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V katastrálnom území Kňažia začali  
s komplexnými pozemkovými úpravami
Po sceľovaní pôdy budú rozdrobené dlhé pásy pozemkov nahradené tvarmi s primeranou dĺžkou  
a šírkou. Nad celým procesom bude dohliadať okresný úrad. Komasácia by mala trvať tri roky. 
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I Obvod pozemkových úprav sa usku-
toční na ploche vo výmere približ-

ne 770 hektárov. „Komasovať sa bude 
celý extravilán obce, výnimkou je lo-
kalita nad kostolom, ktorú si vlastníci 
vysporiadajú sami za vlastné financie, 
v intraviláne sa budú komasovať len 
niektoré malé lokality,“ vysvetlila Beáta 
Kormančíková, hlavná radkyňa Pozem-
kového a lesného odboru na Okresnom 
úrade DK. Žiadosť podalo mesto už  
v roku 1996 a medzi obyvateľmi bola 
vytvorená aj anketa. „Zhruba 70 % ľudí 
s úpravami súhlasilo, preto ich okresný 
úrad na základe toho aj nariadil,“ ozrej-
mil Pavol Dibdiak z Geodetických a kar-
tografických prác. 

Cieľom je usporiadať vlastníctvo po-
zemkov a sceliť rozdrobené parcely
Po komasácii tak v praxi dlhé slíže 
nahradia tvary s primeranou dĺžkou  
a šírkou. Každý novovytvorený poze-
mok musí mať prístup, takže sa na-
vrhnú aj nové cestné siete. „Účelom 
je vlastníctvo sceliť a dať dokopy tým, 
že sa vytvoria nové parcely,“ povedala 
Beáta Kormančíková. Podľa Pavla Dib-
diaka slúži usporiadanie vlastníctva aj 
na to, aby sa dalo na pôde efektívne 
hospodáriť. „Hospodárenie na poľno-
hospodárskej, lesnej alebo ostatnej 

pôde, kde má každý vlastník niekoľko 
parciel a v každej z nich nejaký podiel, 
je veľmi ťažké. Výsledok týchto pozem-
kových úprav by mal byť taký, že kaž-
dý vlastník dostane novú parcelu, kde 
bude jediným vlastníkom,“ dodal. 

Práce na komplexných pozemkových 
úpravách vykonáva geodetická firma
Okresný úrad bude celý postup kontro-
lovať a dohliadať, aby sa s každým vlast-
níkom komunikovalo. Proces je rozde-
lený na tri časti. Najskôr sa účastníkom 
vyšetrí vlastníctvo, čiže kde, koľko  
a v akej hodnote majú pozemky. Druhou 
etapou je projektovanie, keď sa vyhoto-
ví návrh rozdeľovacieho plánu a tretia 
etapa je už samotné vykonanie pro-
jektu. Geodeti sú momentálne v prvej 
fáze.  „Vyšli sme do terénu, vyhotovili 
sme nové bodové pole v katastrálnom 
území, založili sme nové body bodové-
ho poľa, zamerali sme obvod projektu, 
momentálne meriame polohopis a výš-
kopis, aby sme vedeli vyhotoviť 3D mo-
del celého terénu,“ vysvetlil P. Dibdiak. 

Celý proces komasácie sa riadi záko-
nom o pozemkových úpravách
Pre všetkých vlastníkov urobia zhoto-
vitelia konkrétne návrhy pozemkov, 
ktoré budú vždy prerokovávané osob-

ne. Stretnutia s vlastníkmi sa plánujú 
v každej etape komasácie. „Zástupco-
via okresného úradu a zhotoviteľ sa 
stretnú s každým vlastníkom. Budú sa 
riešiť všetky požiadavky a námietky, 
keď budú všetky vybavené, tak sa uro-
bí definitívne nové rozvrhnutie územia, 
ktoré sa po schvaľovacom procese aj 
zapíše do katastra nehnuteľností, tiež 
sa vytvoria nové mapy,“ povedala Be-
áta Kormančíková. „Ústavné právo na 
vlastníctvo je nedotknuteľné, preto 
sa v celom procese budeme s každým 
občanom rozprávať minimálne trikrát. 
V poslednej etape pôjdeme s každým 
do terénu, natlčieme kolíky a vypíše sa 
protokol o prevzatí pozemku, všetko na 
základe zákona,“ ozrejmil P. Dibdiak.

V rámci projektu vznikne aj združenie 
účastníkov pozemkových úprav a keď 
to situácia dovolí, bude zvolané aj val-
né zhromaždenie. Komasácia by mala 
trvať tri roky. Pozemkové úpravy v Kňa-
žej sa týkajú približne 360 vlastníkov.

redakcia

foto: zbgis.skgeodesy.sk

V katastrálnom území Kňažia sa začala komasácia alebo inak povedané sceľovanie pôdy. Kom-
plexné pozemkové úpravy boli nariadené v októbri 2020 okresným úradom na základe žiadosti 
mesta D. Kubín. Projekt bude plne hradený z eurofondov z operačného programu rozvoja vidieka. 

Začala sa komasácia v Kňažej

2 – spoločnosť

Viac informácií nájdete 
v reportáži TVDK. Stačí 

naskenovať kód.
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Proti COVID-19  
začali očkovať  

už začiatkom roka
V Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou 
Ladislava Nádaši Jégého (DONsP) zača-
li očkovať proti ochoreniu Covid-19 už  
7. januára. Vakcinačné centrum zriadili  
v priestoroch Ambulantnej pohotovost-
nej služby pre deti. Podľa národnej stra-
tégie prišli ako prví na rad zdravotníci.

I „Do nemocnice nám prišlo 378 vak-
cín, ktorými budú zaočkovaní zdra-

votnícki aj nezdravotnícki pracovníci, 
to znamená, že každý človek, ktorý pra-
cuje v nemocnici Dolný Kubín bude za-
očkovaný,“ ozrejmila riaditeľka odboru 
zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková.

Výsledkom má byť nižší počet infiko-
vaného personálu
Prvou zaočkovanou v Dolnom Kubíne 
bola primárka detského oddelenia Be-
áta Dudášiková. Zdravotníci, ktorí pre-
konali Covid-19, môžu byť na základe 
súčasných platných predpisov zaočko-
vaní až po troch mesiacoch. Podľa ak-
tuálnych usmernení je z jednej liekovky 
možné použiť šesť dávok vakcíny. „Sme 
radi, že v Dolnom Kubíne sa nám poda-
rilo otvoriť očkovacie centrum, ktoré  
v prvom rade musí slúžiť pre zdravot-
níkov a akonáhle budeme očkovaní, 
tak potom pevne verím, že aj pre celú 
verejnosť. Pocity sú výborné, hlavne je 

to pocit bezpečia a spokojnosti,“ pove-
dal primár interného oddelenia DONsP 
Peter Letavay. 

Systém objednávania určuje minis-
terstvo zdravotníctva
Na Slovensku zatiaľ prebieha prvá vlna 
vakcinácie. Podľa stratégie mali byť naj-
skôr zaočkovaní zdravotnícki pracov-
níci, zdravotnícki študenti a ostatní za-
mestnanci nemocníc ako upratovačky 
a podobne. Potom sú na rade zamest-
nanci domovov sociálnych služieb, te-
rénni sociálni pracovníci, zamestnanci 
kritickej infraštruktúry štátu, ktorí sú 
v možnom priamom kontakte s riziko-
vou populáciou a silové zložky. „Lekár 
so zamestnancom prejde jeho klinický 
zdravotný stav a administratívu, potom 
ho sestra alebo lekár zaočkuje. Násled-
ne sa zaočkovaný posadí na 15 minút 
a sleduje sa jeho zdravotný stav, po  
15-tich minútach odchádza domov. Ve-
rím, že vakcinácia bude prebiehať bez 
vážnych problémov a zvýšime si tak 
zaočkovanosť v našom regióne,“ ozrej-
mila priebeh očkovania zamestnancov 
Silvia Pekarčíková. 

