 
okrese Tvrdošín pribudlo 26 pozitívnych 
ľudí na koronavírus. V Dolnom Kubíne 9 
pacientov.  
Na celom Slovensku sa počet nakazených 
zvýšil o 419. Laboratória otestovali 5540 

vzoriek. Z ochorenia sa vyliečilo 58 
pacientov.  
V nemocniciach je hospitalizovaných 160 
pacientov, potvrdené ochorenie COVID-
19 má 125 z nich. Na jednotke intenzívnej 
starostlivosti je 12 osôb, podporu umelej 
pľúcnej ventilácie potrebuje 12 
pacientov. 
Od začiatku vypuknutia ochorenia sa v 
krajine urobilo 433.848 laboratórnych 
testov. Počet potvrdených úmrtí v 
súvislosti s ochorením COVID-19 je 41. 

Aktívnych prípadov ochorenia je na 
Slovensku aktuálne 3971. 

28. septembra – Najviac nových 
prípadov pribudlo v okrese Námestove 
(70). Ide tak o druhý prípad počas druhej 
vlny, keď v počte prípadov nedominovala 
Bratislava (41). Nedeľné čísla 
predstavujú najvyšší denný prírastok v 
pomere k počtu testov. Z vykonaných 
testov je až 13,56 percenta pozitívnych. 
Každý siedmy testovaný mal pozitívny 
výsledok.  

28. septembra – Prevádzka MsÚ bude 
vybavovať len nevyhnutné úkony ako je 

napr. úmrtie, narodenie a pod. 
Na platenie poplatkov využite 
bezhotovostné platby v 
internetbankingu. Všetko 
ostatné je možné vybaviť 
telefonicky, alebo elektronicky. 
Úrad bude pre občanov otvorený 
len v čase od 8:00 do 11:00 hod. 
Každý pracovný deň od 
pondelka 28. septembra 2020, až 
do odvolania mimoriadnej 
situácie. Kvôli mimoriadnej 
situácii, bola v budova zriadená 
miestnosť prvého kontaktu. 

29. septembra – Počet nakazených rástol 
aj v ďalších dňoch. V tento deň pribudlo 
567 pozitívne testovaných v celom štáte. 
Počet testov bol tiež rekordný – 7350.  

30. septembra – V tento deň bolo 
potvrdených nových 797 nakazených 
osôb. Zvýšenie počtu však úzko súviselo 
so zvýšeným počtom testovaných ľudí. 
Tých bolo 9170. 

OKTÓBER 

Na Orave je k 28. septembru, podľa NCZI 
celkovo 707 potvrdených prípadov ochorenia 
COVID-19, takmer polovica z nich v okrese 
Námestovo – 340 prípadov (dovtedy rekordný 
počet 70 prípadov práve v nedeľu 27. 
septembra, predčil aj Bratislavu), v okrese 
Tvrdošín bolo vrátane minulej nedele 294 
prípadov, v okrese Dolný Kubín 73 prípadov. 

[TU CITUJTE SVOJ ZDROJ.] 
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• V októbri bol okres Námestovo bol v 
rámci Slovenska druhý najviac 
zasiahnutý pandémiou po okrese 
Tvrdošín. V Námestove zomrelo 15 ľudí.  

1. októbra – Začali platiť nové 
obmedzenia, ktoré schválila deň predtým 
vláda. Bol schválený núdzový stav na 
obdobie 45 dní. Z plošných opatrení boli 
hromadné podujatia obmedzené na počet 
maximálne 50 ľudí v interiéri i exteriéri 
(kultúrne, športové podujatia, bohoslužby 
a podobne), v obchodoch stanovené počty 
zákazníkov podľa veľkosti. Svadobné 
hostiny, rodinné oslavy a podobné 
podujatia boli zakázané. Reštaurácie a 
bary mohli byť otvorené do 22. hodiny.  

3. októbra – Vzhľadom na nové 
hygienické nariadenia a limitovaný počet 
veriacich v kostole v počte 50 osôb na sv. 
omši sa môže zúčastniť veriaci, ktorý má 
lístok na danú sv. omšu. Lístok si môže 
vyzdvihnúť už túto sobotu (3.10.2020) v 
doobedňajších hodinách (9:00 – 12:00) v 
predajni Svetlo a takisto v nasledujúcom 
týždni vždy v čase otváracích hodín 
predajne (8:30 – 16:30). Lístky sú 
pripravené do budúcej nedele (11.10. 
2020). Sv. omše v týždni budú o 6:15 a 
18:00, vo štvrtok aj o 12:00. V nedeľu 
6:30 – pre seniorov, 8:00; 9:30, 11:00, 
14:30, 18:00. Do kostola vstupuje iba 
veriaci s lístkom a to 15 minút pred 
začiatkom sv. omše. Lístky bude 
kontrolovať poverený organizátor. Z 
týchto dôvodov sa nebudeme v kostole 
pred sv. omšou modliť posvätný ruženec. 

6. októbra – Pribudlo v okrese 
Námestovo 42, v Tvrdošínskom 41 a v 
Dolnokubínskom okrese 28 
infikovaných. Od marca do konca augusta 

bolo na Orave 75 pozitívne testovaných 
ľudí. 
Od 1. septembra do 6. októbra do štatistík 
pribudlo už viac ako 1200 infikovaných. 
Nemocnice hlásia plný stav covidových 
oddelení, musia pristúpiť k reprofilizácii 
lôžok. 

8. októbra – ORS bezplatne 
dezinfikoval: Stredná odborná škola 
podnikania a služieb Námestovo, Stredná 
odborná škola technická Námestovo, MŠ 
Komenského Námestovo. Jeho členovia 
už niekoľko mesiacov robia dezinfekciu v 
rámci svojho voľna za vlastné peniaze a 
na úkor svojich rodín. Pomáhajú s 
dezinfekciou štátnych a VUC zariadení. 

 

10. októbra – V tento deň pribudlo 1054 
pozitívne testovaných ľudí, testov bolo 
vykonaných 8959. Celkovo k tomuto dňu 
od začiatku pandémie bolo na Slovensku 
evidovaných 61 úmrtí súvisiacich s 
chorobou COVID-19.  

12. októbra – Od tohto dňa bolo 
prerušené vyučovanie na stredných 
školách, CVČ a jazykových školách. V 
ZŠ a SŠ bola pozastavená krúžková 
činnosť . V ZUŠ bolo prerušené 
skupinové vyučovanie. Rúška sa stali 
povinnými aj pre prvý stupeň ZŠ a 
odporúčanými pre MŠ. V ZŠ boli 
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zakázané aj výlety, exkurzie, športové 
výcviky a súťaže, pobyty v škole v 
prírode a dni otvorených dverí. V SŠ sa 
vyučovalo online, rovnako časť 
krúžkovej činnosti sa preniesla na 
internet.  

13. októbra – Od tohto dňa boli v 
celoštátnom meradle zakázané 
zhromaždenia viac ako šiestich osôb. 

 15. októbra – Opäť boli sprísnené 
opatrenia. Zatvorené boli sauny a iné 

prevádzky poskytujúce wellnes, fitnes 
centrá. Zakázaná bola prevádzka kiná, 
koncerty, divadelné predstavenia. 
Reštaurácie boli otvorené, ale v ich 
interiéroch sa nemohlo jesť ani piť - ľudia 
mali možnosť konzumovať len na 
terasách, čo bolo závislé najmä od 
počasia, prípadne si nechať jedno zabaliť 
a odniesť so sebou. Väčšina reštaurácií 
poskytovala donáškovú službu. Opäť boli 
vyhradené hodiny pre dôchodcov od 65 

rokov od 9. do 11. hodiny dopoludnia, 
týkalo sa to predajní potravín a drogérií. 
Zakázané boli hromadné podujatia nad 
šesť osôb. Výnimkou boli podujatia, na 
ktorých boli všetky osoby s aktuálnym 
negatívnym testom na ochorenie Covid-
19. Zaviedla sa povinnosť nosiť rúška na 
verejnosti. Výnimkou bol pobyt v 
prírode. 

16. októbra – Spišský diecézny biskup 
Štefan Sečka sa rozhodol zrušiť verejné 

slávenie bohoslužieb v okresoch 
Dolný Kubín, Námestovo, 
Tvrdošín, Ružomberok a 
Liptovský Mikuláš. Platí od 
pondelka 12. októbra do 1. 
novembra. 

16. októbra – sa mal konať 11. 
ročník Oravajazz festival 2020. 
Proti pandemické opatrenia to 
neumožnili a tak Festival 
OravaJazz pripravil zostrihy z 
minulého ročníka.  

18. októbra - Najbližší online 
prenos sv. omše z nášho kostola 
môžu veriaci sledovať 
prostredníctvom farského 
YouTube kanála túto nedeľu 
18.10. o 9:00. Od pondelka do 
soboty vysielajú sv. omšu vždy 

o 18:00. 

20. októbra – „V  dňoch 19. a 20. októbra 
sme uskutočnili naše interné testovanie a 
výsledky nás zaskočili, lebo pozitívni boli 
viacerí seniori i zamestnanci. Isté 
respiračné ťažkosti sme badali u 3 až 4 
ľudí, a preto sme nevedeli, či testom 
dôverovať. Deň čo deň, však pribúdali 
ťažkosti u všetkých pozitívne 
testovaných. Posledné dva októbrové 

Okres Námestovo mal v polovici októbra 
najviac infikovaných prípadov v rámci 
Slovenska, v priebehu dvoch týždňov, po 2. 
celoplošnom testovaní bol najlepším z troch 
oravských okresov a celkovo 17. v poradí s 
najmenej infikovanými zo všetkých 
testovaných okresov na Slovensku. Mesto 
Námestovo, ktoré zo 4,26 % pozitívnych 
prípadov (268) v pilotnom testovaní dosiahlo 
v 2. kole celoplošného testovania percento 
chorobnosti 0,37% (19 osôb) sa tak stalo v 
priebehu dvoch týždňov „najrýchlejším“, 
najúspešnejším v znížení chorobnosti na 
Covid – 19 na Slovensku.  
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týždne boli pre nás, z celých sedem rokov 
fungovania, najťažšie.“ uvádza riaditeľka 
CSS Mária Kondelová.  

21. októbra – PRVÁ OBEŤ 
KORONAVÍRUSU Z RADU 
LEKÁROV V NAŠOM OKRESE . 
Všeobecný lekár MUDr. Rastislav 
Melek, ktorý mal svoju ambulanciu v 

obci Lokca, zomrel na ochorenie COVID-
19. Bol hospitalizovaný v Ústrednej 
vojenskej nemocnici v Ružomberku, kde 
ho museli napojiť na umelú pľúcnu 
ventiláciu. Pre kolegov, ktorí ho poznali, 
bol skromný, vľúdny, pacientmi 
obľúbený a veľmi dobrý lekár. Pomohol 
tomu, kto potreboval, neodmietol a urobil 
vždy, čo mal... a bojoval do poslednej 
chvíle. 

23. októbra – Na mestá a obce na Orave 
pripadla po tom, čo bol región vyhlásený 
za červený a najviac napadnutý Covidom 
19 nielen v rámci Slovenska, neľahká 
úloha. Spolu realizovať pilotný projekt a 
následne prvé kolo plošného testovania 
na toto ochorenie u všetkých obyvateľov 
nad 10 a do 65 rokov. V Námestove 
v  piatok ráno prišla z plánovaného počtu 

iba tretina zdravotníkov (museli ich 
doplniť z dobrovoľníkov, lebo by 
niektoré odberné miesta neotvorili). 
Administratívnych pracovníkov, 
dobrovoľníkov zabezpečili 
prostredníctvom mediálnej výzvy. Mestá 
a obce nedostali žiadne usmernenie od 
štátu, ako majú testovanie zabezpečiť. Pre 
AP, dobrovoľníkov nebolo usmernenie, 

pokyny ako zabezpečiť stravu, 
osobné ochranné pomôcky (OOP). 
Všetko sa riešilo podľa vlastného 
rozhodnutia. Zdravotnícky personál 
mal jedny okuliare a respirátory, 
ktoré neboli vyhovujúce pre 12-
hodinovú činnosť. Mesto nakúpilo a 
dodalo testovacím tímom ochranné 
štíty a vyhovujúce respirátory. 
Dezinfekciu priestorov odberných 
miest nebolo možné realizovať, 
realizovali ju za pomoci DHZ 
Námestovo (v piatok 23. 10. o 21:00 

nebola ani dezinfekcia, ani technika). 
Dezinfekčný roztok nebol dodávaný v 
potrebnom množstve, mesto ho dodávalo 
z vlastných zdrojov. 

24. októbra - Začali platiť prísnejšie 
pravidlá pre celý štát. Bol zavedený zákaz 
vychádzania mimo bydliska bez 
aktuálneho negatívneho Covid-testu. 
Zákaz mal niekoľko výnimiek: cesta na 
testovanie, cesta do zamestnania, 
sprevádzanie do školy, cesta do 
najbližších potravín, lekárne, k lekárovi, 
na poštu, do banky, poisťovne, čistiarne, 
autoservisu, na čerpaciu stanicu, 
starostlivosť o blízku osobu a o vlastné 
hospodárske zvieratá, venčenie psov do 
sto metrov od bydliska a pohreby. 
Dovolené bolo tiež vychádzanie v noci v 

Výzva primátora mesta: Milí 
Námestovčania, už od piatka do nedele 
(23.-25.10) nás čaká celoplošné 
testovanie a potrebujeme Vašu pomoc. 
Hľadáme odhodlaných dobrovoľníkov 
na zabezpečenie administratívnych a 
organizačných úloh pri celoplošnom 
testovaní. 
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čase od 1.00 do 5.00 h a počas celého dňa 
pobyt v prírode v rámci okresu. 

Zákaz vychádzania, ktorý platil výlučne 
pre Oravu a Bardejov, ako najviac 
zasiahnuté regióny 
pandémiou koronavírusu, 
vyhlásila vláda od 24. 
októbra do 1. novembra, a 
potom následne pre 
Slovensko. V začiatkoch 
núdzového stavu zákaz 
vychádzania platil aj pre 
návštevu cintorínov a tak 
niektorí ľudia prichádzali 
na námestovský cintorín 
podľa slov správcu 
cintorína Jána 
Krušinského nezriedka po 
polnoci a neskôr, teda v 
čase od jednej do piatej 
ráno. Práve na Dušičky 
sme sa cez TV z Úradu 
vlády dozvedeli, že pri 
dodržaní opatrení – 
odstupov, nosenia rúšok a 
dezinfekcie rúk je 
návšteva cintorína možná.  

25. októbra - Za tri dni na 
Orave otestovali odberové 
tímy 91 505 ľudí. Do 
karantény sa dostalo 3 904 infikovaných. 
Najväčší podiel pozitívnych testov na 
ochorenie COVID-19 zaznamenali počas 
pilotného testovania v okrese Tvrdošín, a 
to 4,84 percenta. Testovať sa tu v 
priebehu troch dní prišlo 22 250 ľudí, z 
toho infekčných bolo 1 078 obyvateľov. 
Druhý najvyšší podiel infekčných osôb 
zaznamenali odberové tímy v okrese 
Námestovo, kde sa prišlo testovať 40 022 

ľudí a pozitívny test malo 1910 
obyvateľov. Infekčnosť tak predstavovala 
4,77 percenta. 

ĎAKUJEME 25 DOBROVOĽNÍKOM  

                     Obrázok: Primátor mesta s dobrovoľníkom 

"Ešte raz by som chcel vyjadriť obrovskú 
vďaku všetkým dobrovoľníkom, ktorí 
boli ochotní prispieť svojou najmä 
administratívnou službou k plynulému 
priebehu celoplošného testovania v 
Námestove . Vďaka za spoluprácu patrí aj 
všetkým zdravotníkom, hasičom, 
vojakom a policajtom." uviedol primátor 
Milan Hubík na svojej FB stránke 
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26. októbra – Na mesiac boli zatvorené 
všetky školy okrem materských škôl a 
prvého stupňa ZŠ. Vyučovanie 
prebiehalo cez internet. Neskôr sa online 
vyučovanie predĺžilo a školy sa do konca 
roka neotvorili. 

27. októbra - Všetky kontaktné 
pracoviská polície sú od dnes zatvorené. 
Počas núdzového stavu neplatia lehoty 
platnosti uvedené na dokladoch, 
predlžujú sa až do uplynutia štyroch 
mesiacov po skončení núdzového stavu. 
Jedinou výnimkou z opatrení je 
preberanie vyhotovených dokladov, 
občiansky preukaz, vodičský preukaz, 
cestovný pas pre občanov, ktorí o ne 
požiadali v zrýchlenej lehote. Od 28. 
októbra, sú na celom Slovensku zatvorené 
aj klientské centrá a Katastrálne odbory 
Okresného úradu vrátane podateľne. 
Vybavujú sa len podania online, písomné 
emailom a poštou. 

30. októbra – Prudký pokles pozitívne 
testovaných na Orave. Pilotné testovanie 
zafungovalo, tvrdí regionálna hygienička.  
Vo štvrtok pribudlo na Orave len 31 
pozitívnych ľudí na koronavírus. Je to 
najnižšie číslo za posledné obdobie. Počet 
pozitívne testovaných tzv. PCR testom 
klesá. "Výrazne tomu pomohlo pilotné 
testovanie, ktorým sme podchytili veľa 
infikovaných osôb," povedala pre RTVS 
Mária Varmusová, regionálna hygienička 
RÚVZ v Dolnom Kubíne.  
Hygienička nám potvrdila, že sa postupne 
znižuje aj počet ľudí, ktorí sa prihlasujú 
na test cez internetový portál a majú 
príznaky. Menej ľudí tiež na PCR 
testovanie posielajú lekári.  

V okrese Námestovo vo štvrtok pribudlo 
9 pozitívnych ľudí. Počet infikovaných v 
okrese Tvrdošín vzrástol o 10. V okrese 
Dolný Kubín pribudlo 12 pozitívne 
testovaných ľudí.  
Epidemická situácia sa zlepšila aj pre 
prísnejšie opatrenia, ktoré na Orave platili 
skôr.  
Situácia je však na celom Slovensku 
vážna. Padol ďalší rekord. Za štvrtok na 
celom Slovensku pribudlo 3363 pozitívne 
testovaných ľudí. Aj preto je potrebné 
naďalej dodržiavať opatrenia.  
Testovanie pokračuje aj tento víkend. Na 
Orave by toto testovanie malo ukázať, či 
sa blízke kontakty pozitívnych z 
minulého víkendu nakazili tiež. Podľa 
Varmusovej je potrebné sa tohto 
testovania zúčastniť.  
Ľudia, ktorí boli počas minulotýždňového 
pilotného testovania antigénovými 
testami pozitívne testovaní, sa 
nezúčastnia na plošnom testovaní 
najbližší víkend. Musia sa izolovať doma, 
aby eliminovali riziko nákazy ďalších 
osôb. Informuje o tom stránka 
ministerstva obrany somzodpovedny.sk . 
Ak bola osoba pri pilotnom testovaní 
negatívna na ochorenie COVID-19, 
opätovne sa zúčastní na celoplošnom 
testovaní najbližší víkend. Dôvodom je, 
že môže byť v štádiu ochorenia, keď sa 
infekcia ešte neprejavila. 
Celoplošné testovanie bude dobrovoľné a 
môžu sa na ňom zúčastniť všetci od 
desiatich rokov. Ministerstvo obrany na 
webe zároveň pripomína, že pre toho, kto 
sa na ňom nezúčastní, bude od 2. 
novembra platiť zákaz vychádzania. 
Alternatívou certifikátu negatívneho 
antigénového testu môže byť aj negatívny 
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výsledok PCR testu vykonaného od 29. 
októbra. Pre ľudí, ktorí nebudú mať 
potvrdenie o teste, budú platiť výnimky 
zo zákazu, ako napríklad cesta do 
potravín, na pohreb, uzavretie 
manželstva, krst či starostlivosť o blízku 
osobu. 
Rovnako sa nemusia dať testovať tí, ktorí 
v posledných 90 dňoch boli pozitívne 
testovaní na nový koronavírus.  

• Autobusy jazdia ako cez prázdniny. Od 
dnes sa mení režim cestovných poriadkov 
prímestskej autobusovej dopravy. 

•  V námestovskom Herne majú za sebou 
už šieste kolo testovania na COVID-19. 
Vedenie strojární odporúča firmám 
testovanie zamestnancov. Hern má 
krízovú radu aj stopovačov. Strojárne 
otestovali všetkých zamestnancov. 

31. októbra – Začal víkend, počas 
ktorého prebiehalo plošné dvojdňové 
testovanie obyvateľov nad desať rokov 
formou tzv. antigénových rýchlotestov. 
Cieľom bolo odhaliť a izolovať 
infekčných ľudí. A naopak ľudia s 
negatívnym testom mali výnimku zo 
zákazu vychádzania. 

NOVEMBER 

1. novembra – V meste Námestovo sa 
tento víkend bolo otestovať 5137 ľudí a z 
toho bolo pozitívnych 69 (1,34%). 
Celkovo v našom okrese bolo 
otestovaných 37139 ľudí a pozitívnych 
bolo 668 (1,80%) 

8. novembra – V okrese Námestovo 
zachytili testy v sobotu aktuálneho kola 
143 ľudí s pozitívnym testom z celkovo 
25526, ktorí do odberových miestností 
prišli. Znamená to 0,56-percentnú 

pozitivitu. Na takéto číslo klesla v 
priebehu týždňa z 1,8 percenta. 
Infekčnosť v pilotnom testovaní 
predstavovala až 4,77 percenta. 

9. novembra – V meste Námestovo bolo: 
Počas Pilotného celoplošného testovania 
obyvateľov na Covid-19 v dňoch 23.-
25.10.2020 otestovaných 6052 
obyvateľov z toho 258 pozitívnych 
(4,26%) 
Počas 1. Etapy celoplošného testovania 
obyvateľov na Covid-19 v dňoch 31.10.-
1.11.2020 bolo otestovaných 5137 
obyvateľov z toho 69 pozitívnych 
(1,34%) 
Počas 2. Etapy celoplošného testovania 
obyvateľov na Covid-19 v dňoch 7.11.-
8.11.2020 otestovali 5191 obyvateľov z 
toho bolo 20 pozitívnych (0,38%) 

Dňa 9.11. urobila mobilná odberová 
jednotka v CSS všetkým seniorom, ako aj 
prítomným zamestnancom presnejšie 
PCR testy s potešujúcim výsledkom, že 
len malý počet seniorov bol pozitívny. 
Klienti zariadenia sa pomaly zotavujú 
a zamestnanci už pracujú takmer v plnom 
počte 

16. novembra – V celoštátnom meradle 
sa síce rast počtu prípadov nezastavil, ale 
nerástol dramaticky a počet vyliečených 
bol vyšší ako počet nových prípadov. K 
tomuto dňu začali platiť prvé uvoľnenia, 
hoci núdzový stav bol predĺžený. 
Uvoľnenia sa týkali kín, divadiel, 
kostolov, ktoré boli opäť v prevádzke, pri 
dodržiavaní naplnenia najviac polovice 
kapacity. Pre najviac šesť ľudí boli 
otvorené fitnescentrá a plavárne. 