Podľa zdravotníkov je to jediná cesta 
k normálnemu životu
Vakcína proti Covidu by mala byť účin-
ná aj proti novej mutácii koronavírusu, 
ktorá má o 70 percent vyššiu schopnosť 
šírenia. „My nemáme veľa možností, ak 
chceme žiť normálne a ak nechceme 
umierať na infekčné ochorenia. To, čo 
pomohlo ľudstvu predĺžiť ľudský život 

za posledných päťdesiat rokov, boli 
antibiotiká a očkovanie. Pokroky v kar-
diológii ako aj onkológii sa dejú veľmi 
malými krokmi a jedine pokroky v in-
fektológii, ktoré sú založené na očko-
vaní, dokázali významným spôsobom 
predĺžiť ľudský život. Čiže ak chceme 
dlho a slobodne žiť, jedinou možnosťou 
je očkovanie,“ vysvetlil Peter Letavay. 

„Pocit je to normálny, nebolí to, neští-
pe. Nie je to nejaké nepríjemné a odpo-
rúčam to všetkým. V dnešnej dobe je to 
jediný spôsob, ako sa ďalej stretávať, 
chodiť do školy či do roboty,“ povedala 
zaočkovaná zdravotná sestra z DONsP. 
„Som spokojný, že sa to konečne roz-
behlo, pretože dúfam, že to pomôže 
trochu zvrátiť priebeh pandémie. Po oč-
kovaní nie sú nijaké ťažkosti. Čím vyššie 
percento sa zaočkuje a zatiaľ vyzerá, že 
teda vakcíny sú účinné, tak tým bude 
lepšia efektivita tohto nástroja,“ ozrej-
mil zdravotnícky pracovník z DONsP.

redakcia; foto: redakcia

Dolnooravská  
nemocnica skončila 
v hodnotení INEKO 

šiesta
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou 
Ladislava Nádaši Jégého (DONsP) skon-
čila v hodnotení nezávislého inštitútu 
INEKO na šiestom mieste. Po roku tak 
opäť obhájila pozíciu v najlepšej desiat-
ke v kategórii všeobecných nemocníc  
z celého Slovenska. 

I „Sme veľmi spokojní, že sa nám kon-
tinuálne darí držať medzi najlepšími 

nemocnicami na Slovensku. Vnímam to 
tak, že v najkomplexnejšom prieskume 
nemocníc a ich výkonnosti sme schopní 

obstáť v porovnaní s najlepšími, a to je 
výsledok dlhodobej práce,“ povedal ria-
diteľ DONsP Jozef Mintál.

Chcú stále napredovať a zlepšovať sa
Dolnooravskú nemocnicu zároveň 
tento rok vyhodnotili ako najlepšiu na 
Slovensku z hľadiska čísel pri ukazova-
teli úmrtnosť po operačných výkonoch. 
„Sledujeme, kde ešte máme oproti lep-
ším rezervy a pokúšame sa k nim do-
pracovať. Náš cieľ je prvá trojka, dúfam, 
že sa nám to podarí dosiahnuť. Dôležité 
je byť medzi najlepšími, vidieť svoje ne-
dostatky a snažiť sa zlepšovať,“ dodal 
Jozef Mintál.  

INEKO porovnávalo nemocnice v rám-
ci dvoch kategórií – štátne univerzitné  
a fakultné nemocnice a na druhej stra-
ne všeobecné nemocnice. Hodnotila 

sa kvalita poskytovanej zdravotnej sta-
rostlivosti, skúsenosť, náročnosť diag-
nóz pacientov, spokojnosť pacientov, 
hospodárenie a transparentnosť.

redakcia; foto: redakcia

Túto a aj ďalšie témy sme 
rozobrali s riaditeľom 

DONsP J. Mintálom. Pozrite 
si diskusiu Celou vetou.
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I Podobne ako na jar minulého roku rozhodla od pondelka 
11. januára dočasne zrušiť platené parkovanie v celom 

meste. „Je dôležité čo najviac obmedziť mobilitu obyvateľov 
a zároveň od pondelka nám došlo aj k výraznému obmedze-
niu spojov autobusovej hromadnej dopravy, preto sme opäť 
aktivovali VZN, podľa ktorého je parkovanie v centre mesta 
bezplatné. Ide o takmer 400 parkovacích miest,“ povedal pri-
mátor D. Kubína Ján Prílepok. 

V obmedzenom režime funguje aj mestský úrad
Parkovanie bude zadarmo až dovtedy, pokiaľ opäť nezačnú 
štandardným spôsobom jazdiť autobusy hromadnej dopra-
vy. „V tejto chvíli je väčšina prevádzok zatvorená a ak niekto 
prichádza do centra, tak napríklad na mestský úrad vybaviť 
si veci okolo úmrtia blízkej osoby alebo vyzdvihnúť si obed  
z niektorého reštauračného zariadenia,“ vysvetlil Ján Prí-
lepok. Podľa nariadení hygienikov je momentálne mestský 
úrad v špeciálnom režime a obyvatelia sa do vnútra dostať 
nemôžu. Jediná agenda, ktorú je možné vybaviť je práve 
úmrtie blízkej osoby na matričnom úrade. Čokoľvek iné sa dá 
vyjednať len telefonicky alebo online.

Pre deti zriadili jednu škôlku
V mestskej autobusovej doprave je zavedený prázdninový 
režim, pretože školy zostávajú zatvorené. Cestovný poria-
dok je uvedený na internetovej stránke dopravcu aj mesta. 
Ani materské školy nie sú v bežnej prevádzke, no pre deti 
rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, zabezpečili  
v meste jednu škôlku. „Je otvorená materská škola na Bre-
zovci. Nevieme dokedy bude táto situácia trvať, ale plánuje-
me, aby bola jedna škôlka stále otvorená. Pre týchto rodičov 

sme otvorili aj dva školské kluby detí – školský klub detí pri 
Základnej škole Janka Matúšku a  pri Základnej škole Marti-
na Kukučína. Podarilo sa nám získať výnimku a môžeme pre 
tieto deti aj variť v školskej jedálni,“ ozrejmil vedúci odboru 
školstva, kultúry, mládeže a športu na MsÚ Michal Švento. 
Učiteľov a ostatných zamestnancov škôlok a školských klu-
bov, ktorí momentálne pracujú, mesto aj pravidelne testuje. 

Zariadenie pre seniorov je už z najhoršieho von
V Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb v DK 
mali najnáročnejšie obdobie na konci decembra 2020, keď 
bolo pozitívnych na koronavírus 24 klientov. Zo všetkých  
77 pracovníkov zariadenia postupne ochorenie prekonalo až 
24 zamestnancov. Momentálne nemajú už žiadneho nakaze-
ného, no pre návštevy je zariadenie stále zatvorené. „Jedno 
oddelenie sme zatvorili, šesť pracovníčok dobrovoľníčok 
tam zostalo jedenásť dní so všetkými pomôckami a posky-
tovali klientom sociálne služby. Potom sme pridali aj jednu 
pani upratovačku. Keď prešlo 11 dní, tak tam išlo ďalších  
šesť pracovníkov, ktorí pokračovali až do obdobia, keď boli 
všetci negatívni,“ vysvetlila riaditeľka ZPS a DSS Dolný Kubín 
Tatiana Nesvadbová. Počas krízy mali problém s nedostatoč-
ným množstvom ochranných pracovných pomôcok, museli si 
aj dokupovať kvalitnejšie overaly. Klientom aj pracovníkom 
nosili obyvatelia mesta ovocie, zeleninu a vitamíny, ktoré 
potrebovali. „Dostali sme aj finančné prostriedky v celkovej 
hodnote 3055 eur, ktoré použijeme na zaplatenie tých kvalit-
nejších overalov, ktoré sa používali. Veľmi srdečne ďakujeme 
všetkým ľuďom, ktorí nám prispeli, či potravinovou pomo-
cou, vitamínmi, ale aj peniazmi, aby sme mohli dať veci do 
poriadku,“ dodala Tatiana Nesvadbová.

foto: redakcia

V novom roku sprísnili v meste opatrenia
Epidemiologická  situácia na Slovensku a na území mesta je aj v novom roku na-
ďalej nepriaznivá. Dolnokubínska samospráva preto pristúpila k preventívnym 
opatreniam proti šíreniu koronavírusu. 



www.tvdk.sk5 – samospráva

Opatrenia prispôsobili aj pre ľudí bez domova
„V zariadení pre rodiny s deťmi Kotva je situácia v poriadku  
a v nocľahárni sme zmenili režim. Aj vzhľadom na epidemio-
logickú situáciu, zákaz vychádzania, ako aj mrazy je umož-
nené, aby sa tam klienti nocľahárne zdržiavali aj počas dňa,“ 
vysvetlila vedúca odboru sociálnych vecí a rodiny na MsÚ Eva 
Palugová. Aj v Zariadení opatrovateľskej služby v  DK je situá-
cia stabilizovaná. Klientov aj pracovníkov pravidelne testujú 
a momentálne nie je nik nakazený. „Denne im monitorujeme 

vitálne funkcie a dvakrát denne meriame teplotu, tlak a sle-
dujeme, či sa náhodou nejavia príznaky ochorenia. V prípade, 
že by takáto situácia nastala, okamžite kontaktujeme obvod-
ného lekára,“ povedala Eva Palugová. Odbor sociálnych vecí 
poskytuje terénne sociálne služby a opatrovateľskú službu  
v rodinnom prostredí na základe požiadaviek klientov. Am-
bulantné služby sú zakázané a denné centrum je zatvorené. 

redakcia

Relaxačný bazén v AquaRelaxe 
má novú vzduchotechniku

Aktuálnu pandemickú situáciu využilo vedenie dolnokubínske-
ho AquaRelaxu na výmenu starej vzduchotechnickej jednotky, 
ktorá sa starala o prostredie relaxačného bazéna. Tá po 10-tich 
rokoch skorodovala a jej oprava už nebola možná. 

I Nová vzduchotechnika s funkciou klímy stála takmer 
90-tisíc eur a bude slúžiť na rekuperáciu, ohrev, chladenie  

a odvlhčovanie vzduchu okolo relaxačného bazéna. „Pôvod-
ná vzduchotechnická jednotka bola spustená v októbri 2009, 
jej prevádzka bola ukončená v novembri 2020. Dôvodom vý-
meny bol jej technický stav. Rekuperátor, skriňa aj ostatné 
časti boli poškodené koróziou. Bolo to spôsobené úpravou 
vody bazéna chlórom, ktorý sa používal v minulosti a pôsobil 
agresívne na pozinkované plechy vzduchotechniky. V súčas-
nosti sa voda upravuje ozónom a množstvo chlóru sa výrazne 
znížilo,“ vysvetlil Stanislav Vilček, konateľ AQUA KUBÍN, s. r. o.

Mala by fungovať minimálne 20 rokov
Nová vzduchotechnická jednotka má rovnaký maximálny vý-
kon ako tá pôvodná. Za hodinu cez ňu dokáže prejsť 15-tisíc 
metrov kubických vzduchu. Navyše je vytvorená z odolných 
materiálov a jej životnosť sa pri správnej starostlivosti odha-
duje na najmenej 20 rokov. „Táto technológia je modernej-
šia, má nižšiu spotrebu a zvyšuje efektívnosť prevádzky. Na 
riadenie otáčok sú tu už použité frekvenčné meniče a venti-
látory sú pripojené priamo na hriadeľoch. Je vidno, že táto 
vzduchotechnika je o pár generácií ďalej. Pri jej inštalácii sa 
využili jestvujúce potrubia a pripojili sme ju na pôvodný roz-
vod. Momentálne prebieha jej skúšobná prevádzka,“ doplnil 
Stanislav Vilček. AquaRelax má celkovo päť veľkých vzducho-
technických jednotiek. Jedna upravuje vzduch v okolí plavec-
kého bazéna, druhá je v saunovom svete a zvyšné tri sa stara-
jú o prostredie relaxačného bazéna. Všetky vzduchotechniky 
by mali byť aktuálne vo výbornom technickom stave.

redakcia

Zimnú údržbu komplikujú  
nesprávne zaparkované autá

Odhŕňanie a posýpanie zasnežených ciest a peších komuniká-
cií v meste komplikujú zle zaparkované autá. Technické služby 
majú sťažený prístup pri vykonávaní zimnej údržby chodníkov, 
ak do nich zasahujú predné alebo zadné časti vozidiel.

I „Vodiči často parkujú v blízkosti chodníkov alebo tak, že 
autá presahujú do chodníkov a my sa na ne potom nevie-

me s technikou dostať. Rovnako nám robia starosti aj autá 
zaparkované na zákazoch zastavenia, aj vtedy majú naši 
šoféri posypových vozov pre prácu neľahké podmienky,“ vy-
svetlil konateľ Technických služieb Dolný Kubín Pavol Heško.

Medzi kritické lokality patria Brezovec a Veľký Bysterec
Najväčší problém so zle odstavenými autami  je na Brezov-
ci a tiež v niektorých častiach na Veľkom Bysterci ako ulica 
Bysterecká či Na Sihoti. Ťažkosti spôsobujú aj vozidlá, ktoré 
blokujú príjazdové cesty, smetné nádoby, stoja v križovat-
kách alebo v protismere. Mestská polícia pravidelne kontro-
luje autá, ktoré parkujú nesprávne. Nedisciplinovaní vodiči 
môžu dostať pokutu alebo aj papuču. „Parkovať sa smie iba 
na chodníku, ktorý je priľahlý k ceste. Takéto vozidlá vypisu-
jeme, prípadne aj blokujeme blokovacím zariadením. Pokuta 
za takýto priestupok môže byť do výšky 50 eur. Pokiaľ posy-
pové vozidlá neprejdú po úzkom priestore, pretože tam stoja 

autá, pracovníci musia všetko robiť manuálne s lopatami,“ 
ozrejmil náčelník mestskej polície Dušan Medzihradský. 