DECEMBER 
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9. decembra – Počet nakazených v 
celoštátnom meradle začal opäť rásť. 
Aktuálne pribudlo 2564 nakazených z 13 
277 testovaných PCR testami a 3077 
nakazených zo 44 837 testovaných 
antigénovými testami. Vyliečených 
pribudlo 2 336 a úmrtí 38. Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva preto vydal 
vyhlášku, ktorou opäť sprísnil niektoré 
opatrenia.  

11. decembra – Prvý deň účinnosti novej 
vyhlášky – terasy reštaurácií boli úplne 
zatvorené, reštaurácie mohli využívať 
predajné okienka alebo rozvoz. 

14. decembra – V hoteloch a 
ubytovniach bolo od tohto dňa potrebné 
mať negatívny test nie starší ako 72 
hodín.  

15. decembra – Od 15. decembra sa 
mohli znova umožniť návštevy v CSS a 
radosť mali mnohí seniori aj z toho, že 
mohli ísť na sviatky do svojich rodín. Aj 
keď to trvalo len dva týždne, veľmi sa 
všetci tešili, že aspoň na Vianoce to bolo 
tak, ako po iné roky. Dôležité bolo aj to, 
že mali počas Adventu aj priestor na 
vianočnú duchovnú prípravu. Okrem 
sviatosti zmierenia prijali takmer všetci 
sviatosť pomazania chorých. 

17. decembra – V tento deň bolo 
testovaných PCR testami 14 921 ľudí, z 
toho bolo 3045 pozitívnych. 
Antigénovými testami bolo testovaných 
50 948 ľudí, z toho bolo 3454 
pozitívnych. Zomrelo 68 ľudí. Naopak 
vyliečilo sa 1153 ľudí. Vzhľadom na 
rastúce počty nových prípadov sa 
rozhodlo o sprísnení podmienok ešte pred 
Vianocami. 

19. decembra – Začali platiť prísnejšie 
pravidlá. Zatvorili sa obchodné 
prevádzky a služby. Výnimkou boli 
predajne potravín, drogérie, lekárne, 
trafiky, autoservisy, pošta, čerpacie 
stanice a podobne. V supermarketoch 
vyhláška Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky. Zásielkový predaj 
fungoval naďalej. Bohoslužby 
pokračovali naďalej, ale povolený počet 
ľudí v nich sa zmenšil. Ľudia mohli 
naďalej len sedieť, pričom každá druhá 
lavica musela zostať voľná a v laviciach 
muselo byť medzi ľuďmi vždy jedno 
miesto voľné. Bol zákaz vychádzania s 
výnimkami. Tento raz nebolo zakázané 
cestovať do iných okresov, ale bolo 
odporúčané vytvárať tzv. bubliny 
(uzavreté okruhy ľudí z najviac dvoch 
rodín) a stretávať sa (s výnimkou 
obchodov a podobne) len v rámci nich. 

22. decembra – Žilinská župa a 
nemocnice v kraji považujú uznesenie 
vlády Slovenskej republiky v rámci 
vyhláseného núdzového stavu za 
nedostatočné a oneskorené. „Aktuálny 
vývoj epidemiologickej situácie v 
Žilinskom kraji je priaznivejší, preto 
vyjadrujeme obavu z možného zhoršenia 
situácie z dôvodu zvýšenej migrácie 
obyvateľstva z viac zasiahnutých 
regiónov Slovenska za rodinami, 
turizmom, lyžovačkou alebo iným 
športovým vyžitím počas sviatkov. 
Považujeme to za zvýšené ohrozenie pre 
obyvateľov nášho kraja, najmä 
zdravotníckych pracovníkov a hrozí 
riziko preťaženia zdravotníckych 
zariadení,“ píše sa vo vyhlásení, ktoré 
podpísali zástupcovia siedmich 
nemocníc, polikliniky a župy. Žiadajú 
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regionálne úrady verejného 
zdravotníctva, aby v súčinnosti s PZ 
zvýšili výkon kontrolnej činnosti. 
„Upozorňujeme verejnosť, že z dôvodu 
veľkého fyzického a psychického 
vyťaženia zdravotníckeho personálu 
nebudú v prevádzke mobilné odberové 
miesta na PCR alebo antigénové 
testovanie počas nadchádzajúcich 
sviatkov - počas dní pracovného pokoja. 
Tieto odberové miesta budú slúžiť len pre 
testovanie pacientov a zdravotníckych 
pracovníkov,“ povedala hovorkyňa ŽSK 
Martina Remencová. 

26. decembra – Na Slovensku sa začalo 
očkovať proti vírusu COVID-19. Prvým 
zaočkovaným bol lekár profesor Vladimír 
Krčméry, ďalej členovia konzília 
odborníkov, minister zdravotníctva a 
hlavný hygienik. V nasledujúci deň 
zaočkovali prezidentku a niektorých 
ďalších členov vlády.  

31. decembra – Na konci roka 
pokračoval rastúci trend epidémie v 
celoslovenskom meradle. V posledný deň 
roka bolo novo nakazených 4965 ľudí zo 
16 479 PCR testov (pozitivita 30,13 
percenta, z nich bolo 2349 mužov a 2616 
žien) a 4891 nakazených zo 64 172 
antigénových testov (pozitivita 7,62 
percenta). Najviac nových prípadov bolo 
v Bratislavskom kraji. Na Slovensku v 
tento deň zomrelo 112 ľudí, ktorí mali 
ako príčinu smrti uvedenú Covid - 19. 
Hospitalizovaných bolo 2 896 pacientov, 
z nich veľká väčšina mala potvrdené 
ochorenie. Na JIS bolo 198 pacientov a 
podporu umelej pľúcnej ventilácie 
potrebovalo 226 ľudí. V tento deň sa 
vyliečilo 1219 ľudí. 

POČASIE 

Január 2020 bol na území Slovenska 
teplotne normálny až nadnormálny, vo 
vysokohorských polohách až extrémne 
nadnormálny, pričom kladná odchýlka 
priemernej mesačnej teploty vzduchu od 
jej dlhodobého priemeru (1981-2010) 
dosiahla v krajných prípadoch okolo 4°C 
(Lomnický štít a Skalnaté Pleso 4,1°C, 
Chopok 3,7°C). Najvyššie hodnoty 
priemernej mesačnej teploty vzduchu 
dosiahli viac ako 0,5°C (Holíč 0,6°C, 
Bratislava-Mlynská dolina a Bratislava-
letisko 0,8°C). Relatívne najnižšie 
hodnoty priemernej mesačnej teploty 
vzduchu v januári 2020 – s výnimkou 
vysokohorských polôh - zaznamenali 
meteorologické stanice, ktoré mali 
priemernú mesačnú teplotu vzduchu v 
intervale -3,0°C až -4,0°C (Spišské 
Vlachy -3,0°C a Stará Lesná -3,8°C). Iba 
na našich najvyšších vysokohorských 
MeS, na Chopku a na Lomnickom štíte, 
dosiahla priemerná mesačná teplota 
vzduchu hodnotu nižšiu ako -4,0°C, v 
poradí -4,3°C, resp. -5,9°C, a boli to tam 
pre tento centrálny zimný mesiac 
rekordne vysoké hodnoty. Najnižšiu 
teplotu vzduchu zaregistrovali na 
Lomnickom štíte 5. januára (-18,3°C), 
pričom mimo vysokohorských oblastí to 
bolo v prípade minimálnej teploty 
vzduchu signifikantné 7. januára v 
Podolínci s teplotou-16,7°C. V januári 
2020 sa súvislá snehová pokrývka na 
niektorých miestach Slovenska vôbec 
nevytvorila. Takto to bolo napríklad v 
Bratislave na letisku. Alebo niekde trvala 
iba jeden deň, napríklad v Hurbanove a v 
Trebišove. Bez prerušenia vydržala v 
tomto mesiaci iba na niektorých miestach 
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v stredných horských polohách, a potom 
samozrejme vo vysokohorských 
polohách. 475 Február 2020 bol na území 
Slovenska teplotne nadnormálny, 
predovšetkým na krajnom juhozápade 
Slovenska ojedinele až extrémne 
nadnormálny, pričom kladná odchýlka 
priemernej mesačnej teploty vzduchu od 
jej dlhodobého priemeru (1981-2010) 
dosiahla v krajných prípadoch hodnoty 
5°C, prípadne aj viac (Kuchyňa a Žihárec 
5,4°C, v Bratislave na letisku 5,0°C). 
Najvyššie hodnoty priemernej mesačnej 
teploty vzduchu dosiahli vo februári 2020 
na Slovensku 6,0°C a viac (Kuchyňa 
6,0°C, Žihárec 6,1°C, Bratislava-
Mlynská dolina a Bratislava -letisko 
6,2°C). Relatívne najnižšie hodnoty 
priemernej mesačnej teploty vzduchu vo 
februári 2020 – s výnimkou 
vysokohorských polôh - zaznamenali 
meteorologické stanice, ktoré mali 
priemernú mesačnú teplotu vzduchu ešte 
zápornú (Podbanské -0,4°C, Lom nad 
Rimavicou -0,5°C, Telgárt -0,6°C, 
Štrbské Pleso - 2,2°C a Kojšovská hoľa -
2,5°C). Iba na našich najvyšších 
vysokohorských MeS, t. j. na Chopku a na 
Lomnickom štíte, dosiahla priemerná 
mesačná teplota vzduchu hodnotu nižšiu 
ako -6,0°C (Chopok -6,6°C, Lomnický 
štít9,3°C). Najvyššiu teplotu vzduchu 
zaznamenali vo februári 2020 na 
Slovensku na automatickej MeS Mužla 
25. februára, a to18,7°C.Najnižšiu teplotu 
vzduchu zaregistrovali v tomto mesiaci 
na Lomnickom štíte 5. a 6. februára, kedy 
dosiahla -20,5°C, pričom mimo 
vysokohorských oblastí to bolo v prípade 
minimálnej teploty vzduchu 8. februára v 

Podolínci, v tom čase tu namerali-14,2° 
C.  

Vo februári 2020 sa súvislá snehová 
pokrývka na niektorých miestach 
Slovenska vôbec nevytvorila. Takto to 
bolo napríklad v Bratislave na letisku. 
Bez prerušenia vydržala v tomto mesiaci 
iba na niektorých miestach v stredných 
horských polohách, a prirodzene aj vo 
vysokohorských polohách. Na 
Lomnickom štíte bola v tomto mesiaci 
snehová pokrývka najhrubšia 29. 476 
februára a dosiahla tam 253 cm, na 
Chopku to bolo tiež 29. februára a jej 
hrúbka dosiahla244 cm. Marec 2020 bol 
na území Slovenska teplotne normálny až 
nadnormálny, pričom kladná odchýlka 
priemernej mesačnej teploty vzduchu od 
jej dlhodobého priemeru (1981-2010) 
dosiahla v krajných prípadoch hodnoty 
2°C (Michalovce, priemerná mesačná 
teplota vzduchu 6,5°C). Najvyššie 
hodnoty priemernej mesačnej teploty 
vzduchu dosiahli v marci 2020 na 
Slovensku viac ako 7,0°C (Bratislava -
Koliba 7,1°C, Bratislava-letisko 7,2°C, 
Žihárec a Bratislava - Mlynská dolina 
7,3°C).  

V marci 2020 relatívne najnižšie hodnoty 
priemernej mesačnej teploty vzduchu, ak 
neuvažujeme vysokohorské polohy, 
zaznamenali meteorologické stanice, 
ktoré mali priemernú mesačnú teplotu 
vzduchu ešte stále zápornú (Štrbské Pleso 
a Kojšovská hoľa -0,8°C, Tatranská 
Javorina -0,1°C). Najnižšie hodnoty 
priemernej mesačnej teploty vzduchu boli 
v marci 2020 zaznamenané na našich 
vysokohorských MeS, na Skalnatom 
Plese dosiahla hodnotu - 3,0°C, na 
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Chopku -5,9°C, a na Lomnickom štíte -
9,0°C. Najvyššiu teplotu vzduchu 
zaznamenali v marci 2020 na Slovensku, 
v analyzovanej skupine MeS, na MeS 
Hurbanovo 20. marca s hodnotou 22,5°C. 
Najnižšiu teplotu vzduchu zaregistrovali 
na Lomnickom štíte 22. marca s hodnotou 
-22,0 °C, pričom mimo vysokohorských 
oblastí to bolo v prípade minimálnej 
teploty vzduchu 24. marca v Červenom 
Kláštore kedy dosiahla -16,6°C. V marci 
v roku 2020 sa postupne začalo 
vyskytovať málo atmosférických zrážok, 
bolo menej oblačnosti a viac slnečného 
svitu, čo spolu so suchým vzduchom v 
niektorých dňoch podporovalo ubúdanie 
snehovej pokrývky už v tomto mesiaci aj 
vo vysokohorských polohách. Na 
Lomnickom štíte bola v tomto mesiaci 
snehová pokrývka najhrubšia 5. marca a 
dosiahla tam 278 cm, na Chopku to bolo 
4. marca a jej výška bola302 cm. 477 
Mesačné úhrny atmosférických zrážok 
dosiahli na Slovensku v marci 2020 
hodnoty, ktoré boli prevažne normálne až 
podnormálne, ale na západnom 
Slovensku, mimo Záhoria, a aj na 
juhozápade a juhu stredného Slovenska 
boli aj zrážkovo nadnormálne. Najnižšie 
úhrny boli na niektorých miestach Spiša, 
kde dosiahli len tesne viac ako 10 mm. 
Naopak, najviac atmosférických zrážok 
zaznamenali v marci 2020 v niektorých 
horských regiónoch v centrálnej časti 
Slovenska a v oblasti Vihorlatu, kde to 
bolo na niektorých miestach viac ako 80 
mm. Priestorový úhrn atmosférických 
zrážok pre celé územie Slovenska 
dosiahol v marci2020 hodnotu 48 mm, čo 
predstavuje 102 % normálu a prebytok 
zrážok 1 mm.  

Apríl 2020 bol na území Slovenska 
teplotne normálny, prípadne až 
nadnormálny, pričom kladná odchýlka 
priemernej mesačnej teploty vzduchu od 
jej dlhodobého priemeru (1981- 2010) 
dosiahla v krajných prípadoch hodnoty 
okolo 2,0°C (Bratislava-Koliba, s 
priemernou mesačnou teplotou vzduchu 
12,7°C). Najvyššie hodnoty priemernej 
mesačnej teploty vzduchu dosiahli viac 
ako 12,0°C (Žihárec 12,8 °C, Bratislava - 
Koliba 12,7°C, Bratislava - letisko a 
Kráľová pri Senci 12,4°C, Bratislava - 
Mlynská dolina 12,3°C, Hurbanovo 
12,1°C). Relatívne najnižšie hodnoty 
priemernej mesačnej teploty vzduchu v 
apríli 2020 – s výnimkou vysokohorských 
polôh - zaznamenali meteorologické 
stanice: Štrbské Pleso (4,7°C), Tatranská 
Javorina (4,8°C), Kojšovská hoľa 
(4,9°C). Najnižšie hodnoty priemernej 
mesačnej teploty vzduchu boli 
zaznamenané na vysokohorských MeS: 
Skalnaté Pleso (1,8°C), Chopok (-1,1°C), 
Lomnický štít (-4,4°C). Najvyššiu teplotu 
vzduchu zaznamenali v analyzovanej 
skupine MeS na MeS v Rimavskej Sobote 
17. apríla, a bolo to26,9°C. Najnižšiu 
teplotu vzduchu zaregistrovali v tomto 
mesiaci na Lomnickom štíte 1. apríla, 
dosiahla - 18,0°C, pričom mimo 
vysokohorských oblastí to bolo v prípade 
478 minimálnej dennej teploty vzduchu 
tiež 1. apríla - na Štrbskom Plese v tom 
čase namerali -11,1°C. V apríli 2020 
spadlo na území Slovenska mimoriadne 
až extrémne málo atmosférických zrážok, 
bolo aj málo oblačnosti a naopak veľa 
slnečného svitu, čo spolu so suchým 
vzduchom v niektorých dňoch 
podporovalo ubúdanie snehovej 
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pokrývky vo vysokých horských 
polohách. Na Lomnickom štíte bola v 
tomto mesiaci snehová pokrývka 
najhrubšia 1. apríla a dosiahla výšku 258 
cm, na Chopku to bolo tiež 1. apríla a 
výška bola 158 cm. Mesačné úhrny 
atmosférických zrážok dosiahli na 
Slovensku hodnoty, ktoré boli prevažne 
podnormálne až extrémne podnormálne. 
Máj 2020 bol na území Slovenska 
teplotne podnormálny. Najvyššie 
hodnoty priemernej mesačnej teploty 
vzduchu dosiahli v máji 2020 na 
Slovensku viac ako 14,0°C (Žihárec 
15,3°C, Bratislava - letisko, Gabčíkovo a 
Hurbanovo 14,6°C, Kráľová pri Senci 
14,4°C, Slovenský Grob 14,1°C). To 
znamená, že boli iba o niekoľko stupňov 
vyššie ako v predchádzajúcom mesiaci. 
Relatívne najnižšie hodnoty priemernej 
mesačnej teploty vzduchu – s výnimkou 
vysokohorských polôh - zaznamenali 
MeS na Kojšovskej holi (6,1°C), na 
Štrbskom Plese(6,4°C) a v Tatranskej 
Javorine (6,7°C). Najnižšie hodnoty 
priemernej mesačnej teploty vzduchu boli 
zaznamenané na našich vysokohorských 
MeS, presnejšie na Skalnatom Plese 
dosiahla 3,1°C, na Chopku 0,3°C a na 
Lomnickom štíte -2,7°C. Najvyššiu 
teplotu vzduchu zaznamenali v 
analyzovanej skupine MeS na MeS v 
Michalovciach, kde 11. mája 
kulminovala na 29,2°C. Najnižšiu teplotu 
vzduchu zaregistrovali na Lomnickom 
štíte 6. mája, kedy dosiahla -12,2°C, 
pričom mimo vysokohorských oblastí to 
bolo v prípade minimálnej dennej teploty 
vzduchu 13. mája, kedy v Oravskej 
Lesnej namerali -5,0°C. 479 V máji v 
roku 2020 pokračovalo topenie snehovej 

pokrývky vo vysokohorských polohách. 
Na Lomnickom štíte bola v tomto mesiaci 
snehová pokrývka najhrubšia 7. mája 
2020 a dosiahla tam 135 cm, na Chopku 
v rovnaký deň mala 68 cm. Snehová 
pokrývka sa prechodne vytvorila v tomto 
mesiaci aj na Skalnatom a Štrbskom 
Plese, v Tatranskej Javorine, v 
Podbanskom, v Oravskom Veselom a v 
Oravskej Lesnej. Mesačné úhrny 
atmosférických zrážok dosiahli na 
Slovensku v máji 2020 hodnoty, ktoré 
boli podnormálne, normálne a aj 
nadnormálne. Najnižšie boli v 
najjužnejších oblastiach západného a 
stredného Slovenska, kde na niektorých 
miestach nedosiahli ani 15 mm. Naopak, 
najviac zrážok bolo zaznamenaných v 
máji 2020 v najsevernejších oblastiach 
Slovenska, kde na najexponovanejších 
miestach zaznamenali viac ako 200 mm 
zrážok. Priestorový úhrn atmosférických 
zrážok pre celé územie Slovenska 
dosiahol v máji v roku 2020 hodnotu 68 
mm, čo predstavuje 89 % normálu a 
deficit zrážok 8 mm.  

Jún 2020 bol na území Slovenska 
teplotne normálny, prípadne až teplotne 
nadnormálny. Najvyššie hodnoty 
priemernej mesačnej teploty vzduchu 
dosiahli na Slovensku viac ako 20,0°C 
(Žihárec 20,4°C, Vysoká nad Uhom a 
Orechová na krajnom východe Slovenska 
20,3°C a 20,1°C). Relatívne najnižšie 
hodnoty priemernej mesačnej teploty 
vzduchu – s výnimkou vysokohorských 
polôh - zaznamenali MeS na Kojšovskej 
holi(12,4°C), na Štrbskom Plese (12,6°C) 
a v Tatranskej Javorine (13,4°C). 
Najnižšie hodnoty priemernej mesačnej 
teploty vzduchu boli zaznamenané na 
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našich vysokohorských MeS, na 
Skalnatom Plese 10,0°C, na Chopku 
7,5°C a na Lomnickom štíte 4,5°C. 
Najvyššiu teplotu vzduchu zaznamenali v 
analyzovanej skupine MeS, na 
automatickej MeS vo Vysokej nad Uhom 
13. júna (33,5°C), pričom 28. júna 
namerali v Orechovej 33,4°C a v Dolných 
Plachtinciach 33,3°C. 480 Najnižšiu 
teplotu vzduchu zaregistrovali v tomto 
mesiaci na Lomnickom štíte 2. júna (-
5,5°C), pričom mimo vysokohorských 
oblastí to bolo v prípade minimálnej 
dennej teploty vzduchu 3. júna v 
Spišských Vlachoch a 4. júna v 
Červenom Kláštore (zhodne 1,5°C). V 
júni v roku 2020 pokračovalo topenie 
snehovej pokrývky vo vysokohorských 
polohách Vysokých Tatier. Na 
Lomnickom štíte bola v tomto mesiaci 
snehová pokrývka najhrubšia 3. júna a 
dosiahla tam 118 cm, pričom sa tam 
definitívne v tejto sezóne roztopila 
14.júna. Mesačné úhrny atmosférických 
zrážok dosiahli na Slovensku v júni 2020 
hodnoty, ktoré boli väčšinou 
nadnormálne, ale v určitých oblastiach 
krajiny mohli byť aj normálne, prípadne 
ojedinele aj slabo podnormálne. Najnižšie 
boli v oblastiach, ktoré boli málo 
zasiahnuté búrkovými lejakmi, a tam na 
niektorých miestach dosiahli iba okolo 50 
mm. Naopak, najviac zrážok zaznamenali 
v júni 2020 v lokalitách, kde sa 
opakovane vyskytli silné búrkové lejaky, 
a tak tam mesačné úhrny zrážok dosiahli 
viac ako 250 mm, výnimočne až takmer 
350 mm. Priestorový úhrn 
atmosférických zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol hodnotu140 mm, čo 

predstavuje 163 % normálu a prebytok 
zrážok 54 mm.  

Júl 2020 bol na území Slovenska teplotne 
normálny. Najvyššie hodnoty priemernej 
mesačnej teploty vzduchu dosiahli viac 
ako 22,0°C (Hurbanovo 22,2°C, 
Bratislava - letisko a Kráľová pri Senci 
22,1°C). Relatívne najnižšie hodnoty 
priemernej mesačnej teploty vzduchu – s 
výnimkou vysokohorských polôh - 
zaznamenali MeS Tatranská Javorina 
(14,1°C), Kojšovská hoľa (13,8°C) a 
Štrbské Pleso (13,6°C). Najnižšie 
hodnoty priemernej mesačnej teploty 
vzduchu boli na našich vysokohorských 
MeS, pričom na Skalnatom Plese to bolo 
10,5°C, na Chopku 8,2°C a na 
Lomnickom štíte 4,9°C. Najvyššiu 
teplotu vzduchu zaznamenali v 
analyzovanej skupine MeS, na 
automatickej MeS v Senici 28. júla, jej 
hodnota bola 36,0°C. Najnižšiu teplotu 
vzduchu zaregistrovali v tomto mesiaci 
na Lomnickom štíte 8. júla, dosiahla 
hodnotu -4,5°C, pričom mimo 
vysokohorských oblastí to bolo v prípade 
minimálnej dennej teploty vzduchu 14. 
júla, kedy namerali v Oravskej Lesnej 
1,8°C a v Starej Lesnej 2,6°C. V júli 2020 
sa snehová pokrývka vytvárala iba 
epizodicky, a to iba v najvyšších 
polohách Tatier. Na Lomnickom štíte 
bola v tomto mesiaci snehová pokrývka 
počas 4 dní, pričom najhrubšia snehová 
pokrývka tu bola 17. júla a dosiahla 6 cm. 
Mesačné úhrny atmosférických zrážok 
dosiahli na Slovensku v júli 2020 
hodnoty, ktoré boli priestorovo veľmi 
premenlivé. Takže v niektorých 
prípadoch boli tieto zrážky normálne, ale 
v určitých lokalitách boli podnormálne a 
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naopak, tam, kde sa opakovane vyskytli 
silné búrkové lejaky, boli nadnormálne. 
Najnižšie boli v oblastiach, ktoré boli 
málo zasiahnuté búrkovými lejakmi, a 
tam na niektorých miestach dosiahli 
menej ako 30 mm. Naproti tomu, najviac 
zrážok zaznamenali v lokalitách, kde sa 
opakovane vyskytli silné búrkové lejaky, 
a tam sa mesačné úhrny zrážok blížili k 
200 mm, prípadne ojedinele boli aj 
vyššie. Priestorový úhrn atmosférických 
zrážok pre celé územie Slovenska 
dosiahol v júli 2020 hodnotu 94 mm, čo 
predstavuje 104 % normálu a prebytok 
zrážok 4 mm.  

August 2020 bol na území Slovenska 
teplotne nadnormálny. Najvyššie hodnoty 
priemernej mesačnej teploty vzduchu 
dosiahli viac ako 22,5°C (Žihárec 23,2°C, 
Hurbanovo 22,9°C, Bratislava - letisko 
22,7°C a Kráľová pri Senci 22,6°C). 
Relatívne najnižšie hodnoty priemernej 
mesačnej teploty vzduchu – s výnimkou 
vysokohorských polôh - zaznamenali 
MeS Tatranská Javorina (15,8°C), 
Kojšovská hoľa (15,4°C) a Štrbské Pleso 
(15,1°C). Najnižšie hodnoty priemernej 
mesačnej teploty vzduchu boli 
zaznamenané na našich vysokohorských 
MeS (Skalnaté Pleso12,7°C, Chopok 
10,3°C, Lomnický štít 7,5°C). Najvyššiu 
teplotu vzduchu zaznamenali v 
analyzovanej skupine MeS na 
automatickej MeS v Mužle 30. augusta, 
jej hodnota bola 35,6°C. Najnižšiu teplotu 
vzduchu zaregistrovali v tomto mesiaci 
na Lomnickom štíte 27. augusta, jej 
hodnota bola 0,4°C, pričom mimo 
vysokohorských oblastí to bolo v prípade 
minimálnej dennej teploty vzduchu 28. 

augusta, kedy v Oravskej Lesnej namerali 
3,0°C.  

V mesiaci august v roku 2020 sa snehová 
pokrývka nevytvorila ani v najvyšších 
polohách Tatier. Mesačné úhrny 
atmosférických zrážok dosiahli hodnoty, 
ktoré boli, podobne ako v júli, priestorovo 
veľmi premenlivé. Takže v niektorých 
prípadoch boli tieto zrážky normálne, ale 
v určitých lokalitách boli podnormálne a 
naopak, tam, kde sa opakovane vyskytli 
silné búrkové lejaky, boli nadnormálne. 
Najnižšie boli v oblastiach, ktoré boli 
málo zasiahnuté búrkovými lejakmi a tam 
na niektorých miestach dosiahli menej 
ako 40 mm. Najviac zrážok zaznamenali 
v lokalitách, kde sa opakovane vyskytli 
silné búrkové lejaky. Tam sa mesačné 
úhrny zrážok blížili k 200 mm, a ojedinele 
boli aj vyššie. Priestorový úhrn 
atmosférických zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol v auguste 2020 
hodnotu 99 mm, čo predstavuje 122 % 
normálu a prebytok zrážok 18 mm. 
September 2020 bol na území Slovenska 
teplotne nadnormálny. Najvyššie hodnoty 
priemernej mesačnej teploty vzduchu 
dosiahli viac ako 17,5°C (Žihárec 18,4°C, 
Hurbanovo 17,6°C). Relatívne najnižšie 
hodnoty priemernej mesačnej teploty 
vzduchu – s výnimkou vysokohorských 
polôh - zaznamenali MeS Štrbské Pleso 
(10,8°C), Tatranská Javorina (11,2°C), 
Kojšovská hoľa (11,3°C) a Oravská 
Lesná (11,4°C). Najnižšie hodnoty 
priemernej mesačnej teploty vzduchu boli 
zaznamenané na našich vysokohorských 
MeS na Skalnatom Plese (9,2°C), na 
Chopku (7,0°C) 483 a na Lomnickom 
štíte (4,9°C). Na Lomnickom štíte to bol 
druhý najteplejší september aspoň od 
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roku 1951, po najteplejšom septembri v 
roku 1982. Najvyššiu teplotu vzduchu 
zaznamenali v analyzovanej skupine MeS 
na automatickej MeS v Dolných 
Plachtinciach 15.septembra, a to 31,8°C. 
Najnižšiu teplotu vzduchu zaregistrovali 
v tomto mesiaci na Lomnickom štíte 28. 
septembra, jej hodnota bola 3,7°C, 
pričom mimo vysokohorských oblastí to 
bolo v prípade minimálnej dennej teploty 
vzduchu tiež 28. septembra v Oravskej 
Lesnej - teplota v ten deň dosiahla -0,6°C. 
V septembri 2020 sa snehová pokrývka 
vytvorila iba na Lomnickom štíte, a to až 
v posledných dňoch mesiaca. Najvyššiu 
hodnotu dosiahla 30. septembra, jej výška 
bola 9 cm. Mesačné úhrny 
atmosférických zrážok dosiahli hodnoty, 
ktoré boli, podobne ako v 
predchádzajúcich letných mesiacoch, 
priestorovo veľmi premenlivé. Takže v 
niektorých prípadoch boli tieto zrážky 
normálne, ale v určitých lokalitách boli 
podnormálne a naopak tam, kde sa 
opakovane vyskytli silné búrkové lejaky, 
ale aj výdatné trvalejšie zrážky, boli 
nadnormálne. Najnižšie úhrny boli v 
oblastiach na juhovýchode Podunajskej 
nížiny a na juhu stredného Slovenska, kde 
na niektorých miestach dosiahli hodnoty 
menej ako 30 mm. Naopak, najviac 
atmosférických zrážok zaznamenali v 
septembri 2020 v oblastiach, kde sa 
opakovane vyskytli silné búrkové lejaky, 
ale aj výdatné trvalejšie zrážky, a tam sa 
mesačné úhrny zrážok blížili k 200 mm a 
ojedinele boli aj vyššie. Priestorový úhrn 
atmosférických zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol hodnotu 89 mm, čo 
predstavuje 141 % normálu a prebytok 
atmosférických zrážok 26 mm.  

Október 2020 bol na väčšine územia 
Slovenska teplotne nadnormálny. 
Výnimkou boli iba niektoré oblasti na 
krajnom západe Slovenska a na 
juhozápadnom Slovensku, kde bol 
teplotne normálny. Najvyššie hodnoty 
priemernej mesačnej teploty vzduchu 
dosiahli 11,5°C a viac (Orechová 12,0°C, 
Žihárec 11,8°C, Bratislava-letisko a Nitra 
11,5°C). Relatívne najnižšie hodnoty 
priemernej mesačnej teploty vzduchu – s 
výnimkou vysokohorských polôh - 
zaznamenali MeS Štrbské Pleso (5,2°C), 
Kojšovská hoľa (5,3°C), Tatranská 
Javorina (6,4°C), Donovaly a Podbanské 
(6,8°C), Telgárt (6,9°C)a Oravská Lesná 
a Stará Lesná (7,2°C). Najnižšie hodnoty 
priemernej mesačnej teploty vzduchu boli 
zaznamenané na našich vysokohorských 
MeS, t. j. na Skalnatom Plese (4,0°C), na 
Chopku (1,7°C) a na Lomnickom štíte (-
0,6°C). Najvyššiu teplotu vzduchu 
zaznamenali v analyzovanej skupine MeS 
na MeS v Orechovej na krajnom východe 
Slovenska 3. októbra, jej hodnota bola 
26,8°C. Najnižšiu teplotu vzduchu 
zaregistrovali v tomto mesiaci na 
Lomnickom štíte 30. októbra, kedy 
dosiahla -9,8°C, pričom mimo 
vysokohorských oblastí to bolo v prípade 
minimálnej dennej teploty vzduchu 18. 
októbra na Kojšovskej holi (-2,8°C) a 20. 
októbra v Podolínci (-2,4°C). V októbri 
2020 sa snehová pokrývka vytvorila 
uprostred mesiaca prechodne aj v 
stredných horských polohách (napr. 
Telgárt, Lom nad Rimavicou, Štrbské 
Pleso), a okrem toho aj v niektorých 
vyššie situovaných kotlinách v 
severnejších oblastiach Slovenska (napr. 
Liesek, Rabča). Vo vysokohorských 



KRONIKA mesta                                                                                                                    NÁMESTOVO 2020 

 

 

92 

 

 

polohách sa udržala najdlhšie napr. na 
Lomnickom štíte v počte 25 dní, na 
Chopku 12 dní a na Skalnatom Plese 8 
dní. Najvyššiu hodnotu dosiahla snehová 
pokrývka na Lomnickom štíte, bolo to 47 
cm v dňoch18. a 19. októbra. Na Chopku 
bola v tomto mesiaci snehová pokrývka 
najhrubšia 15. októbra, kedy tam 
namerali jej hrúbku 20 cm. Na Skalnatom 
Plese a aj na ostatných nižšie situovaných 
MeS Slovenska, kde sa vyskytla snehová 
pokrývka, nedosiahla jej hrúbka ani raz 
dvojcifernú hodnotu. Mesačné úhrny 
atmosférických zrážok dosiahli hodnoty, 
z ktorých vyplývalo, že v tomto mesiaci 
boli 485 zrážky na viacerých miestach 
mimoriadne až extrémne nadnormálne, a 
zreteľnejšie ako v predchádzajúcich 
mesiacoch sa prejavila ich závislosť od 
nadmorskej výšky. Ich hodnoty dosiahli 
výraznejší rozptyl, od približne 70 mm do 
takmer 300 mm. Mesačné úhrny 
atmosférických zrážok boli najnižšie na 
niektorých miestach Východoslovenskej 
nížiny, kde dosiahli ojedinele iba okolo 
70 mm. Naopak, najviac zrážok bolo 
zaznamenaných v októbri 2020 na 
juhovýchodných svahoch Vtáčnika, kde 
to bolo takmer 300 mm. Priestorový úhrn 
atmosférických zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol hodnotu161 mm, čo 
predstavuje 264 % normálu a prebytok 
zrážok 100 mm.  

November bol na väčšine územia 
Slovenska teplotne normálny. Výnimkou 
boli iba niektoré oblasti na východnom a 
severovýchodnom Slovensku, kde bol 
teplotne slabo nadnormálny, a potom aj 
vysokohorské regióny, kde bol tento 
posledný jesenný mesiac v tomto roku 
teplotne mimoriadne až takmer extrémne 

nadnormálny. Najvyššie hodnoty 
priemernej mesačnej teploty vzduchu 
dosiahli 5,5°C a viac (Žihárec 5,8°C, 
Bratislava - letisko a Gabčíkovo 5,6°C, 
Bratislava - Mlynská dolina a Hurbanovo 
5,5°C). Relatívne najnižšie hodnoty 
priemernej mesačnej teploty vzduchu – s 
výnimkou vysokohorských polôh - 
zaznamenali MeS Stará Lesná (1,0°C), 
Telgárt (1,3°C), Kojšovská hoľa, Štrbské 
Pleso a Tatranská Javorina (1,4°C), 
Oravská Lesná (1,5°C). Najnižšie 
hodnoty priemernej mesačnej teploty 
vzduchu boli zaznamenané na našich 
vysokohorských MeS, na Chopku -0,4°C 
a na Lomnickom štíte -2,5°C. Ale 
napríklad na Skalnatom Plese to už bolo 
vplyvom teplotných inverzií +1,9°C, čo 
bolo viac ako v Oravskej Lesnej. 
Najvyššiu teplotu vzduchu zaznamenali v 
analyzovanej skupine MeS na stanici v 
Moravskom Svätom Jáne 3. novembra, 
bola 20,3 °C. Najnižšiu teplotu vzduchu 
zaregistrovali na Lomnickom štíte 30. 
novembra, jej hodnota dosiahla -17,1°C, 
pri- 486 čom mimo vysokohorských 
oblastí to bolo v prípade minimálnej 
dennej teploty vzduchu 27. novembra, 
kedy v Starej Lesnej namerali -10,5°C a v 
Telgárte -10,1°C. V novembri 2020 sa 
snehová pokrývka počas celého mesiaca 
udržala iba na Lomnickom štíte. Na 
ostatných MeS sa vytvorila prevažne až v 
posledných dňoch mesiaca. Najvyššiu 
hodnotu dosiahla na Lomnickom štíte 
1.novembra, bolo to 40 cm výškového 
snehu. Na Chopku bola v tomto mesiaci 
snehová pokrývka najhrubšia 30. 
novembra, kedy tam namerali jej hrúbku 
7 cm. Na Skalnatom Plese a aj Štrbskom 
Plese 30. novembra dosiahla snehová 
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pokrývka hrúbku 38 cm, resp. 13 cm. Na 
ostatných MeS Slovenska najhrubšia 
vrstva snehovej pokrývky v tomto 
mesiaci väčšinou nedosiahla ani 
dvojcifernú hodnotu. Mesačné úhrny 
atmosférických zrážok dosiahli hodnoty, 
z ktorých vyplývalo, že v tomto mesiaci 
boli zrážky na viacerých miestach 
podnormálne a boli pomerne dosť 
rovnomerne rozložené na celom území 
Slovenska, čo nie je úplne bežné. Ich 
hodnoty dosiahli pomerne malý rozptyl, 
od približne 10 mm do hodnôt okolo 50 
mm. Mesačné úhrny atmosférických 
zrážok boli najnižšie na niektorých 
miestach západného Slovenska, kde 
dosiahli ojedinele aj o niečo menej ako 10 
mm. Naopak, najviac zrážok zaznamenali 
v oblasti Malých a Bielych Karpát a 
Tatier, kde na niektorých miestach spadlo 
viac ako 40 mm. Priestorový úhrn 
atmosférických zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol hodnotu 23 mm, čo 
predstavuje 43 % normálu a deficit zrážok 
30 mm.  

December 2020 bol na území Slovenska 
teplotne nadnormálny, na niektorých 
miestach, predovšetkým východného 
Slovenska, až teplotne extrémne 
nadnormálny. Najvyššie hodnoty 
priemernej mesačnej teploty vzduchu 
dosiahli 4,0°C a viac (Topoľčany 4,3°C, 
Hurbanovo, Dudince a Orechová 4,0°C). 
Relatívne najnižšie hodnoty priemernej 
mesačnej teploty vzduchu – 487 s 
výnimkou vysokohorských polôh - 
zaznamenali MeS Kojšovská hoľa (-
1,5°C), Lom nad Rimavicou (- 1,1°C), 
Štrbské Pleso (-0,9°C), Telgárt (-0,7°C), 
Oravská Lesná (-0,6°C). Na niektorých 
MeS východného Slovenska bol 

december rekordne teplý. Príkladom sú 
Košice, kde priemerná mesačná teplota 
vzduchu v decembri dosiahla +3,3°C, čím 
bol prekonaný 60 rokov starý rekord tejto 
charakteristiky teploty vzduchu (+2,9 °C) 
z roku 1960. Najnižšie hodnoty 
priemernej mesačnej teploty vzduchu boli 
zaznamenané na našich vysokohorských 
MeS, na Chopku to bolo -4,1°C a na 
Lomnickom štíte -6,0°C. Ale napríklad na 
Skalnatom Plese to už bolo vplyvom 
teplotných inverzií -0,9°C, čo bolo viac 
ako na Kojšovskej holi a v Lome nad 
Rimavicou. Najvyššiu teplotu vzduchu 
zaznamenali v decembri 2020 na 
Slovensku, v analyzovanej skupine MeS, 
na MeS v Orechovej v okrese Sobrance 5. 
decembra, jej hodnota bola 15,4°C. 
Najnižšiu teplotu vzduchu zaregistrovali 
v tomto mesiaci na Lomnickom štíte 26. 
decembra, bola -16,9°C, čo bolo viac ako 
v predchádzajúcom mesiaci, pričom 
mimo vysokohorských oblastí 
zaznamenali denné teplotné minimum 2. 
decembra v Oravskej Lesnej s hodnotou -
15,7°C. V decembri 2020 trval na 
Slovensku nedostatok snehovej pokrývky 
počas väčšiny mesiaca a situácia sa začala 
zlepšovať až v priebehu jeho poslednej 
dekády. Najvyššiu hodnotu dosiahla 
snehová pokrývka na Lomnickom štíte, 
bolo to 93 cm a stalo sa to 31. decembra. 
Na Chopku bola snehová pokrývka 
najhrubšia tiež v posledný deň tohto 
mesiaca a roka, jej hrúbka dosiahla 90 
cm. Na Skalnatom Plese bola hrúbka 
snehu 39 cm a namerali ju 1. decembra. 
Na Štrbskom Plese 30. decembra snehová 
pokrývka dosiahla hrúbku 38cm. Na 
ostatných MeS najhrubšia vrstva 
snehovej pokrývky v tomto mesiaci 
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väčšinou nedosiahla ani 15 cm. 488 
Mesačné úhrny atmosférických zrážok 
dosiahli na Slovensku v decembri 2020 
hodnoty, z ktorých vyplývalo, že v tomto 
mesiaci boli zrážky priestorovo viac 
rozdielne ako tomu bolo v 
predchádzajúcom mesiaci. V niektorých 
oblastiach boli mesačné úhrny zrážok v 
decembri 2020 podnormálne, v iných 
naopak nadnormálne. Ich hodnoty 
dosiahli pomerne veľký rozptyl, od 
približne 20 mm do hodnôt okolo 160 
mm. Mesačné úhrny atmosférických 
zrážok boli v decembri 2020 najnižšie na 

niektorých miestach na juhovýchode 
Podunajskej nížiny, kde dosiahli 
ojedinele aj o niečo menej ako 20 mm. 
Naopak, najviac zrážok zaznamenali v 
decembri 2020 v oblasti Kremnických 
vrchov a západnej časti Nízkych Tatier, 
kde to bolo na niektorých miestach viac 
ako 150 mm. Priestorový úhrn 
atmosférických zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol hodnotu 60 mm, čo 
predstavuje 113 % normálu a prebytok 
zrážok 7 mm.  
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PLAGÁTY PODUJATÍ V ROKU 2020  
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FOTOGRAFIE V ROKU 2020 
 

 

Námestovo 2020: Mesto pri západe slnka (Zdroj: Kronika mesta) 



KRONIKA mesta                                                                                                                    NÁMESTOVO 2020 

 

 

101 

 

 

 

Námestovo 1.1. 2020: Novoročný ohňostroj (Zdroj: Dominik Diko) 

Námestovo 5.1. 2020: Účinkujúci (FSk Goral zo Suchej Hory, Gajdošskej hudbe Beskýd z Oravskej 
Polhory a DSS a ĽH spôd Kamjynnego zo Zákamenného)  na benefičnom koncerte v kostole sv. Šimona a 
Júdu v Námestove na podporu špeciálnej Spojenej Škole Internátnej Námestovo (Zdroj: OZ 
Vjecna/Facebook)  
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Námestovo 6.1.2020: Zástupkyňa americkej veľvyslankyne Natasha Franceschi s primátorom mesta 
Milanom Hubíkom (Zdroj: MsÚ) 
 
 

 
Námestovo 18.1. 2020: Nováčikovia čakajú na svoj krst otužilcov  (Zdroj: Martin Pavelek) 
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Námestovo 19.1. 2020: Hokejový klub Námestova (Zdroj: Juraj Jankuliak)  
 
 

 
Námestovo 25.1.2020: Za truhlou don Jozefa Sobotu kráčal početný sprievod kňazov a veriacich z Námestova 
i širokého okolia (Zdroj: Námestovčan) 
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Bratislava 26.2. 2020: Primtor mesta na pôde Národnej rady s ministerkou školstva, Martinou Lubyovou 
(Zdroj: MsÚ) 
 
 

 
Námestovo 22.4. 2020: Novo objavené náhrobné kamene na Židovskom cintoríne po očistení (Zdroj: Kronika 
mesta) 
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Námestovo 28.4. 2020: Počiatočné práce pri rekonštrukcii interiéru kostola (Zdroj: Kronika mesta) 
 
 
 

 
Námestovo apríl-máj 2020: Zrekonštruovaná školská kaplnka na CZŠ (Zdroj: CZŠ) 
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Námestovo 30.4. 2020: Staré vodovodné potrubie sa uvoľnilo z mostnej konštrukcie a spadlo do priehrady 
(Zdroj: Kronika mesta) 
 
 

Námestovo 28.5. 2020: Nemocní si musia vystáť v rade zdravie pred  Oravskou poliklinikou v Námestove - 
v čase aj nečase (Zdroj: Kronika mesta) 
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Námestovo 30.5. 2020: Vtáci na Oravskej priehrade dostali ostrovy. (Zdroj: Miroslav Demko) 
 
 
 

 
Námestovo 30.6. 2020: Nedeľná sv. omša na Nábreží (Zdroj: Kronika mesta) 
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Námestovo 22.6. 2020: Realizuje sa kompletná diagnostika mosta. (Zdroj:  Igor Janckulík) 
 
 

 
Námestovo 8.8. 2020: Účastníci turnaja v plážovom volejbale - ORAVA BEACH MIX 2020 
(Zdroj: Volejbalový oddiel TJ Oravan Námestovo) 
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Námestovo 9.8. 2020: Leto vrcholí a teplé počasie prilákalo ku vodnej ploche množstvo rekreantov (Zdroj: 
Kronika mesta) 
 

 
Bánovce n. Bebravou 13.8. 2020: V individuálnej časovke cyklistický talent Pavol Kramarčík 
z Námestova(prvý zľava) skončil na druhom mieste na Majstrovstvách SR v cestnej cyklistike. (Zdroj: 
Slovenský zväz cyklistiky)  
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Námestovo 2.9. 2020: Prváci v prvý deň školského roka v školskej lavici na ZŠ Komenského 
(Zdroj: ZŠ) 
 