Mesto čistia už od rána strojmi aj ručne
Technické služby vykonávajú údržbu v noci a v skorých ran-
ných hodinách, keď im prácu komplikuje aj zlá viditeľnosť. 
Nesprávne zaparkované autá spôsobujú aj to, že musia vy-
užívať menšie vozidlá určené na chodníky, ktoré sa týmto 
preťažujú. „K dispozícii máme dva veľké cestné sypače, ktoré 
zabezpečujú dva hlavné ťahy, prioritne tie, cez ktoré prechá-
dza MHD. Ďalej dva malé sypače na chodníky, sedem veľkých 
traktorov udržiavajúcich komunikácie a menší traktor,“ po-
vedal P. Heško. Okrem strojnej techniky na údržbe pracujú 
aj ruční zamestnanci technických služieb a pracovníci verej-
no-prospešných prác. Tí udržiavajú schodiská, priechody pre 
chodcov, zastávky a iné lokality, kam sa technika nedostane. 

redakcia; foto: redakcia
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I Kapitálové príjmy budú tvoriť zhruba 
33 900 eur, kapitálové výdavky sú na-

vrhnuté vo výške 1 485 800 eur. Príjmo-
vé finančné operácie budú v celkovej 
výške 2 335 156 eur, výdavkové operá-
cie vo výške 360 012 eur.

Rozpočet spolupráce a dialógu 
„Schválený rozpočet je výsledkom in-
tenzívnej práce zamestnancov mest-
ského úradu, ale aj viacerých pra-
covných stretnutí na úrovni všetkých 
poslancov mestského zastupiteľstva  
a komisií, ktoré intenzívne prebiehali  
v mesiaci november, ale aj individuálnej 
práce poslancov počas celého roka, keď 
komunikovali s príslušnými zamestnan-
cami nášho mestského úradu. Finanč-
nú situáciu mesta v tomto roku výrazne 
ovplyvňovali ekonomické dopady sú-
visiace s koronavírusom, ale aj viaceré 
legislatívne zmeny. Napriek tomu som 
rád, že sa nám podarilo množstvo pro-
jektov zrealizovať. Ak boli niektoré pre-
sunuté do roku 2021, bolo to z objektív-
nych dôvodov,“ povedal Ján Prílepok, 
primátor mesta Dolný Kubín.

Úpravy v použití rezervného fondu
Mestský parlament na decembrovom 
zasadnutí zároveň rozhodol o pou-
žití prostriedkov rezervného fondu 
vo výške 1 705 156 eur. Použije ho na 
kapitálové výdavky vo výške 851 900 
eur a na finančné operácie výdavkové  
v sume 360 012 eur. V nasledujúcom 
roku mesto zapojí rezervný fond aj 
na úhradu bežných výdavkov v sume 
493 244 eur, čo je na základe aktuálnych 
legislatívnych zmien možné. Zdroje po-
skytnuté z environmentálneho fondu 
vo výške 30 000 eur mesto použije na 
bežné výdavky v odpadovom hospodár-
stve. Z úverových zdrojov 600 000 eur 
radnica zafinancuje rekonštrukciu at-
letickej dráhy a atletických sektorov na 
Letnom štadióne v D. Kubíne.

Nezvyšujú sa dane ani poplatky 
Rozhodujúcu položku bežných príjmov 
budú tvoriť dane z príjmov fyzických 
osôb, ktoré vychádzajú z prepočtu 
podielových daní z dane z príjmov fy-
zických osôb. Významnou zložkou bež-
ných príjmov mesta budú aj v roku 2021 

tvoriť dane z majetku vo výške 1 010 000 
eur, čo predstavuje 96,8 percent z roč-
ného predpisu dane z majetku za rok 
2020. Príjem 600 000 eur je rozpočtova-
ný aj z poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. V meste 
Dolný Kubín sa v roku 2021 nezvyšujú 
ani dane ani poplatky za smeti.

Mesto v budúcom roku neplánuje žiad-
ny významný predaj majetku, čomu 
zodpovedajú aj očakávané kapitálové 
príjmy na úrovni len 33 900 eur, z čoho 
až 23 900 eur tvorí splátka z predaja po-
zemku pod umelou trávou ešte z roku 
2012. Na zabezpečenie financovania 
kapitálových výdavkov plánovaných  
v roku 2021 v celkovej sume 1 485 800 
eur bude ich časť financovaná z návrat-
ných zdrojov 600 000 eur na rekonštruk-
ciu atletickej dráhy, časť z kapitálových 
príjmov a ostatné akcie sú financované 
z prostriedkov rezervného fondu vo 
výške 851 900 eur. Rezervný fond v roku 
2021 pokryje aj výdavkové finančné 
operácie na splátky istiny úverov v cel-
kovej sume 360 012 eur.

foto: Kam
il Škvarka

Mesto D. Kubín bude v roku 2021 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 19 071 300 eur. 
Rozhodli o tom poslanci dolnokubínskeho mestského zastupiteľstva, ktorí sa na poslednom mi-
nuloročnom rokovaní stretli vo štvrtok 17. decembra 2020. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výš-
ke 16 702 244 eur, bežné výdavky v budúcom roku by mali dosiahnuť 17 225 488 eur.

Dolnokubínski poslanci schválili  
rozpočet mesta na rok 2021
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„Kapitálové výdavky na projekty v roku 
2021 budú financované zo zdrojov EÚ, 
ale aj z mestského rozpočtu zatiaľ v cel-
kovej sume 257 000 eur. Nechávame si 
rezervu a podľa vývoja ekonomiky, ale 
aj pandemickej situácie, chceme v jar-
ných mesiacoch ešte schvaľovať ďalšie 
investičné akcie,“ priblížil primátor.

Na pláne sú veľké investičné projekty 
Plánovanými veľkými investičnými ak-
ciami mesta budú v nasledujúcom roku 
najmä rekonštrukcia atletickej dráhy  
v sume 600 000 eur. Rekonštrukcie by sa 
mala dočkať aj dlhoodsúvaná križovat-
ka TESCO za 350 000 eur, kde je zdržanie 
spôsobené problémami s prekládkou 
elektrického napätia. Taktiež výdavky 
na kúpu časti bytového domu vráta-
ne  pozemkov na Mládežníckej ulici od 
OSBD v sume 133 000 eur, ale aj spolu-
účasť na výstavbe mestského trhoviska 
v sume 18 800 eur v rámci projektu MAS 
Orava či ihrisko pre cvičenie s vlastnou 
váhou na sídlisku Banisko za 3 000 eur.  

Na financovanie projektových doku-
mentácií na investičné akcie mesta je  
v budúcoročnom rozpočte vyčlenených 
50 000 eur, na projektovú dokumentá-
ciu na rekonštrukciu MsKS je určených 
120 000 eur a na dokumentáciu na re-
konštrukciu cesty Beňova Lehota v úse-
ku od mosta po reštauráciu Sova 25 000 
eur. Na zmeny a doplnky k Územnému 
plánu mesta je rozpočtovaných 15 000 
eur a aktualizáciu rozpočtov investič-
ných akcií 4 000 eur. Do budúcoročné-
ho rozpočtu je presunutých  69 000 eur 
na I. etapu rekonštrukcie kina CHOČ  

a 20 000 eur je určených na výkup po-
zemkov, pričom prioritou bude pokra-
čovanie vo vysporiadavaní pozemkov 
v oblasti individuálnej bytovej výstavby 
Brehy, pozemkov v oblasti Ožnica, pod 
miestnymi komunikáciami a príprava 
majetkových podmienok pre realizáciu 
investičných akcií. V oblasti bezpeč-
nosti sú naplánované výdavky vo výške  
25 000 eur na spolufinancovanie pro-
jektu „Rozvoj mesta DK v oblasti mo-
derných technológii“ v predpokladanej 
sume 500 000 eur, ktoré boli schválené 
na júnovom zasadnutí MsZ. 10 000 eur 
mesto využije na výstavbu troch nabíja-
cích staníc pre elektromobily.

Bežné výdavky mesta v roku 2021
Medzi bežnými výdavkami mesta v bu-
dúcom roku dominujú najmä výdavky 
na sociálne služby v sume 723 990 eur 
a na verejnú zeleň vo výške 415 000 
eur. V programe pozemné komunikácie 
tvoria najvyššiu rozpočtovanú polož-
ku výdavky na zimnú údržbu vo výške  
204 000 eur, ktoré budú určené na po-
syp a pluhovanie miestnych komuniká-
cií a chodníkov, na ručné čistenie ciest, 
chodníkov, schodov, parkovísk, auto-
busových zastávok, uvoľňovanie daž-
ďových vpustí od snehu, odvoz snehu. 
Rozpočet výdavkov bol zvýšený o pred-
pokladanú úpravu cien na rok 2021.

Na zariadenia opatrovateľskej služby 
je v roku 2021 v Dolnom Kubíne vyčle-
nených celkom 273 000 eur na opat-
rovateľskú službu 124 822 eur, služby 
jedálne a stravovania pre dôchodcov 
podporí radnica sumou 130 593 eur. 

Najväčšiu položku v rozpočte tvorí tra-
dične vzdelávanie, na financovanie ma-
terských, základných škôl, základných 
umeleckých škôl, školských klubov, na 
stravovanie v jedálňach škôl a predškol-
ských zariadeniach a na voľnočasové 
vzdelávacie aktivity je rozpočtovaných 
celkom  9 864 386 eur. Výška finančnej 
podpory mesta na prevádzku mestskej 
autobusovej dopravy na základe pokry-
tia potrieb občanov je v budúcom roku 
v sume 328 760 eur. Krytie straty z vý-
konov vo verejnom záujme za rok 2020 
predstavuje 28 000 eur. Prevádzkové 
náklady spoločnosti  AQUA KUBÍN, s.r.o. 
na základe zmluvy o poskytnutí dotácie 
mesto podporí sumou 297 000 eur.

Zber, odvoz a zneškodňovanie ko-
munálneho odpadu bude DK v roku 
2021 stáť 730 000 eur. Podpora oblasti 
športu na budúci rok je rozpočtovaná 
vo výške 549 541 eur, najvyššie položky 
tvorí správa a riadenie letného a zimné-
ho štadióna. Dotácie na podporu špor-
tových klubov, občianskych združení,  
kultúrnych a sociálnych organizácií 
budú v celkovej sume 184 550 eur.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

Zrekonštruovali MŠ 
za vyše 16 000 €

Dolnokubínskej radnici sa v decembri 
podarilo ukončiť tri investičné akcie  
v materských školách. Vo vstupnej chod-
be v Materskej škole Odbojárov na sídlis-
ku Brezovec opravila dlažbu. Výdavky na 
práce boli vo výške necelých 2 900 eur.

I „V rámci prác boli odstránené po-
škodené staré obkladačky, dlažba  

a soklíky. Okrem toho sme opravili du-
tiny a výtlky, aplikovali opravný poter  
a  penetračný náter. Začistili sme omiet-
ky a položili novú dlažbu a soklíky. Boli 
vykonané aj maliarske práce,“ ozrejmil 
M. Švento, vedúci odb. školstva na MsÚ.

Opravili poškodenú izoláciu strechy
Radnica okrem toho ukončila práce aj 
v Materskej škole Námestie slobody na 
sídlisku Bysterec, kde sa opravovala po-
škodená izolácia strechy na jednopod-
lažnej hospodárskej budove v rozlohe 
približne 250 metrov štvorcových.

„Práce pozostávali z očistenia povrchu 
jestvujúceho strešného plášťa, demon-
táže a výroby blendy na komín či ce-
loplošného pritavenie vrchnej vrstvy  
z modifikovaného asfaltového živico-
vého pásu a osadenia strešných vpustí. 
Okrem toho sa realizovali aj opravy od-
vetrávacích šácht, demontáž a montáž 
bleskozvodu, prítlačných líšt vrátane 
tmelenia, obliepania atík a prestupov 
či sklepania falcov,“ doplnil Švento.  

Z rozpočtu mesta bolo na tieto opravy 
vyčlenených viac ako 5 200 eur.

Opravili sa podlahy na schodiskách
Poslednou investičnou akciou, ktorú 
mesto realizovalo v decembri, bola 
oprava podlahy na vnútorných scho-
diskách v Materskej škole Chočská na 
sídlisku Banisko. „V tejto materskej 
škole sme odstránili poškodené staré 
linoleá, opravovali schody a podest, 
vyčistili povrch a urobili sme penetráciu 
podkladu. Okrem toho sme aplikovali 
samonivelačnú hmotu, lepili a zvárali 
vysokozáťažové linoleum,“ doplnil ve-
dúci odboru školstva MsÚ. Vysúťažená 
cena bola vo výške viac ako 8 700 eur.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín
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I „Janko Matúška bol pokrstený v pôvodnom evanjelickom 
kostole, ktorý však už nejestvuje, nakoľko podľahol ničivé-

mu požiaru. J. Matúška má zápis krstu svätého 10. januára. 
Vtedy sa neviedla rubrika dátumu narodenia. Keďže boli deti 
krstené do troch dní, môžeme predpokladať, že Janko Matúš-
ka sa narodil možno o ten jeden, dva dni skôr, ako spomínaný 
a uvádzaný termín 10. január 1821,“ vysvetlil Rastislav Stan-
ček, historik a predsedajúci evanjelický a.v. farár v DK.

Viedol ho prvý knihovník Čaplovičovej knižnice
Janko Matúška začal chodiť do evanjelickej školy v Dolnom 
Kubíne, ktorá neskôr musela ustúpiť rozšíreniu námestia. 
Jeho učiteľom bol aj prvý knihovník Čaplovičovej knižnice 
Leopold Bruck. Práve ten učil Matúšku porozumieť sloven-
skému jazyku, ale aj citu pre vzdelanie. „Janko Matúška sa 
narodil do rodiny Juraja Matúšku, ktorý pochádzal z Mokra-
de a Zuzany, rodenej Bencúrovej. Vyrastal v rodine, kde boli 
štyria súrodenci, chlapci a dve dievčatá. Ako to býva zvykom, 
mladší nasledujú staršieho, Janko Matúška sa pustil po sto-
pách svojho staršieho brata Juraja, ktorý študoval na Evanje-
lickom lýceu v Bratislave,“ objasnil Rastislav Stanček.

Pohnuté časy
Práve na Evanjelickom lýceu v Bratislave zložil Janko Matúš-
ka štúrovský protestsong Prešporskí Slováci, budoucí Levo-
čané, čím vznikli slová našej národnej hymny Nad Tatrou sa 
blýska, hromy divo bijú. „Tieto slová vznikali v pohnutých ča-
soch v Bratislave na konci roku 1843, keď bol perzekvovaný 
Ľudovít Štúr ako prednášajúci na Ústave reči a literatúry čes-
koslovenskej, kde viacerí študenti presadzovali svoj nárok na 
vyučovanie i v slovenčine. Študenti a členovia spolku ústavu, 
ktorých bolo takmer sedemdesiat, uvažovali, že všetci odídu 

z Bratislavy na protest proti odvolaniu Ľ. Štúra. Nakoniec ich 
odišlo dvadsaťdva. Text piesne Nad Tatrou sa blýska zložil  
J. Matúška v Bratislave, pravdepodobne na ulici Vysoká. Ne-
skôr pieseň bola aj verejne spievaná pri demonštratívnom 
odchode študentov z Bratislavy na nápev, ktorý odporučil 
Janko Matúška, a to Kopala studienku,“ uviedol R. Stanček.