 
Domaša 12. 9. – 15. 9. 2020: Matej Štefaničiak, víťaz Majstrovstiev Slovenska vo windsurfingu kategória 
BIC Techno 293 (Zdroj: NámestovoINFO)  
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Námestovo 13.9. 2020: Výstava na Hviezdoslavovom námestí – Príbehy 20. storočia. (Zdroj: Kronika mesta) 
 
 

 
Námestovo 13.9. 2020: Účinkujúci divadelného predstavenia JUDENREIN , ktoré bolo inšpirované 
skutočnými príbehmi a udalosťami druhej svetovej vojny v našom meste. Toto predstavenie ukončilo 
tohtoročný Slanický ostrov divadla (Zdroj: Michal Glonek) 
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Náestovo 15.9. 2020: Tanečno 2020 - Oravský festival tanca a pohybu na Hviezdoslavovom námestí (Zdroj: 
Marek Ganc) 
 

 
Námestovo 17.9. 2020: Stretnutie zástupcov mesta s partnermi z Poľska (Zdroj: NámestovoINFO) 
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Námestovo 21.9. 2020: Letecký pohľad na Slanickú osada - miestna časť Námestova (Zdroj: Vladimír Liptai) 
 
 
 

 
Námestovo 19.9. 2020: Slávnostné otvorenie a posvätenie zrekonštruovaných priestorov budovy 
Dobrovoľného hasičského zboru Námestova (Zdroj: NámestovoINFO) 
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Žilina 19.9. 2020: Zľava víťaz Žilinského polmaratónu Martin Rusina, Tomáš Ferenčík, Viktor Fonfer, Jozef 
Urban, Ján Jankoľa a Andrej Páleník. (Zdroj: Anna Ferenčíková) 
, 

 
Námestovo 4.10. 2020: Orava otužilci a priaznivci zimného otužovania a plávania spoločne otvorili novú 
sezónu 2020/2021.Voda mala 15 stupňov (Zdroj: Orava otužilci)  
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Námestovo 8.10. 2020: Oravský záchranný systém pomáha s dezinfekciou; Stredná odborná škola technická 
Námestovo (Zdroj: NámestovoINFO) 
 
 

 
Námestovo 9.10. 2020: Prebiehajúce stavebné prace v areáli MŠK  (Zdroj: NámestovoINFO) 
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Šurany 10.10.2020: Talentovaný Tomáš Tohol z Námestova sa dostal pod krídla Red Bull tímu (Zdroj: 
NámestovoINFO) 
 

Námestovo 18.10. 2020: Jesenné inverzie pri Oravskej priehrade na fotke Slanický ostrov umenia a v 
pozadí vrch Havran (2151 m n. m.) - najvyšší vrch Belianskych Tatier (Zdroj: Michal Glonek) 
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Námestovo 23.10. 2020: DHZ ukončili dezinfekciu na odbernom mieste v priestoroch MsÚ po 20tej hodine... 
a pripravujú sa na dezinfekciu ďalších odberových miest (Zdroj: Kronika mesta) 
 

 
Námestovo 26.10. 2020: Zrekonštruované priestory mestskej knižnice (Zdroj: Michal Glonek) 
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Námestovo Október 2020: Komisia pre mládež Spišskej diecézy pripravila pre mladých v októbri kampaň 
spojenú so spoznávaním encykliky pápeža Františka Laudato si’. Táto výzva dostala meno „RE 246“ a 
vznikla pri príležitosti 5. výročia od vydania tejto encykliky (Zdroj: Komisia pre mládež) 
 

Námestovo 9.11. 2020: Primátor mesta s testovacím tímom na ZŠ Slnečná počas jednej z etáp celoplošného 
testovania obyvateľov na Covid-19 (Zdroj: NámestovoINFO) 
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Námestovo 9.11. 2020: Primátor mesta s testovacím tímom v KD počas jednej z etáp celoplošného 
testovania obyvateľov na Covid-19 (Zdroj: NámestovoINFO) 

 

Námestovo 24.11. 2020: Zrekonštruované priestory kinosály (Zdroj: NámestovoINFO) 
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Námestovo 15.12. 2020: Sviatosť pomazania chorých v CSS, ktorou získavajú najmä odpustenie hriechov, 
posilu a povzbudenie v chorobe. (Zdroj: CSS) 

Námestovo 2020: Príslušníci DHZ NO kontrolujú teplotu prichádzajúcich na MsÚ (Zdroj: Msú) 
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Námestovo 2020: Časť personálu Centra sociálnych služieb Námestovo (Zdroj: mk) 

Námestovo jún 2020: Žiaci 4. B triedy ZŠ Slnečná po návrate do školy v júni (Zdroj: ZŠ Slnečná) 
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Námestovo 2020: Heligonkári sú úspešnými reprezentantmi ZUŠ Ignáca Kolčáka (Zdroj: zuš ik) 

 

Námestovo 2020: Nápis na Nábreží láka turistov  (Zdroj: internet) 
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Výpis uznesení z  1. zasadnutia MsZ v Námestove konaného dňa 24.1.2020  

MsZ v Námestove prijíma nasledovné uznesenia podpísané primátorom mesta: 

Uznesenie č. 2/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje zmenu Rokovacieho 
poriadku Mestského zastupiteľstva v Námestove nasledovne: 
V Čl. 5 ods. 7 prvej vety sa číslica 7 nahrádza číslicou 15 a vypúšťa sa druhá veta. 
Nové znenie Čl. 5 ods. 7 je: Pozvánka a materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva 
v písomnej forme sa doručia všetkým poslancom najneskôr 15 kalendárnych dní pred 
uskutočnením zasadnutia mestského zastupiteľstva. Poslanec môže požiadať, aby mu boli 
pozvánka a materiály zasielané v elektronickej forme. 

Uznesenie č. 3/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove navrhuje mestskému úradu 
v spolupráci s mestskou políciou urgentne pripraviť návrh riešenia dopravno-
bezpečnostnej situácie na ulici Mlynská na križovatke pri potoku Klinec so zohľadnením 
nasledovných možností: 

1. dobudovať chodník od križovatky za rovno s potokom Klinec 
2. zjednosmerniť úsek od križovatky po ulicu Štefánikovú 
3. zmena dopravného značenia v prospech príjazdu od Brehov 
4. bezpečnostný ostrovček v strede križovatky 
5. priechod pre chodcov a ostatné vodorovné značenie  
6. obmedzenie rýchlosti na ulici Mlynská smerom od Doliny. 

Prijaté uznesenia MsZ nepodpísané primátorom mesta: 

Uznesenie č. 1/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove: 

A/ sa uznáša na texte Vyjadrenia Mestského zastupiteľstva v Námestove v právnej veci 
žalobcu Okresná prokuratúra v Námestove proti žalovanému mesto Námestovo o zrušenie 
uznesenia mestského zastupiteľstva č. 19/2019 zo dňa 27. 02. 2019 

B/ schvaľuje obsah Vyjadrenia Mestského zastupiteľstva v Námestove v právnej veci 
žalobcu Okresná prokuratúra v Námestove proti žalovanému Mesto Námestovo o zrušenie 
uznesenia mestského zastupiteľstva č. 19/2019 zo dňa 27. 02. 2019, tak ako bol predložený 
a prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 24. 01. 2019 

C/ žiada mestský úrad, aby zaslal Vyjadrenie Mestského zastupiteľstva v Námestove 
v právnej veci žalobcu Okresná prokuratúra v Námestove proti žalovanému Mesto 
Námestovo o zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 19/2019 zo dňa 27. 02. 2019 
príslušnému Krajskému súdu v Žiline spolu s prílohami uvedenými vo vyjadrení najneskôr 
29. 01. 2020. 

Výpis uznesení z  2. zasadnutia MsZ v Námestove konaného dňa 12.2.2020  

MsZ v Námestove prijíma nasledovné uznesenia podpísané primátorom mesta: 

Uznesenie č. 5/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove berie na vedomie Správu 
o plnení uznesenia č. 113/2019 (týkajúceho sa legislatívneho rámca kontroly ubytovacích 
zariadení a efektívnosť výberu dane). 
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Uznesenie č. 7/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove na základe protestu prokurátora 
zo dňa 09. 08. 2019 schvaľuje Zmenu č. 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2006 
o dotáciách z rozpočtu mesta. 

Uznesenie č. 8/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove na základe zákona 596/2003 
Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov schvaľuje delegovanie zástupcov Mesta Námestovo do rád škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nasledovne: 

• MŠ Veterná 159: Ing.arch. Danica Hollá, Ing. Róbert Sládek, Mgr. Jana Herudová Frančáková 
• MŠ Bernolákova 252: Ing. Eduard Dunčič, MUDr. Silvia Loneková, Mgr. Anna Ferenčíková, 
• MŠ Komenského 425/33: Ing. Štefan Uhliarik, Ing. Matej Hajdučík, Mgr. Iveta Volfová 
• Centrum voľného času MAJÁK Komenského 487: Ing. Jaroslav Genšor, Ing. Peter Koľada,  
Agneša Ovsáková 
• ZŠ Komenského 495/33: Ing.arch. Danica Hollá, Marián Grigeľ, MUDr. Rastislav Zanovit,  Iveta 
Madleňáková 
• ZŠ Slnečná 168/28: PaedDr. Tomáš Kucharík, Ing. Peter Koľada, Ing. Juraj Kurtulík, Mária 
Čierniková 
• ZUŠ Ignáca Kolčáka Hattalova 367/15: Ing. Juraj Kurtulík, MUDr. Rastislav Zanovit,  Marián 
Grigeľ, Ing. Lucia Šutá 

Uznesenie č. 9/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove berie na vedomie Správu 
o činnosti mestskej polície za rok 2019. 

Uznesenie č. 11/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove:  

A./ v súlade s Čl. 12 ods. 4 VZN č. 2/2017 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta, schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku mesta: KN-C parcela č. 1230/2 zastavaná 
plocha o výmere 16 m2 a KN-C parcela č. 1231/2 záhrada o výmere 106 m2.  

B./ v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b./ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, schvaľuje prevod pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľky vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.  
- predmet: novovytvorená CKN parc. č. 1230/2 zastavaná plocha o výmere16 m2 a KN-C 
parc. č. 1231/2 záhrada o výmere 106 m2, ktoré parcely vznikli odčlenením z pôvodnej KN-
E parcely č. 20516/21 trvalý trávnatý porast o výmere 236 m2  na základe geometrického 
plánu č. 46193537-401/2019 zo dňa 25. 11. 2019, ktorý bol vypracovaný Ing. Jurajom 
Karolčíkom a úradne overený Okresným úradom v Námestove, odborom katastrálnym dňa 
23. 1. 2020 pod č. 1214/2019.  
- kupujúci: Alena Geburová, rod. Raticová, nar. 27. 4. 1963, bytom Kamenická č. 803/1, 
029 01 Námestovo 
- účel: majetkovoprávne vysporiadanie  pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
žiadateľky vrátane priľahlej plochy   
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- kúpna cena: 40 €/m2 (slovom štyridsať eur) v zmysle VZN č. 2/2017 príloha č. 1, čo pri 
prevádzanej výmere 122 m2 je celková kúpna cena 4880 € (slovom 
štyritisícosemstoosemdesiat eur) 

Uznesenie č. 12/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove:  

A/ schvaľuje v súlade s Čl.  3 bod. 2 písm. a.) VZN  č. 2/2017 Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta, nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta 
Kupujúci: Mesto Námestovo, týmto kupuje od predávajúcich nasledovné nehnuteľnosti 
nachádzajúce  sa v k.ú. Námestovo:  
1./ Predmet:   C-KN parc. č. 2015/235 orná pôda  o výmere 133 m2 v celosti  
Predávajúci:   Stanislav PROTUŠ, rod. Protuš, nar. 03. 11. 1957, a manželka  
                        Mgr.  Mária PROTUŠOVÁ, rod. Bugajová, nar. 16. 6. 1957,  
                        obaja bytom Námestovo, Kukučínova 819/13, 029 01, SR v 1/1 úč.  
Kúpna cena:   1€/m2, t.j. 133 € /slovom jednostotridsaťtri eur/              
2./ Predmet:    C-KN parc. č. 2015/150 orná pôda o výmere 226 m2 v celosti  
Predávajúci:   Ing. Milan JAKUBJAK, rod. Jakubjak, nar. 18. 03. 1966, bytom Novoť  
                        s. č. 322, 029 55, SR v podiele 336/672 úč. t.j. 113 m2 
                        Ing. František MIKOLAJČÍK, rod. Mikolajčík, nar. 10. 10. 1963,  
                        bytom Novoť s. č. 982, 029 55, SR v podiele 336/672 úč. t.j. 113 m2 
Kúpna cena:   1€/m2, t.j. 226 €  /slovom dvestodvadsaťšesť eur/        
3./ Predmet:   C-KN parcela č. 2015/246 orná pôda o výmere 102 m2 v celosti 
Predávajúci:  Jozef ZANOVIT, rod. Zanovit, nar. 13. 03. 1950,  
                       bytom Oravská Jasenica s. č. 85, 029 64, SR, v podiele 1/12 úč., t.j. 8,5 m2  
                       Vilma VRÁBOVÁ, rod. Zanovitová, nar. 06. 05. 1956,  
                       bytom Oravská Jasenica s. č. 322, 029 64, SR, v podiele 1/12 úč., t.j. 8,5 m2 
                       Rudolf POLÁK, rod. Polák, nar. 03. 12. 1965, bytom  
                       Oravská Jasenica s. č. 253, 029 64, SR, v podiele ¼ úč., t.j. 25,5 m2 
                       Mgr. Marcela KLINOVSKÁ, rod. Baláková, nar. 22. 05. 1977,         
                       bytom Lokca, Záhumnica 413/13, 029 51, SR, v podiele 1/12 úč., t.j. 8,5 m2 
                       Peter BEŇUŠ, rod. Beňuš, nar. 10. 08. 1977 a manželka Mgr. Denisa   
                       BEŇUŠOVÁ, rod. Pavčová, nar. 10. 04. 1984, obaja bytom  
                       Oravská Jasenica s. č. 226, 029 64, SR, v podiele ¼ úč., t.j. 25,5 m2 
                       Martin ŽOFAJ, rod. Žofaj, nar. 20. 07. 1977 a manželka Lenka ŽOFAJOVÁ,             
                       rod. Pavčová, nar. 11. 04. 1982, obaja bytom Oravská Jasenica s.č.468, 029 64, SR,  
                       v podiele ¼ úč., t.j. 25,5 m2 
Kúpna cena:  1€/m2, t.j. 102 €  /slovom jednostodva eur/ 

Uznesenie č. 15/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje uzatvorenie 
Nájomnej zmluvy č. 2/2020 s  úspešným uchádzačom obchodnej verejnej súťaže 
spoločnosťou Dávid Vorčák v predloženom znení s pripomienkami Komisie pre 
legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia mesta a doplnením Čl. 
IV. bod 4: Výšku nájomného zvyšovať každoročne o výšku miery inflácie stanovenej 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.  
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Uznesenie č. 16/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo schvaľuje uzatvorenie 
zmluvy o nájme nebytového priestoru medzi prenajímateľom mestom Námestovo 
a nájomcom OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, predmetom ktorej je 
nájom nebytového priestoru stavebne určeného na prevádzkovanie obchodu a služieb vo 
výmere 68,5 m2 nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží bytového domu so 
súpisným číslom 510 postaveného na parcele C-KN č. 876/5, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 265 m2, zapísaného na LV č. 1399 k. ú. Námestovo za účelom 
zriadenia komunitného centra a to formou osobitného zreteľa za cenu ročného nájmu 68,5 
Eur v znení pozmeňovacieho návrhu. Osobitný zreteľ spočíva v tom v bezodplatnej 
podpore rodín v náročných životných situáciách vrátane krízovej intervencie.  

Uznesenie č. 18/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove poveruje hlavnú kontrolórku 
mesta Námestovo na preverenie uznesenia č. 41/2019 v nadväznosti na budúci prevod 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve budúceho  nadobúdateľa a to po vydaní 
kolaudačného rozhodnutia a prijatie finančných prostriedkov na účet mesta  uzatvorením 
zmluvy o  uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 02/2019/245. Termín: do najbližšieho 
mestského zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 19/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove odporúča preveriť hlavnej 
kontrolórke mesta súlad odpredaja pozemku s platným VZN o zásadách hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta v súvislosti s uznesením č. 48/2015. Termín: do 
najbližšieho mestského zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 22/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove súhlasí s doplnením za 
nového člena Komisie pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia 
mesta pani JUDr. Máriu Vranovú s účinnosťou od 15. 02. 2020.  

Prijaté uznesenia MsZ nepodpísané primátorom mesta: 

Uznesenie č. 4/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove: 

a) berie na vedomie Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 
v Námestove za obdobie od 01. 01. 2019 aktualizovaná k 12. 02. 2020, 
b) žiada, aby mestský úrad splnil uznesenia č. 34/2019, 102/2019, 103/2019, 104/2019, 
105/2019, 127/2019, 128/2019 v termíne do 31. 03. 2020 a predložil správu na najbližšom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva, 
c) k uzneseniu č. 74/2019 žiada mestský úrad, aby zvolal pracovné stretnutie do termínu 
15. 3. 2020, kde predstaví harmonogram systematických krokov pri plnení tohto uznesenia, 
ktoré súvisí s výstavbou športovej haly, 
d) ruší uznesenie č. 32/2019. 

Uznesenie č. 6/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo v zmysle § 13 ods. 8 
zákona č. 369/1190 Z.z. potvrdzuje uznesenie č. 91/2019, ktoré znie: „Mestské 
zastupiteľstvo mesta Námestovo žiada vedenie mesta, aby zabezpečilo: 

a) dopracovanie zmeny č. 2 VZN č. 4/2014 zapracovaním pripomienok, prednesených 
na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 20. 11. 2019 

b) doplnenie predloženého materiálu o ekonomickú analýzu súčasného stavu 
nakladania s odpadmi  
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c) predloženie komplexného materiálu na opätovné prerokovanie na najbližšom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva po jeho predchádzajúcom prerokovaní 
v príslušných komisiách.“ 

Uznesenie č. 10/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove navrhuje mestskému úradu, 
aby v spolupráci s náčelníkom mestskej polície prípadne inými dotknutými orgánmi 
z hľadiska požiarnej bezpečnosti vymedzil parkovanie vozidiel dopravným značením na 
ulici Mlynskej pri Saleziánoch a to do termínu 10. 04. 2020. 

Uznesenie č. 13/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove:  

A./ v súlade s Čl. 12 ods. 4 VZN č. 2/2017 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta, schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku mesta CKN parcely č. 2051/262 ostatná 
plocha o výmere 161 m2. 
B./ v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b./ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov schvaľuje prevod pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa. 
-  predmet:  CKN parcela č. 2051/262 ostatná plocha o výmere 161 m2, ktorá parcela 
vznikla odčlenením z pôvodnej CKN parcely č. 2051/165 ostatná plocha o výmere 277 m2 
na základe geometrického plánu č. 461935537-311/2019 zo dňa 24. 9. 2019 vyhotoveného 
Ing. Jurajom Karolčíkom a úradne overeného Okresným úradom Námestovo pod č. 
971/2019. 
-  kupujúci:    Universal s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 201/21, 029 01 Námestovo,  
                       IČO: 36371521, v zast. Ing. Anton Matejčík, konateľ 
-  účel:            odkúpenie priľahlej parcely    
- kúpna cena: 250 €/m2 (slovom dvestopäťdesiat eur) čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 
za  
 prevádzanú nehnuteľnosť vo výške 40 250 € (slovom štyridsaťtisíc dvestopäťdesiat eur) 

Uznesenie č. 14/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo sa uznáša na tom, aby 
zmluva o prevode nehnuteľnosti obsahovala ustanovenie, ktorým sa kupujúci zaväzuje 
nezastavať a nepožiadať o odkúpenie parcely 2051/165 a danú plochu zrevitalizovať podľa 
predloženej štúdie ako zelenú plochu pričom sa zaväzuje o danú plochu trvale starať. 

Uznesenie č. 17/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove žiada mestský úrad 
zapracovať do VZN 5/2017 o miestnych daniach a poplatkoch zonáciu poplatkov za daň z 
ubytovania, lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane z ubytovania, spôsob vedenia 
preukaznej evidencie na účely tejto dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a 
spôsoby jej odvodu obci, prípadné oslobodenie alebo zníženie dane a to do termínu 31. 03. 
2020. Toto zapracované VZN sa potom predloží na pripomienkovanie do jednotlivých 
komisií mestského zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 20/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove odporúča mestskému úradu 
do nájomných zmlúv zakomponovať: dobú určitú na dobu 5 rokov, výšku nájomného 
zvyšovať každoročne o výšku miery inflácie stanovenej Štatistickým úradom Slovenskej 
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republiky za predchádzajúci kalendárny rok a nájomca nesmie prenajať nájom tretej osobe 
bez súhlasu mesta. 

Uznesenie č. 21/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo žiada mestský úrad, aby 
vo všetkých zmluvných vzťahoch v zmluvách uzatváraných mestom Námestovo bola 
klauzula, ktorá zabraňuje netransparentným hospodárskym vzťahom. Osoba, ktorá 
uzatvára zmluvy, objednáva alebo zabezpečuje pre mesto Námestovo služby obstarávateľa 
alebo spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie, služby stavebného dozoru investora, 
dodávky alebo subdodávky iných služieb, diel, alebo tovarov, nesmie ich zadať blízkym 
osobám, alebo iným osobám, ktoré by mohli byť v konflikte záujmov.  

Uznesenie č. 23/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo žiada mestský úrad, aby 
do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva pripravil zmenu VZN č. 1/2014, do 
ktorej zapracuje platenie poplatku za nájom hrobových miest v splátkach, nasledovne: 

Do § 14 Splatnosť a platenie daní a poplatkov v splátkach doplniť za ods. 2 nový ods. 3, 
ktorý znie: 

Správca daní a poplatkov určuje platenie poplatku za prenájom hrobových miest 
vyrubeného fyzickej osobe na obdobie 10 rokov nasledovne: 
- do 60 Eur v jednej splátke,  
- od 61 do 180 Eur v dvoch rovnakých splátkach, 
- nad 180 Eur v troch rovnakých splátkach, 
Pričom jedna splátka, resp. prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka do 30. júna a tretia splátka do 31. decembra 
príslušného kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok vyrubený.  

Výpis uznesení z  3. zasadnutia MsZ v Námestove konaného dňa 22.4.2020  

MsZ v Námestove prijíma nasledovné uznesenia podpísané primátorom mesta: 

Uznesenie č. 24/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo berie na vedomie Správu 
o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Námestove za obdobie 
od 01. 01. 2019 aktualizovaná k 22. 04. 2020 

Uznesenie č. 25/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo berie na vedomie Správu 
o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov 
a vnútorných predpisov mesta pri použití dotácii z rozpočtu mesta v roku 2019 u vybraných 
žiadateľov, ktorí nie sú zriadení mestom Námestovo.  