Zapojil sa do prípravy Gäceľských žiadostí
Väčšina odídencov z Bratislavy skončila na Evanjelickom lý-
ceu v Levoči, ďalší išli na Gemer a niektorí sa vrátili domov. 
Medzi nimi bol aj Janko Matúška, ktorý začal pôsobiť ako súk-
romný vychovávateľ a učiteľ v Oravskom Podzámku. „Aj tu na 
Orave bol stále inšpirovaný slovenským národným hnutím. 
Najmä v meruôsmych rokoch, keď sa zapojil aktívne nielen 
do revolúcie, ale aj do prípravy Gäceľských žiadostí. Je to 
veľmi významný dokument popri žiadostiach, ktoré vznikli  
v Liptovskom Mikuláši. Iniciátormi boli predovšetkým evanje-
lickí kňazi z Veličnej Ondrej Brózik, z Jasenovej Ctiboch Zoch, 
z Dolného Kubína Samuel Novák, z Istebného jeho brat Juraj 
Matúška a samozrejme Janko Matúška i ostatní ďalší. Žiaľ, 
kvôli viacerým problémom v povstaní, niektorí boli utečen-
ci, bol na nich vydaný zatykač a Janko Matúška sa skrýval na 
hornej Orave, kde takmer zamrzol. Preto sa neskôr aj odml-
čal, mal rôzne zdravotné problémy,“ doplnil R. Stanček.

Slovenský pevec
Janko Matúška vo svojej tvorbe využíval slovenčinu, ktorú 
kodifikoval Ľudovít Štúr, no svoju literárnu kariéru ukončil už 
počas revolučných rokov 1848 a 49. Neskôr pracoval v štát-
nej službe a bol aj správcom kancelárie súdu v Dolnom Ku-
bíne. Po neúspešnom proteste, revolúcii i manželstve zostal 
podľa dobových svedectiev zatrpknutý a sklamaný. Zomrel 

foto: M
artin Buzna

Janko Matúška sa narodil pred 200 rokmi
10. januára 1821, presne pred 200 rokmi, sa narodil v D. Kubíne spisovateľ a básnik 
Janko Matúška, dlho nerozpoznaný autor textu slovenskej hymny. Pokrstil ho ev. 
farár Pavol Kankríni, ktorý bol starým otcom manželky P. O. Hviezdoslava - Ilony.
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11. januára 1877 vo veku 56 rokov. „No i pamätník tento mu 
nepodvráti. Citujem slová, ktoré povedal evanjelický farár se-
nior Samuel Novák, pri slávnosti odhalenia pamätníka Jan-
kovi Matúškovi, a to rok a pol po jeho smrti. Tento pomník 
bol odhalený s nápisom: Svoji svojmu. Ján Matúška, pevec 
slovenský. Keď odhaľovali pamätník, tak vtedajšia vrchnosť 
zakázala spievať jeho pieseň Nad Tatrou sa blýska. Preto 
celé zhromaždenie spievalo pieseň Kto za pravdu horí od Ka-
rola Kuzmányho. Žiaľ, pôvodný pomník, ktorý obsahoval aj 

symbol kresťanského kríža bol odstránený a v roku 1978 bol 
odhalený terajší pamätník so symbolom letiacej múzy. Jeho 
pamiatke vzdávame hold a česť aj po dvesto rokoch po jeho 
narodení. Jeho nielen revolta za spravodlivosť, za pomeno-
vanie vecí verejných, zároveň aj jazykových obrán slovenské-
ho národa je dodnes stále aktuálna,“ dodal historik a predse-
dajúci evanjelický a.v. farár Rastislav Stanček na záver.

redakcia

Mesto vydalo klip pri príleži-
tosti narodenia J. Matúšku

Na Slovensku sme si 10. januára 2021 pripomínali dvojsté vý-
ročie narodenia významného slovenského básnika a autora  
štátnej hymny Janka Matúšku, ktorý sa narodil v našom meste. 
Samospráva sa rozhodla pri tejto príležitosti vzdať hold svoj-
mu rodákovi vydaním nového videoklipu k slovenskej hymne.  
V roku 2021 si štúrovca pripomenú sériou podujatí.

I „Dvojsté výročie narodenia autora hymny si chceme v na-
šom meste pripomínať počas celého roka rôznymi sprie-

vodnými podujatiami. Začiatok osláv bol naplánovaný na ne-
deľu 10. januára, teda presne 200 rokov po tom, ako sa Janko 
Matúška v Dolnom Kubíne narodil. Avšak toto podujatie spo-
jené s koncertom sme museli vzhľadom na epidemickú situá-
ciu odložiť,“ povedal Ján Prílepok, primátor mesta.

Oslava výročia významného rodáka
Podľa jeho slov sa radnica rozhodla osláviť výročie narodenia 
svojho významného rodáka novým videoklipom. „Klip pripra-
vila TVDK a slovenskú hymnu v upravenej verzii naspievala 
Sima Martausová a Miťo Bodnár. Ďakujeme,“ dodal Prílepok.

Janka Matúšku preslávila jediná báseň
Matúška bol básnikom, prozaikom i dramatikom, no preslá-
vila ho jediná báseň. Jeho legendárne verše o tom, ako sa 
nad Tatrou blýska natoľko vystihli osud slovenského národa, 
že sa stali textom štátnej hymny. Najprv československej,  

a potom aj slovenskej. Pieseň Nad Tatrou sa blýska vznikla za 
osudných udalostí po odvolaní Ľ. Štúra z miesta námestníka 
Katedry reči a literatúry československej v Prešporku v roku 
1843. „Janko Matúška ju vytvoril na nápev ľudovej piesne Ko-
pala studienku po tom, ako Ľudovíta Štúra odvolali z Evanje-
lického lýcea v Bratislave. Kvôli nesúhlasu s týmto rozhodnu-
tím vrchnosti odišli z lýcea aj jeho študenti. Pieseň pôvodne 
nemala názov Nad Tatrou sa blýska, ale Prešporskí Slováci, 
budúci Levočania,“ priblížil učiteľ dejepisu Matúš Chren.

Pieseň, ktorá sa stala štátnou hymnou 
Pieseň sa stala najobľúbenejšou piesňou štúrovskej mládeže. 
Kolovala v odpisoch a jej záznamy nachádzame vo viacerých 
rukopisných spevníkoch. Znárodnela a za svoju ju v meruô-
smom roku prijali aj slovenskí dobrovoľníci, ktorí ju vytlačili 
ako leták. Pôvodne mala báseň šesť strof, neskôr bola upra-
vená a skrátená na štyri. Prvá upravená strofa sa od 12. de-
cembra 1918 stala súčasťou česko-slovenskej hymny a dnes 
sú prvé dve upravené strofy slovenskou štátnou hymnou.

Janko Matúška zomrel 11. januára 1877 v Dolnom Kubíne  
a na miestnom historickom cintoríne sa nachádza jeho hrob. 
V meste je tiež umiestnený aj jeho pamätník, stojaci vedľa 
najväčšej mestskej základnej školy, ktorá nesie jeho meno.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

Pripomenuli si obete lavíny

I Tak ako každý rok, aj v tomto roku, ale v komornejšej atmo-
sfére a za platných epidemiologických opatrení, si mesto 

Dolný Kubín pripomenulo tragédiu spred 53 rokov, keď lavína 
na Kubínskej holi preťala život 6 študentom Vysokého učenia  

 
technického v Brne. Položením venca, zapálením sviečok na 
kamenných mohylách a v modlitbe sme spomínali na tých, 
ktorí stratili životy v horách. Aj svetlá naše nech im svietia.