Uznesenie č. 26/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove: 

A/ odporúča mestskému úradu preskúmať platnosť a účinnosť Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve uzatvorenej medzi Mestom Námestovo ako budúcim predávajúcim a budúcim 
kupujúcim Stavebný podnik s.r.o., Námestovo, IČO 36373249 dňa 23.03.2016 a uplatniť 
právne kroky na odstránenie nevýhodných podmienok pre Mesto Námestovo, ktoré 
vyplývajú z porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a uznesenia MsZ č. 
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6/2015 zo dňa 11. a 12.03.2015 a použiť všetky právne prostriedky na ochranu majetku, 
vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými 
orgánmi. 
B/ odporúča mestskému úradu prijať opatrenia na dôsledné dodržiavanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov zodpovednými zamestnancami mestského úradu pri 
používaní spôsobu verejnej obchodnej súťaže pri nakladaní s majetkom mesta. 
C/ odporúča primátorovi mesta a prednostovi mestského úradu v prípadoch porušenia 
povinnosti pri plnení uznesenia mestského zastupiteľstva č. 6/2015 zo dňa 11. a 12. 03. 
2015 nedôsledným vykonávaním finančnej kontroly ako aj porušením pracovných 
povinností, vyvodiť zodpovednosť u zamestnancov, ktorí porušili pracovné povinnosti ako 
aj povinnosti vyplývajúce zo zákona finančnej kontrole a audite.  

Uznesenie č. 27/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo berie na vedomie Správu 
o plnení uznesenia č.19/2020 (týkajúceho súladu uznesenia MsZ č. 48/2015 o odpredaji 
pozemku pod hromadné garáže a VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta). 
Uznesenie č. 28/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo berie na vedomie Správu 
o plnení uznesenia č. 18/2020 (preverenie uznesenia MsZ č. 41/2019 týkajúceho sa 
budúceho prevodu pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa). 

Uznesenie č. 35/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove zvyšuje v kapitole 10. 
Sociálne zabezpečenie – 64xxxx Príspevok na činnosť pre Centrum sociálnych služieb 
z výšky  333 700 Eur na výšku 359 700 Eur, rozdiel 26 000 Eur, na nákup potrebných 
hygienických pomôcok v súvislosti s COVID-19.  

Uznesenie č. 36/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje Rozpočtové 
opatrenie č. 1/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

Bežné príjmy      9 691 214 Eur 
Kapitálové príjmy         327 037 Eur  
Finančné operácie     2 005 950 Eur 
Rozpočtové príjmy celkom     12 024 201 Eur 
Bežné výdavky     9 684 184 Eur 
Kapitálové výdavky     2 055 337 Eur 
Finančné operácie                     11 300 Eur 
Rozpočtové výdavky celkom: 11 750 821 Eur 

Uznesenie č. 37/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje Rozpočtové 
opatrenie č. 1/2020 Domu kultúry v Námestovo podľa predloženého návrhu v zmysle 
ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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Uznesenie č. 38/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje predloženie ŽoNFP 
v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Zameranie: 
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, Operačný program: 
Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie 
miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a 
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

- názov projektu: KOMPOSTÁREŇ V MESTE NÁMESTOVO 
- výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov 
projektu - 15 059,51  EUR  
- kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56 

Uznesenie č. 39/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove v súlade s Čl. 3 ods. 2  písm. 
a.) VZN č. 2/2017 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, schvaľuje 
nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta formou zmluvy o prevode 
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam; 

Predmet: Mesto Námestovo, týmto nadobúda v celosti  pozemky nachádzajúce sa v k.ú. 
Námestovo, a to  KN-C p. č. 1940/2 ost. pl. o výmere 74 m2, zap. na LV č. 1758, KN-C p.č. 1940/5 
ost. pl. o výmere 11 m2, zap. na LV č. 4447, KN-C p. č. 1055/2 ost. pl. o výmere 118 m2, zap. na 
LV č. 3509,  KN-C p. č. 1055/15 zast. pl. a nádvorie o výmere 334 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C 
p. č. 1940/14 ost. pl. o výmere 3 m2, zap. na LV č. 4447, KN-C p. č. 1056/8 zast. pl. a nádvorie 
o výmere 334 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/31 ost. pl. o výmere 39 m2, zap. na LV č. 
3509, KN-C p. č. 1056/32 ost. pl. o výmere 18 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/33 ost. pl. 
o výmere 63 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/37 ost. pl. o výmere 58 m2, zap. na LV č. 
3509, KN-C p. č. 1056/40 ost. pl. o výmere 563 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 2032/8 zast. pl. 
a nádvorie o výmere 12 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 2051/133 vod. pl. o výmere 33 m2, zap. 
na LV č. 4809, KN-C p. č. 2051/217 ost. pl. o výmere 45 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 
2051/220 ost. pl. o výmere 37 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 2051/223 ost. pl. o výmere 122 
m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 2051/225 ost. pl. o výmere 24 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. 
č. 2028/15 zast. pl. a nádvorie o výmere 13 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 2028/13 ost. pl. 
o výmere 9 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/3 zast. pl. a nádvorie o výmere 252 m2, zap. 
na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/10 ost. pl. o výmere 5 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/11 
ost. pl. o výmere 11 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/12 ost. pl. o výmere 10 m2, zap. na 
LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/13 ost. pl. o výmere 21 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/14 
ost. pl. o výmere 19 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/15 ost. pl. o výmere 16 m2, zap. na 
LV č. 3509, KN-C p. č. 2028/16 ost. pl. o výmere 18 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/16 
ost. pl. o výmere 16 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/17 ost. pl. o výmere 7 m2, zap. na LV 
č. 3509, KN-C p. č. 1056/18 ost. pl. o výmere 152 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/19 ost. 
pl. o výmere 41 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/20 ost. pl. o výmere 1 m2, zap. na LV č. 
3509, KN-C p. č. 1056/21 ost. pl. o výmere 2 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/23 zast. pl. 
a nádvorie o výmere 20 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1048/8 zast. pl. a nádvorie o výmere 7 
m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 1048/8 zast. pl. a nádvorie o výmere 7 m2, zap. na LV č. 4770, 
KN-C p. č. 1048/12 zast. pl. a nádvorie o výmere 1 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 1048/10 
ost. pl. o výmere 28 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 1048/11 zast. pl. a nádvorie o výmere 144 
m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 1048/13 zast. pl. a nádvorie o výmere 21 m2, zap. na LV č. 
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4447, KN-C p. č. 1041/22 zast. pl. a nádvorie o výmere 104 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 
1056/36 zast. pl. a nádvorie o výmere 185 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/35 ost. pl. 
o výmere 52 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1041/23 zast. pl. a nádvorie o výmere 61 m2, zap. 
na LV č. 4770, KN-C p. č. 2051/242 vod. pl. o výmere 22 m2, zap. na LV č. 4809, KN-C p. č. 
2032/14 zast.pl. a nádvorie o výmere 5 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1055/20 zast.pl. a 
nádvorie o výmere 36 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1940/13 zast.pl. a nádvorie o výmere 23 
m2, zap. na LV č. 4447, KN-C p. č. 1940/14 ost.pl. o výmere 3 m2, zap. na LV č. 4447, KN-C p. č. 
1055/21 zast.pl. a nádvorie o výmere 3 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/42 zast.pl. 
a nádvorie o výmere 48 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/39 zast.pl. a nádvorie o výmere 
136 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1040/6 zast.pl. a nádvorie o výmere 26 m2, zap. na LV č. 
4448, KN-C p. č. 2051/218 zast.pl. a nádvorie o výmere 8 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 
1056/28 zast.pl. a nádvorie o výmere 29 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/29 zast.pl. 
a nádvorie o výmere 10 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 2051/215 zast.pl. a nádvorie o výmere 
305 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 2051/216 zast.pl. a nádvorie o výmere 17 m2, zap. na LV 
č. 4770, KN-C p. č. 1056/26 zast.pl. a nádvorie o výmere 23 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 
1056/27 zast.pl. a nádvorie o výmere 32 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 2051/213 zast.pl. 
a nádvorie o výmere 23 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 2051/222 zast.pl. a nádvorie o výmere 
56 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 2051/224 zast.pl. a nádvorie o výmere 279 m2, zap. na LV 
č. 4770, KN-C p. č. 1055/25 zast.pl. a nádvorie o výmere 409 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 
1007/16 zast.pl. a nádvorie o výmere 28 m2, zap. na LV č.  3509, KN-C p. č. 1009/21 zast.pl. a 
nádvorie o výmere 16 m2, zap. na LV č. 4655, KN-C p. č. 1055/27 zast.pl. a nádvorie o výmere 113 
m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1055/31 zast.pl. a nádvorie o výmere 79 m2, zap. na LV č. 3509, 
KN-C p. č. 1055/34 zast.pl. a nádvorie o výmere 162 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1012/25 
zast.pl. a nádvorie o výmere 25 m2, zap. na LV č. 4809, KN-C p. č. 1012/24 ost.pl. o výmere 30 m2, 
zap. na LV č. 4809, KN-C p. č. 1012/26 zast.pl. a nádvorie o výmere 16 m2, zap. na LV č. 4655, 
KN-C p. č. 2029/28 zast.pl. a nádvorie o výmere 28 m2, zap. na LV č. 4660, KN-C p. č.  1055/38 
zast.pl. a nádvorie o výmere 106 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 2029/29 zast.pl. a nádvorie 
o výmere 78 m2, zap. na LV č. 4625, KN-C p. č. 2027/139 zast.pl. a nádvorie o výmere 14 m2, zap. 
na LV č. 4625, KN-C p. č. 1865/13 zast.pl. a nádvorie o výmere 20 m2, zap. na LV č. 4447, KN-C 
p. č. 1055/23 zast.pl. a nádvorie o výmere 416 m2, zap. na LV č. 3509, CKN p. č. 1056/34 zast.pl. 
a nádvorie o výmere 1276 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1048/5 zast.pl. a nádvorie o výmere 
471 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 1056/22 zast.pl. a nádvorie o výmere 5 m2, zap. na LV č. 
3509, KN-C p. č. 1056/38 zast.pl. a nádvorie o výmere 106 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 
1041/19 zast.pl. a nádvorie o výmere 323 m2, zap. na LV č. 4770.  
Prevodca:   Slovenská republika, v zastúpení Slovenská správa ciest,  
                    so sídlom  Miletičova 19, 826 19 Bratislava,  
                    IČO: 00003328, 
                    štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ 
Cena:          bezodplatne 

Uznesenie č. 40/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove:  

A/ schvaľuje  
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, prenechanie majetku mesta do 
nájmu. 
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Predmet: nebytové priestory vo vlastníctve prenajímateľa nachádzajúce sa v prístavbe 
budovy MsÚ v Námestove, ktorá budova je postavená na C-KN parcele č. 604/2 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 294 m2, celková výmera podlahovej plochy nebytových 
priestorov je 150 m2, z toho kancelárske priestory o výmere 100 m2, vstupná chodba 
a čakáreň o výmere 29 m2 a sociálne zariadenie a skladové priestory o výmere 21 m2. 
Nájomca: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky so 
sídlom  Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866, v zast. JUDr. Milan Rebroš, 
PhD., riaditeľ Centra podpory Žilina. 
Účel:  prevádzkovanie kancelárie prvého kontaktu 
Celková cena nájmu: 8630 €/rok (slovom osemtisícšesťsto tridsať eur) t.j. 66,30€/m2/rok 
za kancelárske priestory o výmere 100 m2 a 40 €/m2/rok za sociálne zariadenie a skladové 
priestory o výmere 50 m2. 
Doba nájmu: na neurčito 
B/  konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca poskytuje občanom celého 
okresu Námestovo verejne prospešnú službu, a to je vydávanie pasov, občianskych 
a vodičských preukazov. Túto službu poskytuje prostredníctvom oddelenia dokladov, ktoré 
je vysunutým pracoviskom  Okresného riaditeľstva policajného zboru v Dolnom Kubíne.  
Uznesenie č. 41/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove v súlade s Čl. 3 ods. 2 písm. 
i.) VZN č. 2/2017  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, schvaľuje 
bezodplatný prevod správy majetku mesta - motorové vozidlo JOHN DEERE 6120 M, ev. 
č. NO873CP na Technické služby Námestovo, Miestneho priemyslu 560, Námestovo, IČO: 
30222281, v zast. PhDr. Mgr. Martin Miklušičák, riaditeľ.  

Uznesenie č. 42/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove v súlade s ustanovením § 9a 
ods. 8 písm. b./ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
schvaľuje prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa formou 
kúpnej zmluvy takto; 
-  predmet:     pozemok  nach. sa v k.ú. Námestovo, a to KN-C parc. č. 2051/114 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 125 m2 , ktorá parcela bola zameraná geometrickým plánom č.   
77/2019 vyhotoveným geodetickou spoločnosťou Brandys, s. r. o.  dňa 28. 3. 2019, ktorý 
bol úradne overený Okresným  úradom Námestovo, katastrálnym odborom dňa   11. 4. 
2019 pod č. 278/2019.  
-  kupujúci: 1./ Azem Luši, rod. Luši, nar. 24. 10. 1965, bytom Nábrežie 1159/21, 
Námestovo a Renáta Lušiová, rod. Šarkéziová,  nar. 6. 8. 1969, bytom Nemocničná 
1948/47, Dolný Kubín v ½  
                       2./ Rastislav Ferletják, rod. Ferletják, nar. 19. 8. 1973, bytom Nábrežie 
1159/21, Námestovo a Žaneta Ferletjaková, rod. Kolenová, nar. 7. 9. 1973, bytom Lazová 
1509/44, Námestovo v ½ 
-  účel:  majetkovoprávne vysporiadanie  pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve   
žiadateľov     
- kúpna cena: celá kúpna cena vo výške 50.000 € (slovom päťdesiattisíc eur) bola vyplatená 
pri uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve č. 02/2019/245  
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Uznesenie č. 43/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje uzatvorenie 
Zmluvy o postúpení investičných práv a povinností podľa § 269 ods. 2 Obchodného 
zákonníka, medzi postupujúcim: Mestom Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 
Námestovo, IČO: 00 314 676  a preberajúcim: Oravskou vodárenskou spoločnosťou a. s., 
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254, predmetom ktorej je bezodplatné 
postúpenie práv a povinností za účelom uskutočnenia vodnej stavby „Splašková 
kanalizácia vetva „B“ Vojenské Námestovo“.  

Uznesenie č. 45/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove odporúča mestskému úradu 
zverejniť Spoločné všeobecne záväzné nariadenie - platný Štatút Or. Priehrady na webovej 
stránke mesta Námestovo.  

Uznesenie č. 46/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove odporúča mestskému úradu 
pripraviť aktualizáciu Spoločného všeobecne záväzného nariadenia - platného Štatútu 
Oravskej Priehrady.  

Uznesenie č. 47/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove odporúča mestskému úradu 
iniciovať koordinačnú poradu zástupcov mesta, orgánov polície, zdravotníckych služieb, 
ochranárov, podnikateľov v cestovnom ruchu a prípadne iných aktérov, v záujme riešenia 
pretrvávajúcich nedostatkov v cestovnom ruchu.  

Uznesenie č. 48/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove odporúča Technickým 
službám v Námestove osadiť smetné nádoby v areáli školských ihrísk pri ZŠ Slnečná, 
nakoľko ich neexistenciou tam vzniká veľký neporiadok. 

Prijaté uznesenia MsZ nepodpísané primátorom mesta: 

Uznesenie č. 29/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo v zmysle § 13 ods. 8 
zákona č. 369/1990 Z. z. potvrdzuje uznesenie č. 10/2020, ktoré znie: 

„Mestské zastupiteľstvo v Námestove navrhuje mestskému úradu, aby v spolupráci 
s náčelníkom mestskej polície prípadne inými dotknutými orgánmi z hľadiska požiarnej 
bezpečnosti vymedzil parkovanie vozidiel dopravným značením na ulici Mlynskej pri 
Saleziánoch a to do termínu 10. 04. 2020.“  

Uznesenie č. 30/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo v zmysle § 13 ods. 8 
zákona č. 369/1990 Z. z. potvrdzuje uznesenie č. 13/2020, ktoré znie: „Mestské 
zastupiteľstvo v Námestove:  

A./ v súlade s Čl. 12 ods. 4 VZN č. 2/2017 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta, schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku mesta CKN parcely č. 2051/262 ostatná 
plocha o výmere 161 m2. 
B./ v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b./ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov schvaľuje prevod pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa. 
-  predmet:  CKN parcela č. 2051/262 ostatná plocha o výmere 161 m2, ktorá parcela 
vznikla odčlenením z pôvodnej CKN parcely č. 2051/165 ostatná plocha o výmere 277 m2 
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na základe geometrického plánu č. 461935537-311/2019 zo dňa 24. 9. 2019 vyhotoveného 
Ing. Jurajom Karolčíkom a úradne overeného Okresným úradom Námestovo pod č. 
971/2019. 
-  kupujúci:    Universal s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 201/21, 029 01 Námestovo,  
                       IČO: 36371521, v zast. Ing. Anton Matejčík, konateľ 
-  účel:            odkúpenie priľahlej parcely    
- kúpna cena: 250 €/m2 (slovom dvestopäťdesiat eur) čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 
za prevádzanú nehnuteľnosť vo výške 40 250 € (slovom štyridsaťtisíc dvestopäťdesiat eur)“  

Uznesenie č. 31/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo v zmysle § 13 ods. 8 
zákona č. 369/1990 Z. z. potvrdzuje uznesenie č. 17/2020, ktoré znie: 

„Mestské zastupiteľstvo v Námestove žiada mestský úrad zapracovať do VZN 5/2017 o 
miestnych daniach a poplatkoch zonáciu poplatkov za daň z ubytovania, lehotu 
oznamovacej povinnosti platiteľa dane z ubytovania, spôsob vedenia preukaznej evidencie 
na účely tejto dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu 
obci, prípadné oslobodenie alebo zníženie dane a to do termínu 31. 03. 2020. Toto 
zapracované VZN sa potom predloží na pripomienkovanie do jednotlivých komisií 
mestského zastupiteľstva.“ 

Uznesenie č. 32/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo v zmysle § 13 ods. 8 
zákona č. 369/1990 Z. z. potvrdzuje uznesenie č. 20/2020, ktoré znie: 

„Mestské zastupiteľstvo v Námestove odporúča mestskému úradu do nájomných zmlúv 
zakomponovať: dobú určitú na dobu 5 rokov, výšku nájomného zvyšovať každoročne 
o výšku miery inflácie stanovenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok a nájomca nesmie prenajať nájom tretej osobe bez 
súhlasu mesta.“  

Uznesenie č. 33/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo v zmysle § 13 ods. 8 
zákona č. 369/1990 Z. z. potvrdzuje uznesenie č. 21/2020, ktoré znie: 

„Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo žiada mestský úrad, aby vo všetkých zmluvných 
vzťahoch v zmluvách uzatváraných mestom Námestovo bola klauzula, ktorá zabraňuje 
netransparentným hospodárskym vzťahom. Osoba, ktorá uzatvára zmluvy, objednáva 
alebo zabezpečuje pre mesto Námestovo služby obstarávateľa alebo spracovateľa 
územnoplánovacej dokumentácie, služby stavebného dozoru investora, dodávky alebo 
subdodávky iných služieb, diel, alebo tovarov, nesmie ich zadať blízkym osobám, alebo 
iným osobám, ktoré by mohli byť v konflikte záujmov.“  

Uznesenie č. 34/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove navrhuje zmenu  textu 
v  Rozpočtovom opatrení č. 1/2020  v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení a to nasledovne: 
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V časti bežné výdavky kapitola 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby - 63xxx, text 
Podujatia – dotácia EFRR Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko, nahradiť textom - 
Podujatia – EFRR Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko – Dotácia. 
V časti kapitalové výdavky kapitola 06.2.0. Rozvoj obci 71xxx, text Elektronabíjacia 
stanica, nahradiť textom - Elektronabíjacia stanica – dotácia. 
Kapitola 06.2.0. Rozvoj obci – 71xxx, text Inteligentné lavičky – dotácia EFRR Program 
Interreg V-A Poľsko – Slovensko, nahradiť textom – Inteligentné lavičky – EFRR Program 
Interreg V-A Poľsko – Slovensko – Dotácia 
Kapitola finančné operácie príjmové - 453 Zapojenie grantu - doplnok ÚP nahradiť textom 
Zapojenie grantu - doplnok ÚPN – budova Marína 

Uznesenie č. 44/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove:  

A/ schvaľuje v súlade s Čl. 12 ods. 4 VZN č. 2/2017 Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta,  trvalú prebytočnosť pozemkov vo vlastníctve mesta Námestovo, zap. 
na LV č. 1399 pre k.ú. Námestovo a to KN-C p. č. 1753/76 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 22 m2 a pozemkov  KN-C p. č. 1753/191 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
22 m2 a KN-C p. č. 1753/192 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, ktoré parcely 
boli zamerané geometrickým plánom na zameranie stavieb č. 46193537-118/2020 zo dňa 
5. 3. 2020, vyhotoveným Ing. Jurajom Karolčíkom a úradne overeným Okresným úradom 
Námestovo, katastrálnym odborom dňa 3. 4. 2020, pod č. 298/2020, a sú odčlenené 
z pôvodnej KN-C parcely č. 1753/1 zast. plocha a nádvorie o výmere 10 619 m2.  

B/ V súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, schvaľuje  ako  prevod  pozemkov zastavaných stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa formou zámennej zmluvy a rozdiel výmery v m2 v jednotlivých 
nehnuteľnostiach bude ocenený na základe znaleckého posudku, ktorý určí všeobecnú 
hodnotu zamieňaných nehnuteľností a následné vzájomné vysporiadanie medzi zmluvnými 
stranami. 

1./ Predmet: zámena pozemkov nach. sa v k.ú. Námestovo, a to  KN-C parcela č. 1753/76 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 vo vlastníctve mesta Námestovo v celosti za 
pozemok - KN-C parcela č. 1753/73 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 zap. na 
LV č. 1356, vo vlastníctve  zamieňajúcich 1./  Jozef Černák, rod. Černák, nar. 24. 10. 1957 
a Pavlína Černáková, rod. Jurašková, nar. 12. 12. 1958, obaja bytom Veterná 156/11, 
Námestovo v ½ účasti a vo vlastníctve zamieňajúceho 2./ Karol Polťák, rod. Polťák, nar. 
24. 10. 1956, ul. Severná 148/28, Námestovo v ½ účasti.  

2./ Predmet:  zámena pozemkov nach. sa v k.ú. Námestovo, a to - KN-C parcela č. 
1753/191 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, ktorá parcela bola zameraná 
geometrickým plánom na zameranie stavieb č. 46193537-118/2020 zo dňa 5. 3. 2020, 
vyhotoveným Ing. Jurajom Karolčíkom a úradne overeným Okresným úradom Námestovo, 
katastrálnym odborom dňa 3. 4. 2020, pod č. 298/2020 a je odčlenená z pôvodnej KN-C 
parcely č. 1753/1 zast. plocha a nádvorie o výmere 10 619 m2 zap. na LV č. 1399 na mesto 
Námestovo v celosti za pozemok - KN-C parcela č. 1753/74 zastavaná plocha a nádvorie 
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o výmere 20 m2, zap. na LV č. 1363, vo vlastníctve zamieňajúceho 1./ Tibor Bražina, rod. 
Bražina, nar. 10. 12. 1961, bytom Za mostom 75/19, Hruštín v ½ účasti a vo vlastníctve 
zamieňajúceho 2./ Jozef Žáčik, rod. Žáčik, nar. 22. 3. 1958, bytom Ul. Veterná 156/11, 
Námestovo v ½ účasti.  