Text a foto: Štefan Belvončík

Po načítaní kódu si môžete pozrieť videoklip  
k slovenskej hymne, naspievaný  

Simou Martausovou a Miťom Bodnárom.
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I Prvou lastovičkou je spolupráca s oravským výtvarníkom 
a autorom jedinečného štýlu Lukom Brasem. „Keď sme ho 

oslovili na spoluprácu, Luka neváhal ani chvíľu. Veľkým pre-
kvapením bol pre nás vzácny dar z jeho autorskej dielne, na 
mieru vytvorený obraz, grafika k 70. výročiu našej knižnice. 
Toto krásne dielo bude sprevádzať našu knižnicu celý tento 
rok a plánujeme ho použiť na rôzne propagačné materiály. 
Čitatelia sa môžu tešiť napríklad na originálne knižné záložky 
či obaly na knihy,“ prezradil riaditeľ knižnice Roman Večerek. 
Obraz k 70-tke knižnice je vytvorený technikou perokresby  
a akrylových farieb. Práve Luka Brase je známy tým, že si vy-
tvoril vlastný, jedinečný umelecký štýl, tzv. lukagraphy, pro-
stredníctvom ktorého spája kresbové gesto s fotografickým 
pozorovaním. A treba povedať, že knižnicu má „odpozorova-
nú“ veľmi dobre. „Inšpiráciou mi bola práve budova knižnice, 
ktorá je veľmi špecifická. A, samozrejme, inšpirovali ma aj 
farebné príbehy kníh, v ktorých sa zhmotňuje fantázia,“ vy-
svetlil svoju inšpiráciu výtvarník Luka Brase a dodal, že spolu-
práca s knižnicou pri jej 70. výročí je preňho veľká česť: „Vždy 
som mal ku knižnici blízko, už v mladom veku. Knihy sú pre 
mňa veľkou inšpiráciou a v poslednom čase sa často venujem 
aj knižnej ilustrácii.“

Vynovili aj logo knižnice
Výtvarné dielo z dielne tohto známeho výtvarníka však nie je 
zďaleka jediným prekvapením pre čitateľov. Rovnako v janu-
ári priniesla knižnica aj ďalšiu novinku, ktorá túto inštitúciu 
identifikuje navonok. „Novinkou, ktorá bude našu knižnicu 
sprevádzať počas tohto roka, je aj vynovené logo, ktoré sme 

graficky spracovali tak, aby na prvý pohľad prezentovalo 
práve 70-tku knižnice. Dúfame, že sa bude páčiť,“ povedal 
riaditeľ knižnice Roman Večerek, ktorý sa teší, že s miernou 
úpravou súhlasila aj autorka pôvodného loga Ľubica Uličná.

Zdenka Prílepková, Oravská knižnica A. Habovštiaka

grafika: Luka Brase

Oravská knižnica Antona Habovštiaka má pred sebou 12 mesiacov, počas kto-
rých chce oslavovať nielen ponukou podujatí pre školy a verejnosť, ale aj novými  
online podujatiami, zaujímavou propagáciou a spoluprácou s osobnosťami  
z rôznych oblastí regiónu. 

Knižnica oslavuje 70-tku originálnou  
grafikou od svetoznámeho výtvarníka

Knižnica ponúka donáškovú 
službu kníh pre seniorov

V Oravskej knižnici A. Habovštiaka zaviedli na prelome rokov 
novú službu s názvom Zostaň doma, my doručíme. Ide o do-
nášku kníh pre seniorov, imobilných, ZŤP a dlhodobo chorých 
čitateľov z D. Kubína. Objednané knihy im prinesú až domov.

I „Je to služba, ktorá by mala pomôcť týmto ľuďom, aby mali 
ľahší prístup ku knihám z našej knižnice, ak majú problém 

s pohybom alebo s dostupnosťou knižnice. Táto donáška 
fungovala aj predtým, ale snažíme sa ju viac spopularizovať. 
Prebratie absenčnej výpožičky u čitateľov doma prebiehalo 
každý piatok, knihy si mohli objednať buď mailom, telefonic-
ky alebo osobne,“ vysvetlil riaditeľ knižnice Roman Večerek.

Podmienkou pre využívanie donášky je platný čitateľský pre-
ukaz. Služba bude aktívna po uvoľnení pandemic. opatrení.

redakcia
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Za Otkou...
„Moje momentky sú pre ľudí, ktorí rozmýšľajú, cítia, vnímajú 
svet podobne ako ja. Som ich vnútorný hlas... Bez poznania 
minulosti sa nikdy nerozhodneme správne o budúcnosti. Bez 
poznania neexistuje nič také, čo sa vznešene volá láska k vlasti. 
Nemôžeš mať rád, čo nepoznáš.“

I Otília Štepitová o svojom živote hovorila skromne. Skrom-
ná žena, pani učiteľka, mama aj stará mama. Rodina zna-

menala pre ňu všetko. Bol to bezpečný prístav.

Pre mnohých bola však Otília najmä priateľka a bútľavá vŕba, 
ktorá mala vždy čas na rozhovor, vedela poradiť, vypočuť.

Mnohí si na ňu pamätáme ako na pani učiteľku, ktorá bola 
prísna, ale spravodlivá. Pracovala ako metodička v metodic-
kom centre, v centre voľného času, chvíľu pôsobila aj vo svo-
jej milovanej knižnici. Zmapovala dejiny oravského školstva, 
študovala a objavovala zaujímavosti zo života regionálnych 
osobností a propagovala ich, spolupracovala na mnohých 
podujatiach Oravskej knižnice A. Habovštiaka. Do poslednej 
chvíle bola knižnici blízkou spolupracovníčkou a priateľkou, 
krstnou mamou prvého zborníka Literárneho klubu Fontána, 
prvou nositeľkou ocenenia Priateľ knižnice, udeleného v roku 
2005. Bola neúnavná, plná energie, pozitívnej nálady.

Písala krátke prózy o svojom živote, detstve, o prírode, zachy-
távala momentky zo života na papier. Čerpala energiu zo sln-
ka a stromov, svoje dni a trápenia prežívala v súlade so silou 
prírody, so slnkom, s jeho životodarnou energiou.

Otília Štepitová, naša drahá Otka, nás navždy opustila v ne-
deľu 10. januára. Zostal po nej žiaľ v mnohých srdciach, ťaživý 
smútok, ale aj krásne spomienky, pri ktorých sa smejú oči. 
Tak, ako sa vždy smiali aj našej Otke.

Dnes sa s Tebou lúčime, drahá Otka, úryvkom z Tvojej prózy. 
S nádejou na večnosť. A spomienkou na Teba a Tvoje verše.

„Od mamy viem, že som sa narodila na obed. Októbrové sln-
ko hrialo izbu cez strechu a dve okná s výhľadom do záhrady. 
Sala som ho všetkými bunkami, preniklo mi hlboko do krvi, 
večný oheň vo mne stále zažíha...“

kolektív Oravskej knižnice Antona Habovštiaka
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I Od prvého januára 1965 sa upravujú ceny za niektoré ho-
ličské a kadernícke práce. Znižujú sa ceny za trvalú ondu-

láciu z 51 korún československých na 38 Kčs, zatiaľ pri zák-
ladných holičských prácach ako je strihanie a holenie sú ceny 
vyššie v priemere o 50 halierov. Holičské práce, za ktoré sme 
v porovnaní s rokom 1937 platili o 30 - 40 % menej, boli veľmi 
stratové. I po úprave bude však u nás úroveň ich cien jedna  
z najnižších na svete.