3./ Predmet: zámena pozemkov nach. sa v k.ú. Námestovo, a to - KN-C parcela č. 1753/192 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, ktorá parcela bola zameraná geometrickým 
plánom na zameranie stavieb č. 46193537-118/2020 zo dňa 5. 3. 2020, vyhotoveným Ing. 
Jurajom Karolčíkom a úradne overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálnym 
odborom dňa 3. 4. 2020, pod č. 298/2020 a je odčlenená z pôvodnej KN-C parcely č. 
1753/1 zast. plocha a nádvorie o výmere 10 619 m2 zap. na LV č. 1399 na mesto Námestovo 
v celosti za pozemok - KN-C parcelu č. 1753/75 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 
m2, zap. na LV č. 1379, vo vlastníctve zamieňajúcich 1./ Ján Orsag, rod. Orsag, nar. 14. 08. 
1958 a Oľga Orsagová, rod. Huráková, nar. 11. 12. 1949, obaja bytom Vavrečka 149 a vo 
vlastníctve zamieňajúcej 2./ Mária Mlichová, rod. Bystričanová, nar. 15. 8. 1959, bytom 
Veterná 156/7, Námestovo v ½ účasti.  
Účel:         zosúladenie skutkového a  právneho stavu  
Cena:         bez finančného vyrovnania 

Výpis uznesení z  4. zasadnutia MsZ v Námestove konaného dňa 24.6.2020  

MsZ v Námestove prijíma nasledovné uznesenia podpísané primátorom mesta: 

Uznesenie č. 49/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo berie na vedomie Správu 
o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Námestove za obdobie 
od 01. 01. 2019 aktualizovaná k 24. 06. 2020 

Uznesenie č. 50/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo berie na vedomie Správu 
o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov 
a interných noriem mesta v oblasti dodávateľských zmlúv uzatvorených Mestom 
Námestovo v roku 2018.  

Uznesenie č. 51/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo berie na vedomie Správu 
o výsledku kontroly vybavovania sťažností Mestským úradom v Námestove a u vybraných 
rozpočtových organizácii zriadených mestom Námestovo za rok 2019.  

Uznesenie č. 52/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo berie na vedomie Správu 
hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019.  

Uznesenie č. 53/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo navrhuje zaradiť do 
Plánu kontrolnej činnosti: 

1. kontrolu dodržiavania všeobecne právnych predpisov a interných predpisov pri 
uzatváraní zmlúv na investičné akcie v roku 2019 
2. kontrolu zaraďovania investičného majetku.  

Uznesenie č. 54/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo: 
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a/ schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020 
v znení pozmeňujúceho návrhu 
b/ poveruje hlavnú kontrolórku Mesta Námestovo na vykonanie kontrol.  

Uznesenie č. 55/2020: Mestské zastupiteľstvo Mesta Námestovo berie na vedomie 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu Záverečného účtu Mesta Námestovo za 
rok 2019.  

Uznesenie č. 56/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo schvaľuje 

1. celoročné hospodárenie mesta za rok 2019 s výhradou a opatrenia na odstránenie 
nedostatkov uvedené v správe hlavného kontrolóra 
2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 na tvorbu rezervného fondu 
vo  výške 304 611,68 EUR.  

Uznesenie č. 57/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove berie na vedomie Správu 
nezávislého audítora z overenia Individuálnej účtovnej závierky za rok 2019.  

Uznesenie č. 58/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje  vysporiadanie 
prebytku hospodárenia Domu kultúry v Námestove za rok 2019 vo výške 14 152,80 Eur 
s rezervným fondom.  

Uznesenie č. 59/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje vysporiadanie 
straty hospodárenia CSS Námestovo za rok 2019 vo výške -49 111,02 Eur s rezervným 
fondom. 

Uznesenie č. 60/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje vysporiadanie 
straty hospodárenia  Technických služieb Mesta Námestovo za rok 2019 vo výške -
88 804,05 Eur.  

Uznesenie č. 61/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje vysporiadanie 
prebytku hospodárenia Technických služieb Mesta Námestovo za rok 2019 
z podnikateľskej činnosti vo výške 30 682,30 Eur s rezervným fondom.  

Uznesenie č. 62/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove v programe 06.2.0 Rozvoj 
obci schvaľuje pod položkou 71 modernizáciu umelej trávy v areáli MŠK vo výške 
100 000 Eur. Podmienky prevodu finančných prostriedkov budú po schválení projektu 
stanovené mestským zastupiteľstvom.  

Uznesenie č. 63/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje Rozpočtové 
opatrenie č. 2/2020 Centru sociálnych služieb Námestovo podľa predloženého návrhu 
v zmysle ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Uznesenie č. 64/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje Rozpočtové 
opatrenie č. 2/2020 Domu kultúry v Námestove podľa predloženého návrhu v zmysle 
ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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Uznesenie č. 65/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje Rozpočtové 
opatrenie č. 1/2020 Technickým službám mesta Námestovo podľa predloženého návrhu 
v zmysle ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Uznesenie č. 66/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje zmenu termínu 
realizácie projektu „Tanečno 2020 – Oravský festival tanca a pohybu“ na 4. – 6. septembra 
2020.  

Uznesenie č. 67/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje Rozpočtové 
opatrenie č. 2/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Bežné príjmy                    9 691 214 Eur 
Kapitálové príjmy         327 037 Eur  
Finančné operácie príjmové      2 005 950 Eur 
Rozpočtové príjmy celkom     12 024 201 Eur 
Bežné výdavky          9 649 184 Eur 
Kapitálové výdavky     2 190 337 Eur 
Finančné operácie výdavkové        11 300 Eur 
Rozpočtové výdavky celkom  11 850 821 Eur 

Uznesenie č. 68/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje Zmenu č. 9 VZN č. 
3/2008 o výške príspevkov v základných školách a školských zariadeniach.  

Uznesenie č. 69/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta podľa návrhu 
predsedu Komisie pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia 
mesta  a to s účinnosťou od 01. 09. 2020.  

Uznesenie č. 70/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Námestovo č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska mesta Námestovo 
v predloženom znení s dvoma výhradami Komisie pre legislatívu a dražbu, verejný 
poriadok a ochranu prostredia mesta.  

Prijaté uznesenie č. 71/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove 

A/ schvaľuje uzatvorenie predloženej Zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu 
medzi mestom Námestovo, obcou Vavrečka a obcou Oravská Jasenica, na dobu neurčitú 
a to od 01. 07. 2020.  
B/ odporúča realizovať zmenu organizačnej štruktúry a to spojením stavebného úradu 
a referenta pre výstavbu a životné prostredie s cieľom zefektívnenia práce a vzájomnej 
zastupiteľnosti. 
C/ odporúča presunúť finančné prostriedky na spoločný stavebný úrad z kapitoly Výdavky 
mestského úradu z bodu Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania.  
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Uznesenie č. 72/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove v celom rozsahu vyhovuje 
predloženého protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Námestovo zo dňa 06. 05. 2020, 
vedeného pod spisovou značkou Pd34/20/5507-3.  

Uznesenie č. 73/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove na základe predloženého 
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Námestovo zo dňa 06. 05. 2020, vedeného pod 
spisovou značkou Pd34/20/5507-3 ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Námestove  
č. 91/2019, potvrdené uznesením Mestského zastupiteľstva v Námestove č. 6/2020, ktorým 
Mestské zastupiteľstvo žiada vedenie mesta, aby zabezpečilo: 

a) dopracovanie zmeny č. 2 VZN č. 4/2014 zapracovaním pripomienok, prednesených 
na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 20. 11. 2019, 

b) doplnenie predloženého materiálu o ekonomickú analýzu súčasného stavu 
nakladania s odpadmi, 

c) predloženie komplexného materiálu na opätovné prerokovanie na najbližšom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva po jeho predchádzajúcom prerokovaní v 
príslušných komisiách. 

Uznesenie č. 74/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove odvoláva Mariána Kasana ako 
člena redakčnej rady. 

Uznesenie č. 75/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje Ing. Dušana 
Jendrašíka ako ďalšieho člena redakčnej rady. 

Uznesenie č. 76/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove berie na vedomie vzdanie sa 
členstva Ing. arch. Jozefa Vrtiela v Komisii výstavby, územného plánovania, dopravy 
a životného prostredia. 

Uznesenie č. 77/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove sa uznáša na potrebe zverejniť 
v zmysle čl. 2 ods. 4 Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Námestove 
informáciu o uvoľnení 1 miesta člena Komisie výstavby, územného plánovania, dopravy 
a životného prostredia. 

Uznesenie č. 78/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove ruší uznesenie č. 39/2020 zo 
dňa 22. 04. 2020. 

Uznesenie č. 79/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove v súlade s Čl. 3 ods. 2  písm. 
a.) VZN č. 2/2017 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, schvaľuje 
nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta formou zmluvy o prevode 
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam; 

Predmet: Mesto Námestovo, týmto nadobúda v celosti pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Námestovo, 
a to  KN-C p. č. 1940/2 ost. pl. o výmere 74 m2, zap. na LV č. 1758, KN-C p.č. 1940/5 ost. pl. 
o výmere 11 m2, zap. na LV č. 4447, KN-C p. č. 1055/2 ost. pl. o výmere 118 m2, zap. na LV č. 
3509,  KN-C p. č. 1055/15 zast. pl. a nádvorie o výmere 334 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 
1940/14 ost. pl. o výmere 3 m2, zap. na LV č. 4447, KN-C p. č. 1056/8 zast. pl. a nádvorie o výmere 
334 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/31 ost. pl. o výmere 39 m2, zap. na LV č. 3509, KN-
C p. č. 1056/32 ost. pl. o výmere 18 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/33 ost. pl. o výmere 
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63 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/37 ost. pl. o výmere 58 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C 
p. č. 1056/40 ost. pl. o výmere 563 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 2032/8 zast. pl. a nádvorie 
o výmere 12 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 2051/133 vod. pl. o výmere 33 m2, zap. na LV č. 
4809, KN-C p. č. 2051/217 ost. pl. o výmere 45 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 2051/220 ost. 
pl. o výmere 37 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 2051/223 ost. pl. o výmere 122 m2, zap. na LV 
č. 4770, KN-C p. č. 2051/225 ost. pl. o výmere 24 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 2028/15 zast. 
pl. a nádvorie o výmere 13 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 2028/13 ost. pl. o výmere 9 m2, zap. 
na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/3 zast. pl. a nádvorie o výmere 252 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C 
p. č. 1056/10 ost. pl. o výmere 5 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/11 ost. pl. o výmere 11 
m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/12 ost. pl. o výmere 10 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. 
č. 1056/13 ost. pl. o výmere 21 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/14 ost. pl. o výmere 19 
m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/15 ost. pl. o výmere 16 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. 
č. 2028/16 ost. pl. o výmere 18 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/16 ost. pl. o výmere 16 
m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/17 ost. pl. o výmere 7 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 
1056/18 ost. pl. o výmere 152 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/19 ost. pl. o výmere 41 m2, 
zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/20 ost. pl. o výmere 1 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 
1056/21 ost. pl. o výmere 2 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/23 zast. pl. a nádvorie 
o výmere 20 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1048/8 zast. pl. a nádvorie o výmere 7 m2, zap. na 
LV č. 4770, KN-C p. č. 1048/8 zast. pl. a nádvorie o výmere 7 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 
1048/12 zast. pl. a nádvorie o výmere 1 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 1048/10 ost. pl. 
o výmere 28 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 1048/11 zast. pl. a nádvorie o výmere 144 m2, zap. 
na LV č. 4770, KN-C p. č. 1048/13 zast. pl. a nádvorie o výmere 21 m2, zap. na LV č. 4447, KN-C 
p. č. 1041/22 zast. pl. a nádvorie o výmere 104 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 1056/36 zast. 
pl. a nádvorie o výmere 185 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/35 ost. pl. o výmere 52 m2, 
zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1041/23 zast. pl. a nádvorie o výmere 61 m2, zap. na LV č. 4770, 
KN-C p. č. 2051/242 vod. pl. o výmere 22 m2, zap. na LV č. 4809, KN-C p. č. 2032/14 zast.pl. 
a nádvorie o výmere 5 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1055/20 zast.pl. a nádvorie o výmere 36 
m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1940/13 zast.pl. a nádvorie o výmere 23 m2, zap. na LV č. 4447, 
KN-C p. č. 1940/14 ost.pl. o výmere 3 m2, zap. na LV č. 4447, KN-C p. č. 1055/21 zast.pl. 
a nádvorie o výmere 3 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/42 zast.pl. a nádvorie o výmere 48 
m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/39 zast.pl. a nádvorie o výmere 136 m2, zap. na LV č. 
3509, KN-C p. č. 1040/6 zast.pl. a nádvorie o výmere 26 m2, zap. na LV č. 4448, KN-C p. č. 
2051/218 zast.pl. a nádvorie o výmere 8 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 1056/28 zast.pl. 
a nádvorie o výmere 29 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/29 zast.pl. a nádvorie o výmere 
10 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 2051/215 zast.pl. a nádvorie o výmere 305 m2, zap. na LV 
č. 4770, KN-C p. č. 2051/216 zast.pl. a nádvorie o výmere 17 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 
1056/26 zast.pl. a nádvorie o výmere 23 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1056/27 zast.pl. 
a nádvorie o výmere 32 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 2051/213 zast.pl. a nádvorie o výmere 
23 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 2051/222 zast.pl. a nádvorie o výmere 56 m2, zap. na LV č. 
4770, KN-C p. č. 2051/224 zast.pl. a nádvorie o výmere 279 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 
1055/25 zast.pl. a nádvorie o výmere 409 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1007/16 zast.pl. a 
nádvorie o výmere 28 m2, zap. na LV č.  3509, KN-C p. č. 1009/21 zast.pl. a nádvorie o výmere 16 
m2, zap. na LV č. 4655, KN-C p. č. 1055/27 zast.pl. a nádvorie o výmere 113 m2, zap. na LV č. 
3509, KN-C p. č. 1055/31 zast.pl. a nádvorie o výmere 79 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 
1055/34 zast.pl. a nádvorie o výmere 162 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1012/25 zast.pl. 



KRONIKA mesta                                                                                                                    NÁMESTOVO 2020 

 

 

141 

 

 

a nádvorie o výmere 25 m2, zap. na LV č. 4809, KN-C p. č. 1012/24 ost.pl. o výmere 30 m2, zap. 
na LV č. 4809, KN-C p. č. 1012/26 zast.pl. a nádvorie o výmere 16 m2, zap. na LV č. 4655, KN-C 
p. č. 2029/28 zast.pl. a nádvorie o výmere 28 m2, zap. na LV č. 4660, KN-C p. č.  1055/38 zast.pl. 
a nádvorie o výmere 106 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 2029/29 zast.pl. a nádvorie o výmere 
78 m2, zap. na LV č. 4625, KN-C p. č. 2027/139 zast.pl. a nádvorie o výmere 14 m2, zap. na LV č. 
4625, KN-C p. č. 1865/13 zast.pl. a nádvorie o výmere 20 m2, zap. na LV č. 4447, KN-C p. č. 
1055/23 zast.pl. a nádvorie o výmere 416 m2, zap. na LV č. 3509, CKN p. č. 1056/34 zast.pl. a 
nádvorie o výmere 1276 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 1048/5 zast.pl. a nádvorie o výmere 
471 m2, zap. na LV č. 4770, KN-C p. č. 1056/22 zast.pl. a nádvorie o výmere 5 m2, zap. na LV č. 
3509, KN-C p. č. 1056/38 zast.pl. a nádvorie o výmere 106 m2, zap. na LV č. 3509, KN-C p. č. 
1041/19 zast.pl. a nádvorie o výmere 323 m2, zap. na LV č. 4770.  
Prevodca:   Slovenská republika, v zastúpení Slovenská správa ciest,  
                    so sídlom  Miletičova 19, 826 19 Bratislava,  
                    IČO: 00003328, 
                    štatutárny orgán: JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD., generálna riaditeľka            
Cena:         bezodplatne 

Uznesenie č. 80/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove:  

A/ schvaľuje v súlade s Čl. 3 bod. 2 písm. l.) VZN č. 2/2017 Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta, zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného 
z vecného bremena: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
IČO: 36 442 151, na pozemkoch ktoré sú pre k.ú. Námestovo, zapísané na LV č. 1399 na 
mesto Námestovo v celosti, formou Zmluvy o zriadení vecného bremena takto; 

Predmet zmluvy: Zriadenie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. 
s., ako oprávneného z vecného bremena spočívajúce v práve uloženia zemných 
inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných právnych 
predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase 
a ročnom období na pozemku KN-C p. č 1747/2 ostatná plocha o výmere 25 847 m2 
v rozsahu dielu č. 1 o výmere 9 m2, KN-C p. č. 1747/3 ostatná plocha o výmere 1297 m2 
v rozsahu dielu č. 2 o výmere 10 m2, KN-C p. č. 1747/4 ostatná plocha o výmere 3927 m2 
v rozsahu dielu č. 3 o výmere 64 m2, KN-C p. č. 1753/1 zast. plocha a nádvorie o výmere 
10 619 m2 v rozsahu dielu č. 4 o výmere 3 m2, KN-C p. č. 1753/29 zast. plocha a nádvorie 
o výmere 19 m2 v rozsahu dielu č. 5 o výmere 6 m2 a vecné bremeno spočívajúce v práve 
zriadenia ochranného pásma zemných inžinierskych sietí v zmysle platných právnych 
predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase 
a ročnom období na pozemku KN-C p. č. 1753/28 zast. plocha a nádvorie o výmere 18 m2 
v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 46193537-355/2019, vypracovaným 
spoločnosťou Ing. Juraj Karolčík, Námestovo dňa 21. 10. 2019. Geometrický plán bol 
overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Námestovo dňa 20. 1. 2020, pod č. 
1097/2019. 

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú bezodplatne.  
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Uznesenie č. 81/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove navrhuje hlavnému 
kontrolórovi vykonať kontrolu všetkých letných terás v Námestove /nebytový priestor, 
zariadenie pohostinské, reštauračné, kaviarenské a cukrárenské/. Kontrola bude zameraná 
na porovnanie rozlohy terás s uzatvorenými zmluvami a tiež či sú všetky prevádzkované 
terasy so súhlasom mesta Námestovo a v súlade s platným Všeobecne záväzným 
nariadením mesta Námestovo. Výsledok kontroly predloží hlavný kontrolór do najbližšieho 
konania mestského zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 82/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove navrhuje mestskému úradu 
preveriť právny stav - vlastníctvo budovy na pozemku mesta súp. číslo 2051/156 v 
súvislosti či by tam mohli pôsobiť viaceré jachtárske kluby a iné vodné športy v 
Námestove. 

Uznesenie č. 83/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove navrhuje, aby primátor 
Námestova ako štatutár mesta v súvislosti s potrebou riešenia čiernych stavieb v okolí 
Oravskej priehrady inicioval rokovanie s Vodohospodárskym podnikom s cieľom ich 
odstránenia. 

Uznesenie č. 84/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove sa uznieslo na potrebe 
finančne podporiť rekonštrukciu interiéru kostola sv. Šimona a Júdu  v Námestove. 

Uznesenie č. 85/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove odporúča mestskému úradu 
pripraviť návrhy prevádzkových poriadkov: rekreačnej zóny, detských ihrísk a športovísk 
na nábreží Oravskej priehrady v zmysle podnetu náčelníka mestskej polície. 

Uznesenie č. 86/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove odporúča mestskému úradu 
pripraviť návrh na zabezpečenie prejazdnosti a bezpečnosti chodcov na ulici Miestneho 
priemyslu doplnením vhodného dopravného značenia.  

Výpis uznesení z  4. zasadnutia MsZ v Námestove konaného dňa 14.10.2020  

MsZ v Námestove prijíma nasledovné uznesenia podpísané primátorom mesta: 

Uznesenie č. 87/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo berie na vedomie Správu 
o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Námestove za obdobie 
od 01. 01. 2019 aktualizovaná k 14. 10. 2020.               

Uznesenie č. 88/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo berie na vedomie  

A/ Správu o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných 
právnych predpisov a vnútorných predpisov mesta  pri použití dotácii z rozpočtu mesta 
v roku 2020 u vybraných žiadateľov, ktorí nie sú zriadení mestom Námestovo. 
B/ Správu o  výsledku kontroly odmeňovania zamestnancov Mestského úradu 
v Námestove, súladu odmeňovania so všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj 
efektívnosti a hospodárnosti nakladania s finančnými prostriedkami určenými na 
odmeňovanie zamestnancov v rokoch 2018 a 2019. 
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C/ Správu o výsledku kontroly dokumentov o právnom postavení právnických osôb 
zriadených alebo založených Mestom Námestovo a organizácií, v ktorých Mesto 
Námestovo je členom, akcionárom, účastníkom a súlad so všeobecne záväznými a 
internými právnymi predpismi. 

Uznesenie č. 89/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo berie na vedomie Správu 
o výsledku kontroly podmienok prenechania majetku mesta pre potreby prevádzkovania 
letných a sezónnych  terás a ich právnu reguláciu v praxi Mesta Námestovo. 

Uznesenie č. 90/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove berie na vedomie: 

I. Správu nezávislého audítora z overenia  Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 
2019. 

II.  Výročnú správu mesta Námestovo k Individuálnej a Konsolidovanej účtovnej 
závierke za rok 2019. 

Prijaté uznesenie č. 91/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove berie na vedomie 
plnenie rozpočtu a monitorovaciu správu k plneniu rozpočtu k 30. 06. 2020 

Bežné príjmy      5 083 956,15 Eur     plnenie na 52,46% 

Kapitálové príjmy           64 245,17 Eur      plnenie na 19,64% 

Finančné operácie          61 635,63 Eur      plnenie na 3,07% 

Rozpočtové príjmy celkom       5 209 836,95 Eur   plnenie na 43,33% 

Bežné výdavky      3 795 330,47 Eur   plnenie na 39,33% 

Kapitálové výdavky        187 967,27 Eur   plnenie na 8,58% 

Finančné operácie                       6 163,23 Eur      plnenie na 54,54% 

Rozpočtové výdavky celkom   3 989 460,97 Eur   plnenie na 33,66% 

Uznesenie č. 92/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje Rozpočtové 
opatrenie č. 4/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Bežné príjmy                     9 706 950 Eur 
Kapitálové príjmy          327 237 Eur  
Finančné operácie príjmové       2 005 950 Eur 
Rozpočtové príjmy celkom      12 040 137 Eur 
Bežné výdavky            9 569 632 Eur 
Kapitálové výdavky       2 278 725 Eur 
Finančné operácie výdavkové         11 300 Eur 
Rozpočtové výdavky celkom   11 859 657 Eur 

Uznesenie č. 93/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje Dodatok č. 2 k 
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Námestovo č. 1/2017o poskytovaní sociálnych 
služieb a o výške úhrad za poskytované sociálne služby v predloženom znení. 
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Uznesenie č. 94/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove ruší uznesenie Mestského 
zastupiteľstva v Námestove č. 47/2012 zo dňa 13. 06. 2012. 

Uznesenie č. 95/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje 

a) s účinnosťou od 14.10.2020 sobášne dni a hodiny: 
• štvrtok, piatok – v čase od 8.00 do 17.00 hodiny, 
• sobota – v čase od 09.00 do 17.00 hodiny, 
• okrem týchto dní: 1. januára, veľkonočných sviatkov od piatka do pondelka, 24., 

25., a 26. decembra, 
b) za sobášnu miestnosť Matričného úradu Námestovo obradnú miestnosť 

nachádzajúcu sa na prízemí Mestského úradu Námestovo, so sídlom Ul. Cyrila a 
Metoda č. 329/6, č dverí 25, 

c) v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov 
iné vhodné miesto matričného obvodu Námestovo povolené matričným úradom, 

d) náhrady za zvýšené náklady spojené s vykonávaním občianskych obradov mimo 
určenej doby a mimo určenej sobášnej miestnosti: 

• náhrada za obrad uzavretia manželstva mimo určených sobášnych hodín: 50 € 
• náhrada za obrad uzavretia manželstva mimo určenej sobášnej miestnosti:100 €. 

Náhrady za zvýšené náklady sú príjmom mesta Námestovo. 

Uznesenie č. 96/2020: Mestského zastupiteľstvo v Námestove ruší k 31. 12. 2020 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Námestove č. 8/2015 zo dňa 11 a 12. 03. 2015. 
Uznesenie č. 97/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje Zásady o 
podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Námestovo v znení 
pozmeňujúcich návrhov predložených p. Sládekom. 

Uznesenie č. 98/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo prekladá návrh na 
schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Námestova č. 5/2017 
o miestnych daniach na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 99/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove berie na vedomie Správu 
Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta o tom, že v 
súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v zákonom stanovenej lehote: a) 9 verejných 
funkcionárov z 12 podalo Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 
verejných funkcionárov mesta Námestovo vrátane daňového priznania za rok 2019, 2 
podali po termíne a 1 nepodal Oznámenie do termínu konania komisie. b) Daňové 
priznanie/potvrdenie od zamestnávateľa doručilo 8 poslancov, 4 nedoručili (napr. odklad 
DP - Lex Corona)  

Uznesenie č. 100/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove žiada poslancov, ktorí 
nedoručili všetky doklady, aby ich do 7 kalendárnych dní od konania zastupiteľstva doručili 
do podateľne MsÚ. 

Uznesenie č. 101/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove:  

A/  schvaľuje v súlade s Čl. 12 ods. 4 VZN č. 2/2017 Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Námestovo, trvalú prebytočnosť pozemkov vo vlastníctve mesta 



KRONIKA mesta                                                                                                                    NÁMESTOVO 2020 

 

 

145 

 

 

Námestovo, zap. na LV č. 1399 pre k.ú. Námestovo, a to KN-C p. č. 1753/76 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 22 m2,  KN-C p. č. 1753/191 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 22 m2 a KN-C p. č. 1753/192 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2.  
B/ V súlade s ustanovením § 9a ods. 8. písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa prevod 
pozemkov uzatvorením zámennej zmluvy; 
1./ Predmet: zámena pozemku  KN-C parcela č. 1753/76 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 22 m2 zap. na LV č. 1399, pre k.ú. Námestovo, na mesto Námestovo v celosti za 
pozemok - KN-C parcela č. 1753/73 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 zap. na 
LV č. 1356, pre k.ú. Námestovo na  zamieňajúcich 1./  Jozef Černák, rod. Černák, nar. 24. 
10. 1957 a Pavlína Černáková, rod. Jurašková, nar. 12. 12. 1958, obaja bytom Veterná 
156/11, Námestovo v ½ účasti a  zamieňajúceho 2./ Karol Polťák, rod. Polťák, nar. 24. 10. 
1956, ul. Severná 148/28, Námestovo v ½ účasti.  
2./ Predmet:  zámena pozemku KN-C parcely č. 1753/191 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 22 m2, zap. na LV č. 1399, pre k.ú. Námestovo, na mesto Námestovo v celosti za 
pozemok - KN-C parcela č. 1753/74 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, zap. na 
LV č. 1363, pre k.ú. Námestovo,  na  zamieňajúceho 1./ Tibor Bražina, rod. Bražina, nar. 
10. 12. 1961, bytom Za mostom 75/19, Hruštín v ½ účasti a  zamieňajúceho 2./ Jozef Žáčik, 
rod. Žáčik, nar. 22. 3. 1958, bytom Ul. Veterná 156/11, Námestovo v ½ účasti.  
3./ Predmet: zámena pozemku KN-C parcela č. 1753/192 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 21 m2, zap. na LV č. 1399, pre k.ú. Námestovo, na mesto Námestovo v celosti za 
pozemok - KN-C parcela č. 1753/75 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, zap. na 
LV č. 1379, pre k.ú. Námestovo na zamieňajúcich 1./ Ján Orszag, rod. Orszag, nar. 14. 08. 
1958 a Oľga Orszagová, rod. Huráková, nar. 11. 12. 1949, obaja bytom Vavrečka 149 
a  zamieňajúcu 2./ Mária Mlichová, rod. Bystričanová, nar. 15. 8. 1959, bytom Veterná 
156/7, Námestovo v ½ účasti.  
Účel: zosúladenie užívacieho a právneho stavu  
Cena: Znaleckým posudkom č. 46/2020 zo dňa 15. 05. 2020, vypracovaný znalcom Ing. 
Jozefom Žuffom, Milana Urbana č. 127, Nižná, znalec pre odbor stavebníctvo, odhad 
hodnoty nehnuteľností, ev. číslo znalca: 913949, bola určená jednotková hodnota 
zamieňaných pozemkov v sume 39 €/m2.  
Z dôvodu, že podľa prílohy VZN č. 2/2017 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta je minimálna cena za 1 m2 v prípade pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa, určená vo výške 40€/m2, bude rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov 
medzi zamieňajúcimi finančne vysporiadaný doplatkom v sume 40€/m2 (slovom: štyridsať 
eur za 1m2). 
C./ konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že zámenou pozemkov dôjde 
k vzájomnému vysporiadaniu pozemkov medzi vlastníkmi garáži a mestom Námestovo 
a zosúladí sa tak skutočný, užívací stav so stavom právnym. 

Uznesenie č. 102/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove:  
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A/ schvaľuje v súlade s Čl. 12 ods. 4 VZN č. 2/2017 Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta trvalú prebytočnosť majetku vo vlastníctve mesta Námestovo, a to KN-
C parcely č. 1730/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, ktorá parcela vznikla 
odčlenením z pôvodnej KN-C parcely č. 1730/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 532 
m2, na základe geometrického plánu č. 221/2020 zo dňa 23. 07. 2020 vyhotoveného 
spoločnosťou Brandys, s.r.o. a úradne overeného dňa 12. 08. 2020 pod č. 794/2020.  
B./ schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e./ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa prevod 
majetku mesta  
-  predmet: prevod novovytvorenej KN-C parcely č. 1730/14 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 36 m2, ktorá parcela vznikla odčlenením z pôvodnej KN-C parcely č. 1730/1 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 532 m2, ktorá parcela je zap. na LV č. 1399, pre k.ú. 
Námestovo, a to na základe geometrického plánu č. 221/2020 zo dňa 23. 07. 2020 
vyhotoveného spoločnosťou Brandys, s.r.o. a úradne overeného dňa 12. 08. 2020 pod č. 
794/2020.  
-  kupujúci: Dagmar Poletová, rod. Vnuková, nar. 15. 07. 1970, bytom Slnečná 163/12, 
Námestovo 
-  účel: odkúpenie priľahlej parcely   
- kúpna cena: 40 €/m2 podľa prílohy č. 1 VZN č. 2/2017 
C./ konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že mestský pozemok predstavuje jediný 
prístup k záhrade vo vlastníctve žiadateľky a k zadnej časti stavby súp. č. 1285 v jej 
vlastníctve.  

Uznesenie č. 103/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje uzatvorenie 
Nájomnej zmluvy č. 05/2020 v znení pozmeňujúcich návrhov medzi:  

Prenajímateľ: mesto Námestovo  

Nájomca: Telovýchovná jednota ORAVAN Námestovo  

Predmet nájmu: parcela C-KN č. 1131/5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 1621 m², zapísaná na LV č. 1399 k. ú. Námestovo 

Doba nájmu: od 15.10.2020 do 30.09.2025 

Výška nájmu: 1,00 EUR 

Spôsob prevodu: ustanovenie § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., o majetku obcí 
v znení neskorších právnych predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pričom 
osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca bude udržiavať a starať sa o predmet nájmu a 
predmet nájmu bude slúžiť pre všetkých občanov mesta Námestovo na športovú činnosť. 

Uznesenie č. 105/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove sa uznáša na potrebe 
zverejniť v zmysle čl. 2 ods. 4 Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva 
v Námestove informáciu o uvoľnení 1 miesta člena Komisie výstavby, územného 
plánovania, dopravy a životného prostredia. 
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Uznesenie č. 106/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove berie na vedomie vzdanie sa 
členstva Ing. Martina Slovíka v Komisii pre rozpočet, financie, správu a hospodárenie 
s majetkom mesta. 

Uznesenie č. 107/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove berie na vedomie vzdanie sa 
členstva Ing. Michala Bedricha v Komisii pre rozpočet, financie, správu a hospodárenie 
s majetkom mesta. 

Uznesenie č. 108/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove sa uznáša na potrebe 
zverejniť v zmysle čl. 2 ods. 4 Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva 
v Námestove informáciu o uvoľnení 2 miest člena Komisie pre rozpočet, financie, správu 
a hospodárenie s majetkom mesta. 

Prijaté uznesenia MsZ nepodpísané primátorom mesta: 

Uznesenie č. 104/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo schvaľuje návrh pána 
poslanca Uhliarika v predloženom znení.  

Výpis uznesení z  7. zasadnutia MsZ v Námestove konaného dňa 11.11.2020  

MsZ v Námestove prijíma nasledovné uznesenia podpísané primátorom mesta: 

Uznesenie č. 109/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove ruší uznesenie č. 32/2020 zo 
dňa 22. 04. 2020, ktorým potvrdilo uznesenie č. 20/2020. 

Uznesenie č. 112/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo berie na vedomie 
Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Námestove za 
obdobie od 01. 01. 2019 aktualizovaná k 11. 11. 2020.               

Uznesenie č. 113/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo berie na vedomie 
Správu o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych 
predpisov a interných noriem mesta v oblasti zmlúv uzatvorených Mestom Námestovo 
a vybraných príspevkových organizácií zriadených Mestom Námestovo na dodávku 
tovarov, služieb a stavebných prác v prvom polroku 2019. 

Uznesenie č. 114/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje Dodatok č.1 k 
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Námestova č. 2/2017, ktorým sa určujú Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Námestovo v znení pozmeňujúcich 
návrhov. 

Uznesenie č. 115/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje Prílohu č. 2 VZN 
č. 2/2017, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Námestovo v znení pozmeňujúcich návrhov. 

Uznesenie č. 116/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje Dodatok č. 1 k 
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Námestova č. 5/2017 o miestnych daniach v znení 
pozmeňujúcich návrhov. 
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Uznesenie č. 117/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove ruší uznesenie Mestského 
zastupiteľstva v Námestove č. 04/2013 zo dňa 04. 02. 2013. 

Uznesenie č. 118/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení odvoláva ku dňu 31. 12. 2020 Mgr. Evu 
Mušákovú z funkcie riaditeľky Domu kultúry v Námestove. 

Uznesenie č. 119/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove volí za nového člena Komisie 
výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia pána Ing. Eduarda Bugalu  
s účinnosťou od 16. 11. 2020.  

Uznesenie č. 120/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove volí za nového člena Komisie 
pre rozpočet, financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta pána Mgr. Jakuba Vrábľa 
s účinnosťou od 16. 11. 2020. 

Uznesenie č. 121/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove volí za nového člena Komisie 
pre rozpočet, financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta pána Mariana Vlčáka 
s účinnosťou od 16. 11. 2020. 

Uznesenie č. 122/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje vypracovanie 
technickej a ekonomickej štúdie na výstavbu novej budovy Materskej školy Komenského 
425, na prípadnú rekonštrukciu, nadstavbu súčasných školských budov, za účelom 
rozšírenia a presunutia kapacity existujúcej materskej školy. 

Uznesenie č. 123/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje vypracovanie 
ekonomickej a technickej štúdie rekonštrukcie priestorov ZŠ Slnečná 168/28, za účelom 
rozšírenia kapacity priestorov na vzdelávanie a výchovu s cieľom presunu základnej 
umeleckej školy, prípadne CVČ. 

Uznesenie č. 124/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove:  

A/ schvaľuje v súlade s Čl. 12 ods. 4 VZN č. 2/2017 Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Námestovo, trvalú prebytočnosť pozemkov vo vlastníctve mesta 
Námestovo nach. sa v k.ú. Námestovo, a to novovytvorenej C-KN parcely č. 1953/112 orná 
pôda o výmere 68 m2 a novovytvorenej  C-KN parcely č. 1770/11 ostatná plocha o výmere 
20 m2, ktoré parcely vznikli odčlenením z pôvodnej E-KN parcely č. 21041/15 orná pôda 
o výmere 2652 m2 na základe geometrického plánu č. 17883369-002/2020 vypracovaného 
spoločnosťou Jozef Kupčulák-GEODET  dňa 03. 09. 2020 a úradne overeného dňa 17. 
09.2020 pod č. 943/2020.  
B/ V súlade s ustanovením § 9a ods. 8. písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa prevod 
pozemkov uzatvorením zámennej zmluvy; 
Predmet: zámena novovytvorenej C-KN parcely č. 1953/112 orná pôda o výmere 68 m2 
a novovytvorenej  C-KN parcely č. 1770/11 ostatná plocha o výmere 20 m2, ktoré parcely 
vznikli odčlenením z pôvodnej E-KN parcely č. 21041/15 orná pôda o výmere 2652 m2 na 
základe geometrického plánu č. 17883369-002/2020 vypracovaného spoločnosťou Jozef 
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Kupčulák-GEODET dňa 03. 09. 2020 a úradne overeného dňa 17. 09. 2020 pod č. 943/2020 
za pozemok- novovytvorenú  
C-KN parcelu č. 1953/111 orná pôda o výmere 88 m2, ktorá parcela vznikla na základe 
geometrického plánu č. 17883369-002/2020 vypracovaného spoločnosťou Jozef 
Kupčulák-GEODET dňa 03. 09. 2020 a úradne overeného dňa 17. 09.2020 pod č. 943/2020, 
odčlenením z pôvodnej C-KN parcely č. 1953/7 orná pôda o výmere 705 m2, zap. na LV č. 
3827, pod B3 zap.  na meno  zamieňajúceho Karola Vojtašáka, nar. 25. 02. 1972, bytom Ľ. 
Štúra 1112/51, Námestovo v celosti.  
Zamieňajúci: Karol Vojtašák, rod. Vojtašák, nar. 25. 02. 1972, bytom Ľ. Štúra 1112/51, 
029 01 Námestovo.           
Účel: vzájomné vysporiadanie pozemkov. 
Cena: Znaleckým posudkom č. 104/2020 zo dňa 23. 09. 2020, vypracovaný znalcom Ing. 
Jánom Žochňákom, Rázusova 831/12, 029 01 Námestovo, znalec pre odbor stavebníctvo, 
odhad hodnoty nehnuteľností, ev. číslo znalca: 913948, bola určená jednotková hodnota 
zamieňaných pozemkov v sume 11,62 €/m2 (slovom jedenásť eur a šesťdesiatdva centov). 
Z dôvodu, že vzájomne zamieňané nehnuteľnosti majú rovnakú výmeru a hodnota týchto 
nehnuteľností je stanovená v rovnakej sume, zámena nehnuteľností sa uskutoční bez 
finančného vyrovnania.  
C./ konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že zámenou pozemkov dôjde 
k vzájomnému vysporiadaniu pozemkov medzi mestom Námestovo a žiadateľom, pri 
ktorom mesto Námestovo nadobudne do vlastníctva časť pozemku, cez ktorý v zmysle 
platného územného plánu prechádza budúca miestna komunikácia a žiadateľ nadobudne 
do vlastníctva pozemok, ktorý dlhodobo užíva ako záhradu a príjazdovú plochu ku svojej 
garáži.  

Uznesenie č. 125/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove odporúča oslobodiť od 
platenia dane na zriadené terasy pred existujúcimi prevádzkami na verejnom priestranstve 
v čase od 12. 11. 2020 do 31. 03. 2021. 

Prijaté uznesenia MsZ nepodpísané primátorom mesta: 

Uznesenie č. 110/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo sa uznáša na nutnosti 
zakomponovať do nájomných zmlúv: dobu určitú najviac na 5 rokov, výšku nájomného 
zvyšovať každoročne o výšku miery inflácie stanovenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky 
za predchádzajúci kalendárny rok a nájomca nesmie prenajať predmet nájmu tretej osobe bez 
súhlasu mesta.“ 

Uznesenie č. 111/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo: 

A) sa uznáša na nutnosti, aby vo všetkých zmluvných vzťahoch v zmluvách uzatváraných 
mestom Námestovo bola klauzula, ktorá zabraňuje netransparentným hospodárskym 
vzťahom. Osoba, ktorá uzatvára zmluvy, objednáva alebo zabezpečuje pre mesto 
Námestovo služby obstarávateľa alebo spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie, 
služby stavebného dozoru investora, dodávky alebo subdodávky iných služieb, diel, alebo 
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tovarov, nesmie ich zadať blízkym osobám, alebo iným osobám, ktoré by mohli byť 
v konflikte záujmov.  

Výpis uznesení z  8. zasadnutia MsZ v Námestove konaného dňa 09.12.2020  

MsZ v Námestove prijíma nasledovné uznesenia podpísané primátorom mesta: 

Uznesenie č. 126/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo berie na vedomie 
Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Námestove za 
obdobie od 01. 01. 2019 aktualizovaná k 09. 12. 2020.                Uznesenie č. 127/2020: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo berie na vedomie Správu o výsledku kontroly 
dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem 
mesta pri čerpaní príspevkov poskytnutých na činnosť Domu kultúry v Námestove v roku 
2019. 

Uznesenie č. 128/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo: 

a/ schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 
b/ poveruje hlavnú kontrolórku mesta Námestovo na vykonanie kontrol. 

Uznesenie č. 129/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo poveruje hlavného 
kontrolóra urobiť analýzu hospodárnosti a efektívnosti zvozu odpadov Technickými 
službami Námestovo z obcí Vavrečka a Ťapešovo. Túto analýzu potom predložiť 
Uznesenie č. 130/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove berie na vedomie Informáciu 
o stave JPÚ v Námestove predloženú spracovateľom JPÚ Jozefom Brandysom.           

Uznesenie č. 131/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo berie na vedomie 
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Námestovo k návrhu rozpočtu Mesta Námestovo na 
rok 2021 a viacročnému rozpočtu na roky 2022-2023. 

Uznesenie č. 132/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje navrhované 
zmeny zo dňa 9. 12. 2020 ku zverejnenému rozpočtu.  

Uznesenie č. 133/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje  

1. Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2021 
    Programový rozpočet Mesta Námestovo na rok 2021 
      Príjmy bežného rozpočtu:             9 275 002 Eur 
      Výdavky bežného rozpočtu:         9 090 595 Eur 
      Príjmy kapitálového rozpočtu:         200 000 Eur 
      Výdavky kapitálového rozpočtu:  2 757 600 Eur 
     Finančné operácie príjmové:         2 649 927 Eur 
      Finančné operácie výdavkové:                13 029 Eur 
2.  Rozpočet na rok 2021 pre rozpočtovú organizáciu ZŠ Komenského 
     Príjmy bežného rozpočtu:          1 387 209 Eur  
     Výdavky bežného rozpočtu:          1 387 209 Eur  
3.  Rozpočet na rok 2021 pre rozpočtovú organizáciu ZŠ Slnečná  
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     Príjmy bežného rozpočtu:                  1 167 858 Eur  
     Výdavky bežného rozpočtu:              1 167 858 Eur  
4.  Rozpočet na rok 2021 pre rozpočtovú organizáciu ZUŠ Ignáca Kolčáka  
     Príjmy bežného rozpočtu:                     960 245 Eur  
     Výdavky bežného rozpočtu:                 960 245 Eur 

Príjmy kapitálového rozpočtu:      20 000 Eur 
 Výdavky kapitálového rozpočtu:            20 000 Eur 
5. Rozpočet na rok 2021  pre rozpočtovú organizáciu CVČ Maják 
     Príjmy bežného rozpočtu:                    139 000 Eur  
    Výdavky bežného rozpočtu:                139 000 Eur        
6.  Rozpočet na rok 2021 pre príspevkovú organizáciu Centrum sociálnych služieb 

Námestovo 
    Príjmy bežného rozpočtu:                       952 650 Eur 
     Výdavky bežného rozpočtu:                   952 650 Eur 
7. Rozpočet na rok 2021 pre príspevkovú organizáciu Dom kultúry Námestovo 
    Príjmy bežného rozpočtu:                     337 000 Eur  
     Výdavky bežného rozpočtu:                 337 000 Eur 
8.  Rozpočet na rok 2021 pre príspevkovú organizáciu Technické služby Námestovo 
     Príjmy bežného rozpočtu – hlavná činnosť:                             656 000 Eur  
     Výdavky bežného rozpočtu – hlavná činnosť:                         656 000 Eur 
            Finančné operácie príjmové – hlavná činnosť:                   26 800 Eur 
            Finančné operácie výdavkové – hlavná činnosť:                       26 800 Eur 
            Príjmy bežného rozpočtu – podnikateľská činnosť:                  310 550 Eur 
            Výdavky bežného rozpočtu – podnikateľská činnosť:              253 115 Eur 
            Výdavky kapitálového rozpočtu – podnikateľská činnosť:       143 000 Eur 
 Finančné operácie príjmové – podnikateľská činnosť:       156 000 Eur 
 Finančné operácie výdavkové – podnikateľská činnosť:             52 000 Eur 

Uznesenie č. 134/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove berie na vedomie 

a) viacročný rozpočet Mesta Námestovo na roky 2022-2023 
b) viacročný programový rozpočet Mesta Námestovo na rok 2022-2023 

Uznesenie č. 135/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje Zmenu prílohy 
č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Námestova č. 4/2009 o určení výšky dotácie 
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Námestovo. 

Uznesenie č. 136/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo vracia materiál Doplnky 
k nájomným zmluvám č. 01/2012-1, 06/2006, 01/2001, 04/2007, 02/2009, 12/2006, 
10/2005 predkladateľovi na dopracovanie v zmysle interných právnych predpisov 
a platných uznesení mestského zastupiteľstva mesta Námestovo a žiada Komisiu pre 
legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia mesta prerokovať návrhy 
dodatkov a predložiť stanovisko Mestskému zastupiteľstvu mesta Námestovo.  



KRONIKA mesta                                                                                                                    NÁMESTOVO 2020 

 

 

152 

 

 

Uznesenie č. 139/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo sa uznáša na potrebe do 
výberovej komisie na riaditeľa Domu kultúry v Námestove zahrnúť zástupcov poslancov 
a členov Komisie pre deti a mládež, výchovu a vzdelávanie, kultúru a šport. 

Uznesenie č. 140/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo sa uznáša na potrebe 
pripraviť a zrealizovať zlepšenie odtoku dažďovej vody pri spomaľovacom pruhu retardéri 
na Hattalovej ulici. 

Uznesenie č. 141/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo sa uznáša na potrebe 
zlepšiť výškové pomery obrubníkov  na parkovisku za obchodným domom Janckulík. 

Uznesenie č. 142/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo sa uznáša na potrebe 
vysporiadania sa s neoprávnenou stavbou zásobovacej komunikácie na parc. č. 166/4 
v katastri vedenej ako záhrada a parkoviska parc. č. 302/1 v katastri vedená ako orná pôda 
pri OD Klinec. 

Uznesenie č. 143/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo odporúča urýchlene 
rozhodnúť, čo so schátranými objektami pod mestským úradom.   

Uznesenie č. 144/2020: Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na zavedení poplatku za rozvoj 
pri vydávaní stavebných povolení stavebným úradom.  

Uznesenie č. 145/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove sa uznáša na harmonograme 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Námestove na rok 2021 podľa pozmeňujúceho 
návrhu p. Uhliarika. 

Uznesenie č. 146/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove berie na vedomie Návrh na 
vykonanie zápisu do Kroniky Mesta Námestovo za rok 2019. 

Uznesenie č. 147/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove berie na vedomie vzdanie sa 
členstva Mgr. Jakuba Ptačina, PhD. v Komisii pre cestovný ruch, regionálny rozvoj, služby 
a technickú činnosť v meste. 

Uznesenie č. 148/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove berie na vedomie vzdanie sa 
členstva pána Jána Hrkľa v Komisii pre cestovný ruch, regionálny rozvoj, služby 
a technickú činnosť v meste. 

Uznesenie č. 149/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove berie na vedomie vzdanie sa 
členstva poslanca Ing. Eduarda Dunčiča v Komisii pre cestovný ruch, regionálny rozvoj, 
služby a technickú činnosť v meste. 

Uznesenie č. 150/2020: Mestské zastupiteľstvo v Námestove berie na vedomie vzdanie sa 
členstva pána Zdeňka Blažeka v Komisii pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok 
a ochranu prostredia mesta. 

Prijaté uznesenia MsZ nepodpísané primátorom mesta: 

Uznesenie č. 137/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo opätovne schvaľuje 
uznesenie č. 110/2020, ktoré znie: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo sa uznáša na 
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nutnosti zakomponovať do nájomných zmlúv: dobu určitú najviac na 5 rokov, výšku 
nájomného zvyšovať každoročne o výšku miery inflácie stanovenej Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a nájomca nesmie prenajať 
predmet nájmu tretej osobe bez súhlasu mesta.“ 

Uznesenie č. 138/2020: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo opätovne schvaľuje 
uznesenie č. 111/2020, ktoré znie: Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo: 

A) sa uznáša na nutnosti, aby vo všetkých zmluvných vzťahoch v zmluvách uzatváraných 
mestom Námestovo bola klauzula, ktorá zabraňuje netransparentným hospodárskym 
vzťahom. Osoba, ktorá uzatvára zmluvy, objednáva alebo zabezpečuje pre mesto 
Námestovo služby obstarávateľa alebo spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie, 
služby stavebného dozoru investora, dodávky alebo subdodávky iných služieb, diel, alebo 
tovarov, nesmie ich zadať blízkym osobám, alebo iným osobám, ktoré by mohli byť 
v konflikte záujmov.  

B) ruší uznesenie č. 33/2020 zo dňa 22. 04. 2020, ktorým potvrdilo uznesenie č. 21/2020. 

Výročná správa Mestskej polície za rok 2020 

Opisná časť. 

Doba výkonu služby: 

Hliadkovú činnosť  vykonávala  MsP  počas dní pondelok – piatok spravidla v čase  od 
09.00 do 21.00 hodiny, v sobotu a nedeľu od 14:00 do 22:00. 

Z dôvodu čerpania  RD, OČR a PN  príslušníkmi MsP,  ako aj  z  potreby zabezpečovania  
dozoru nad verejným poriadkom počas rôznych  kultúrno – spoločenských, či športových 
podujatí na území mesta, bol výkon služieb nepravidelný a prispôsobovaný  k zabezpečeniu 
verejného poriadku. V hodnotenom období júl – december zabezpečovali plnenie úloh len 
4 príslušníci MsP, včetne náčelníka mestskej polície. Dôvodom bol odchod 1 pracovníka 
na starobný dôchodok. Od decembra 2020 počet príslušníkov bol navýšený na 5 členov po 
tom, ako nový člen MsP absolvoval niekoľkomesačné vzdelávanie so záverečnou štátnou 
skúškou. 

V rámci zefektívnenia a skvalitnenia práce príslušníkov  MsP boli hliadkam vydávané 
denné pokyny. V rámci týchto pokynov  mali policajti  určený cieľ, zameranie činnosti,  
ako aj formu zabezpečovania výkonu služby, či už ako pochôdzková služba, motorizovaná 
- vykonávaná   služobným vozidlom,   za účelom kontroly a monitorovania  záujmových 
oblastí. V súvislosti s kontrolnou činnosťou nebolo v hodnotenom období  zaznamenané 
porušenie pracovnej disciplíny. 

Zoznam a vnútorná  organizácia príslušníkov mestskej polície Námestovo 

Mgr. Miroslav Hajdučík – Náčelník MsP 
Riadenie a organizácia MsP Námestovo; Komunikácia s orgánmi verejnej a štátnej 

správy; Výkon služby; Objasňovanie priestupkov; Prevencia. 
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Skúšku o odbornej spôsobilosti vykonal  27.10.1992 v Žiline, evidenčné číslo  osvedčenia  
o odbornej spôsobilosti - 094 
Mgr. Adamčík Peter –  Referát priestupkov  

Výkon služby; Objasňovanie priestupkov; Prevádzka vozidla.  
Skúšku o odbornej spôsobilosti vykonal  17.02.2009  v Bratislave, evidenčné číslo  

protokolu  o odbornej spôsobilosti – 1 (číslo služobného preukazu 304066). 
Jozef Balcerčík –  Referát priestupkov  

Výkon služby; Objasňovanie priestupkov; Komunikácia s orgánmi verejnej a štátnej 
správy. 

Skúšku o odbornej spôsobilosti vykonal  27.10.1992 v Žiline, evidenčné číslo  osvedčenia  
o odbornej spôsobilosti - 096 
Juraj Siman –  Referát odchytu zvierat  a mestského kamerového systému  

Výkon služby; Odchyt zvierat; Mestský kamerový systém. Skúšku o odbornej 
spôsobilosti vykonal  22.06.2006  v Žiline, evidenčné číslo  osvedčenia  o odbornej 
spôsobilosti – 439. 
Ing. Anna Litváková –  Referát hospodárskej prevádzky a správy  

Výkon služby; Výzbroj a výstroj;  Prevencia; Komunikácia s orgánmi verejnej a štátnej 
správy. 

Skúšku o odbornej spôsobilosti vykonal 09.12.2020 v Nitre, evidenčné číslo  osvedčenia  
o odbornej spôsobilosti -2814.  

Legislatíva a  predmety sťažností na príslušníkov MsP 
Vzhľadom na vývoj legislatívy, jednotlivé zmeny, doplnky rôznych zákonov a k nim 

príslušných vykonávacích vyhlášok, týkajúcich sa mestskej polície, ako i zákona 
o obecnom zriadení, súvisiace najmä s prechodom kompetencií zo štátu na samosprávu sú  
značné a kladú vysoké nároky na právne vedomie a odbornú schopnosť každého 
príslušníka MsP. Profesionálne uplatňovanie týchto znalostí sa prejavilo na práci 
jednotlivých príslušníkov, o čom svedčí skutočnosť, že v hodnotiacom období roka 2020 
sa nestalo, aby počas výkonu služby zasahovali príslušníci mestskej polície neoprávnene. 
Nedopustili závažnej chyby a nebola voči nim podaná žiadna sťažnosť za zneužitie 
právomoci verejného činiteľa.  

Plnenie úloh MsP pri zabezpečovaní  verejného poriadku v meste, ochrany 
životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných 
priestranstvách a verejne prístupných miestach 

Jednalo sa najmä o kontrolu verejne prístupných miest, zisťovanie pôvodcov skládok, 
zisťovanie pôvodcov skládok, znečisťovanie  a zaberanie verejných priestranstiev, kontrola  
verejných zbierok. 

Stručný opis spolupráce  MsP s inými orgánmi 
MsP Námestovo pri plnení úloh obecnej polície v súlade s ustanoveniami Zákona 

o obecnej polícii spolupracuje s príslušnými útvarmi policajného zboru a tiež  oznamuje 
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porušenie právnych predpisov príslušným orgánom, ktorých riešenie  nepatrí do 
kompetencie obce. 

Počet a druh  dopravných prostriedkov používaných  pri plnení úloh  mestskej 
polície 

MsP pri plnení úloh používa  motorové vozidlo Nissan NV 200 bielej farby, označené 
v zmysle zákona  o obecnej polícii. Vozidlo je vybavené zvukovým a svetelným 
výstražným zariadením. 

Počet, druh a typ výzbroje  používanej  príslušníkmi mestskej polície pri plnení úloh 
mestskej polície  

Príslušníci MsP Námestovo používajú krátku guľovú zbraň ČZ 75 D.  

Druh a stručný opis technických prostriedkov používaných príslušníkmi  pri plnení 
úloh MsP 

Príslušníci MsP Námestovo používajú nasledovné technické prostriedky: merač alkoholu 
v dychu - Alco Quant 6020 s tlačiarňou Dot matrix, ktorým je overované podozrenie 
z porušenia zákazu požívania alkoholických nápojov osobami maloletými či 
mladistvými.   Na vyhotovovanie fotodokumentácie používajú mobilný telefón Motorola 
G5, dve ručné rádiostanice Motorola, dve základňové rádiostanice Motorola, 1 vozidlová 
rádiostanica Motorola, reflexné vesty s Nápisom MsP, ručné svietidlá Fenix Tk 22 a TK 
35, spoločne s červeným kužeľom na riadenie cestnej premávky za zníženej viditeľnosti, 
zastavovacie terčíky, výstražné dopravné kužele, čítačku čipov   pre odchytené túlavé psy, 
odchytovú slučku, narkotizačný projektor na odchyt túlavých psov, ochranné rukavice proti 
pohryznutiu, transportný box na odchytené psy, prielezová pasca na mačky a hlodavce. 

Využívanie chránenej dielne  alebo chráneného pracoviska 
Chránené pracovisko zriadené v súlade s § 55 Zákona č.5/2004  01.06.2010. V uvedenom 

období bolo vytvorených 6 pracovných miest  s 30 hodinovým týždenným pracovným 
časom. Z uvedeného počtu 5 pracovníci sú s mierou postihnutia nad 70 % a 1 pracovník je 
s mierou postihnutia do 70 %. Piati pracovníci  chráneného pracoviska  pracujú ako 
operátori  kamerového systému, jeden ako administratívny pracovník.. 

Počet a stručný popis používaných monitorovacích kamerových systémov (KS), 
počet kamier a iné informácie súvisiace  s ich  využívaním . 

MsP pri výkone  služby využívalo  30 kamier pomocou ktorých je vykonávaný dohľad 
nad verejnými priestranstvami (VP) mesta. Pomocou KS – monitorovaním VP  pracovník 
chránenej dielne naviguje hliadku na inkriminované miesto s cieľom predísť 
protispoločenskému či protiprávnemu konaniu. Monitorovaním sa podarilo zachytiť 
viaceré skutočnosti najmä na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, 
zaznamenávané udalosti boli poskytnuté pracovníkom Policajného zboru na ďalšie 
služobné využitie. Počas roka bola prevedená inštalácia 6 kamier nového KS na Nábreží, 
v priestoroch detských ihrísk a športovísk. Zámerom pre rok 2021 je rozšíriť monitorované 
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lokality o Námestie A.Bernoláka. Predpokladá sa aj s inštaláciou novej kamery na 
Hviezdoslavovom námestí. 

Zariadenia Stav 
ks 

Lokalita 

Kamera statická 2 
2 
5 
2 

2*st 
1 
1 
1 
4 

Kruhový objazd cintorín   
Kruhový objazd Kostol  
Nábrežie detské ihriská, športoviská 
Križovatka Bortex  
Brehy ihriská  
Mestský úrad-chodba  
Mestský úrad-parkovisko  
Výmenníková stanica plynu-Brehy 
Parkovisko Nábrežie, Amfiteáter 

Otočná kamera 
/kamera PTZ 

1 
1 
1 
1 
1 

1st+1st* 

Kostol 
Nábrežie detské ihriská, športoviská 
Parkovisko Nábrežie, Amfiteáter 
Ul. Štefánikova 
Mláka-Marína 
Hviezdoslavovo Námestie 

Kamera na 
snímanie ŠPZ 
/kamera ALPR 

1 
1*dn 
1** 

Kruhový objazd Cintorín  
Kruhový objazd Kostol  
Bortex  

SPOLU: 30 26 funkčných + 4 nefunkčné 
 

*  nefunkčná kamera 
** funk čná, ale nesníma ŠPZ 
st staré nepodporované systémy(neopraviteľné, je potrebná výmena kamier) 
dn poškodená dopravnou nehodou(poistná udalosť) 

Zoznam všeobecne záväzných nariadení obce  upravujúcich  činnosť mestskej 
polície 

Uznesenie č.4/91 o zriadení mestskej polície ,VZN č.4/2013 o zriadení mestskej polície, 
štatút a organizačný  poriadok  MsP Námestovo. 

Donucovacie prostriedky  
Donucovacie prostriedky neboli v roku 2020  použité. 

Dohľad štátu nad činnosťou mestskej polície. 
Prezídiu policajného zboru - oddeleniu dohľadu nad činnosťou obecnej polície sa 

predkladá správa o činnosti mestskej polície  za rok 2020. Uvedená povinnosť vyplýva  zo 
zákona  o obecnej polícii. 
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Štatistická časť 

V hodnotenom období príslušníci MsP zaznamenali 2 336 udalostí. U týchto udalostí sa 
jednalo o 2128 priestupkov, z ktorých bolo ukončených 2044 v roku 2020. Percentuálna 
úspešnosť ukončených priestupkov je 96, 053%.  U zostávajúcich priestupkov 
budú  v roku 2021 následne vykonané potrebné úkony,  prípadne  budú riešené v zmysle  
príslušných právnych predpisov. V 1 961 prípadoch sa jednalo o priestupky proti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v 165 prípadoch sa jednalo o iné priestupky 
(porušenia zákonov, VZN mesta...) a ostatné udalosti - 210. Oproti minulému roku to 
predstavuje nárast o 164 zaevidovaných udalostí aj obmedzujúcim napriek opatreniam pre 
pohyb obyvateľstva, vydaným Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia 
ochorenia COVID-19. 

Pri sankcionovaní páchateľov priestupkov bolo vydaných  921 pokutových blokov (v 
nominálnej hodnote 20, 10, 5 €), v celkovej  výške  9 715 €. Oproti minulému roku je to 
nárast o 2 210 €. 

Priestupky podľa § 22  zákona o priestupkoch – priestupky proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky. 
Priestupok Počet priestupkov 

Porušenie zákazu zastavenia, státia 764 

Porušenie zákazu vjazdu 153 

Nerešpektovanie DZ Platené parkovanie 782 

Státie na chodníku 177 

Státie na verejnej zeleni 55 

Ostatné priestupky na úseku dopravy 30 

  Počet zaevidovaných  priestupkov – 1 961.  
 

Priestupky na úseku  verejného poriadku, priestupky na úseku občianskeho 
spolunažívania a ostatné priestupky. 

Priestupky na úseku  verejného poriadku, priestupky na úseku občianskeho 
spolunažívania sú definované  ustanoveniami § 47 a § 48 Zákona o priestupkoch. 
Najčastejšie boli zaznamenané porušením  nočného kľudu, neuposlúchnutím  výzvy 
verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, či vzbudením verejného pohoršenia. 

Priestupku podľa ustanovení § 49 Zákona o priestupkoch sa  dopustí najmä ten kto inému 
ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech, inému z nedbanlivosti ublíži na 
zdraví, úmyselne naruší občianske spolunažívanie  vyhrážaním sa ujmou na zdraví, 
drobným ublížením  na zdraví, nepravdivým  obvinením z priestupku, schválnosťami alebo 
iným hrubým správaním. Počet zaevidovaných  priestupkov – 9. 
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 Priestupky na úseku kultúry a porušenie stavebného zákona – 3 priestupky. 
Priestupky spáchané porušením VZN mesta Námestovo a ostatné priestupky 
Sú definované  ustanoveniami príslušných § Všeobecne záväzných nariadení mesta. 

Najčastejšie boli zaznamenané porušenia VZN o držaní psov, výkone taxislužby, čistote 
a poriadku, odpadoch, ako aj požívania alkoholických nápojov na verejných 
priestranstvách. 

Počet zaevidovaných  priestupkov - 140 

Odchyt túlavých mäsožravcov 
Dvaja príslušníci MsP sú  držitelia osvedčenia  o odbornej spôsobilosti  na výkon  odchytu 

túlavých a zabehnutých zvierat. Za uplynulý rok sa podarilo odchytiť z verejných 
priestranstiev mesta 38 psov. Odchytené zvieratá  boli vydané ich majiteľom, umiestnené 
v karanténe a prípadne vydané do náhradnej starostlivosti po uplynutí karanténnej doby.   

Príslušníci MsP sa podieľali na chode  karanténnej stanice  pre odchytené zvieratá 
umiestnenej pri skládke TKO za obcou Zubrohlava.  

Vraky  
V zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015  je starým vozidlom aj vozidlo, ktorého držiteľ 

nie je známy, ak je odstavené  dlhšie ako 30 dní  na verejnom priestranstve a jeho 
odstránenie je potrebné z hľadiska zachovania  estetického vzhľadu obce. 
Počas uplynulého obdobia na území mesta  bolo zaevidovaných 11 priestupkov. V dvoch 
prípadoch  boli  zistení majitelia ktorí po výzve odstránil vozidlo z verejného priestranstva. 
Verejné priestranstvá mesta sú  spravidla štvrťročne kontrolované s cieľom predísť 
blokovaniu parkovacích miest starými vozidlami.  

Výkon odborného  dozoru nad cestnou premávkou  
Príslušníci MsP sú poverení vykonávať odborný dozor nad cestnou premávkou uvedené 

oprávnenie je využívané pri dohľade nad taxislužbou na území mesta,  jedná sa najmä 
o kontrolu nájomnej zmluvy na zaberanie verejného priestranstva mesta, predpísaného 
označenia jednotlivých vozidiel, kompletnosť predpísaných dokladov vo vozidle, platnosť 
overenia taxametrov a vodiča taxislužby. Pri tejto činnosti spolupracovala so Správnym 
oddelením MsÚ.  

Počet zaevidovaných  priestupkov – 2 priestupky. 

Parkovacie automaty 
Príslušníci MsP sa spolupodieľali na  prevádzke 5  parkovacích automatov. Ich činnosť 

spočívala v kontrole ich funkčnosti, odstraňovaní snehu z fotovoltaických panelov. 
Odborná činnosť pri dobíjaní akumulátorov, výmenách roliek papiera, konzultáciách so 
servisnou organizáciou pri odstraňovaní porúch, výbere a odvoze  mincí je zverená 
jednému pracovníkovi z radov MsP. 

Doručovanie písomností 
Spolupráca s okresným súdom v Námestove, exekútorskými úradmi,  spočívala  

v doručovaní písomností osobám prihláseným ku trvalému pobytu v Námestove. Pre vyššie 
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uvedené orgány boli spracovávané správy o pravdepodobnom pobyte na základe poznatkov 
od susedov alebo príbuzných. Taktiež bolo  zabezpečované  doručovanie materiálov na 
rokovania MsZ. 

Asistencie 
Príslušníci MsP v prípade potreby sprevádzali pracovníčky mesta sociálneho odboru. 

Príslušníci MsP sa zúčastňovali  domových prehliadok  za Mesto Námestovo ako 
nezúčastnené osoby. 

Služobné výjazdy, zásahy a zákroky 
Príslušníci MsP okrem hliadkovej činnosti  prevádzali výjazdy na ďalšie  oznamy – najmä 

overovali nahlásené závady na komunikáciách a verejných priestranstvách mesta, poruchy  
osvetlenia a uvedené nahlasovali na Technické služby. Preverovali nahlásené podozrenia 
z požívania alkoholických nápojov na verejnosti,  založenia skládok, nahlásené podozrivé 
osoby či vozidla. Snažili sa lokalizovať a odchytiť nahlásených zabehnutých psov.  

Kontrolovali  totožnosť osôb a ich činnosť  v súvislosti s rôznymi zbierkami. Preverovali  
nahlásené  osoby podozrivé z  nedovoleného podnikania /podomový predaj/ a podozrivých 
z podvodu,  osoby žobrajúce na verejných priestranstvách a budiace verejné pohoršenie 
svojou prítomnosťou v obchodných centrách, či na verejných  priestranstvách.  

Covid – 19 
Novelou Zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej 
ochrane pribudli mestskej polícii nové právomoci, v rámci ktorých už môže kontrolovať a 
prejednávať niektoré priestupky týkajúce sa porušenia opatrení a nariadení počas súčasnej 
pandémie. Mestská polícia v tomto ťažkom období sa prioritne sa zameriavala na kontrolu 
dodržiavania vydaných opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre ochranu života a zdravia našich 
obyvateľov.  

Na základe opatrení, vydaným Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie 
šírenia ochorenia COVID-19 zamestnanci MsP v Námestove kontrolovali dodržiavanie 
týchto opatrení verejnosťou – aby sa obyvatelia nepohybovali po verejnom priestranstve 
bez prekrytia horných dýchacích ciest (rúškom, šálom, šatkou, ...), aby sa viaceré osoby 
nestretávali na verejnosti bez zákonného dôvodu, aby osoby s nariadenou karanténou 
dôsledne dodržiavali izoláciu, právnické osoby aby dodržiavali zákaz prevádzkovania 
určených maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby, ako i na 
dodržiavanie ďalších nariadení súvisiacich s obmedzením pohybu.  Ďalej poskytovali 
súčinnosť zdravotníckym pracovníkom zdravotníckeho zariadenia Oravskej polikliniky 
v Námestove pri organizácii vstupu do zariadenia.  Iniciatívne rozdávali hygienické rúška 
osobám na verejných priestranstvách, ktoré ich z rôznych dôvodov nemali pri sebe. 
Asistovali pri celoštátnych testovaniach obyvateľov v našom meste. 

V Námestove 28.01.2020 
                                                                              Mgr. Miroslav Hajdučík 

      Náčelník MsP  Námestovo 