Ambulantná výrobňa panelov Pozemných stavieb v Ru-
žomberku vyrobila za posledné 4 roky panely pre vyše 500 
bytov na sídlisku Veľký Polík. Keďže v najbližších rokoch sa 
v Ružomberku neplánuje tak rozsiahla bytová výstavba ako  
v Dolnom Kubíne, ambulantná výrobňa panelov sa v prvom 
štvrťroku 1965 presťahuje na sídlisko Bysterec v Dolnom 
Kubíne. Tu bude zabezpečovať progresívnu panelovú vý-
stavbu nielen na sídlisku Bysterec, ale na celej Orave vôbec.  
Tým sa len vlastne plnia uznesenia, že tradičná výstavba 
ustúpi až na 90 percent novým progresívnym formám stava-
nia vôbec. Od prvého panelového bloku, na ktorý sa obyva-
telia sprvu dívali s nedôverou, dnes všetky majú čisté fasády 
so sypanou drťou.

Vo štvrtok 11. februára v popoludňajších hodinách zrútila 
sa na Kubínskej holi lavína menších rozmerov a strhla so se-
bou skupinu pätnástich lyžiarov. K odtrhnutiu lavíny došlo 
na južnej strane hlavného hrebeňa Kubínskej hole, blízko 
triangulačného bodu a smerovala po pravom okraji poľany 

do lesa, kde aj zanikla. Príčinou uvoľnenia snehových vrstiev 
bolo prehriatie a oťaženie povrchovej časti snehovej prikrýv-
ky, ktorá na nesúrodom a nepevnom podkladovom snehu 
na strmom svahu sa zosunula. Postihnutí sa z lavíny uvoľnili 
svojpomocou. Záchranné práce riadil chatár M. Nemec, kto-
rý na vlastnom záprahu zviezol postihnutých do nemocnice: 
Jana Nováka z Ústí nad Labem s porušenou chrbticou a Wol-
mara Kästnera z Nemeckej demokratickej republiky. Tento 
Nemec utrpel trojitú zlomeninu pravej nohy.

Minulý týždeň (apríl) bagristi zbúrali rodný dom Janka Ma-
túšku, polozboreninu, ktorá bola dlhé roky „vizitkou“ starost-
livosti o kultúrne pamiatky. Na mieste, kde stál rodný dom 
autora našej hymny Nad Tatrou sa blýska, bude stáť dôstojný 
obelisk, ktorý nám bude pripomínať tohoto národného budi-
teľa doby štúrovskej.

V posledných rokoch vznikli na Oravskej priehrade vážne 
problémy v otázke stability brehov tej najväčšej vodnej nádr-
že na Slovensku. Vplyvom vlnobitia, ktoré pri maximálnom 
napätí vetra dosahuje výšku niekedy vyše jeden a pol metra, 
ako aj vplyvom zosuvu pôdy, vyvolaným vo väčšine prípa-
dov náhlymi poklesmi hladiny, najmä v jarnom období, keď 
sa hladina znižuje, aby sa získal retenčný priestor pre veľké 
vody, ustúpili brehy vodnej nádrže na niektorých miestach  
o 60 až 80 metrov oproti pôvodnému stavu z roku 1953, 
keď sa začala vodná nádrž prítokmi Bielej a Čiernej Oravy  
naplňovať. 

Dolnokubínske nám
estie (1965). Foto: Ján Brodňanský

V pravidelnej rubrike novín Kubín Vám približujeme život v našom meste oča-
mi kronikára od štyridsiatych rokov minulého storočia. Doteraz to bolo vždy  
v päťročných obdobiach, naposledy za roky 1960 - 1964. Keďže sme v polovici šesť-
desiatych rokov, v období, ktoré si už mnohí pamätáme z nášho detstva či mladosti,  
a máme dostatok archívneho materiálu, rozhodli sme sa od roku 1965 pokračovať 
v ročných intervaloch. 

Zápisky z mestskej kroniky — rok 1965
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Touto situáciou už v prvých piatich rokoch do roku 1959 sa 
vážne zaoberali dvaja význační geológovia Ing. J. Řepka 
z Prahy a RNDr. Linhart. Upozorňovali na vážne dôsledky 
prevádzkového režimu na vodnom diele, publikovali o tom 
viaceré vedecké pojednania, ale to vtedy okrem vedeckých 
kruhov nikoho nezaujímalo. Až v tomto 1965-tom roku došlo 
k zosuvu brehu pod rekreačnou chatou ČSAD pod hotelom 
Goral pri Slanickej Osade. Bolo to už tak alarmujúce, že na-
stala nutnosť vážne riešiť situáciu.

Keď sa pozeráme na múr Oravskej priehrady, zdá sa nám, 
akoby bol jednoliatym celkom. No v jeho útrobách sú 3 km 
chodieb. Sú to šachty, vetráky, komory a schodištia. Tu sle-
dujú odborníci presakovanie vody, nápor vody na priehradný 
múr a podobne. Povolené výkyvy v múre sú 15 cm, no do-
teraz pri najkritickejších záplavových situáciách vyklonil sa 
iba o 2,5 cm. Priehradný múr projektovali tak, že keď je ja-
zero naplnené, tlak vody ho nahýna smerom do priehrady. 
Keď hladina jazera klesá, múr sa vyrovnáva. Pre zaujímavosť 
hodno spomenúť, že z betónu, ktorý spotrebovali na stav-
bu priehradného múru, by sa dal postaviť múrik 5 m vysoký  
a 3 m hrubý zo Žiliny do Bratislavy.

Pracovníci Pozemných stavieb v Dolnom Kubíne začali  
v minulých dňoch (august) prvé práce na výstavbe novej ne-
mocnice v okresnom sídle. Bude stáť nad mestom na západ-
nom svahu Brezovca. V plnom tempe sú inžinierske práce, 
výstavba vodovodu, ciest, kanalizácie a príprava územia pre 
stavenisko. Nemocnica, ktorá bude mať chirurgické, inter-
né, gynekologicko-pôrodnícke, detské a pľúcne oddelenie, 
bude dokončená o 4 roky, t.j. v roku 1969 a vyžiada si náklad  
50 miliónov korún. Prístroje a lekársko-technické zariade-
nia budú stáť vyše 7 miliónov korún. Umelecká výzdoba 
skrášli celý areál novej modernej nemocnice, ktorej sa dožijú  
dolnokubínski občania.

S platnosťou od prvého októbra 1965 schválila rada Okres-
ného národného výboru v Dolnom Kubíne zriadenie Oravskej 
galérie. Orava tým dostala ďalšie kultúrne zariadenie regio-
nálne zamerané. Vo dvoch oddeleniach - starého ľudového 
umenia a umenia súčasného - sústredí maliarske, sochárske 
a grafické diela oravských umelcov, ktorých diela sú späté  
s Oravou, profesionálov, aj ľudových výtvarníkov. Galéria 
bude zatiaľ umiestnená v Oravskom Podzámku, v budove bý-
valej prefektúry. Časť zbierok - ľudová plastika a staré umenie 
- bude inštalované v Slanickom kostolíku na Oravskej prie-
hrade. Koncepciu galérie vypracoval prípravný výbor v tomto 
zložení: akad. maliar Ctibor Belan, akademický maliar Ignác 
Kolčák a promovaný historik Jozef Mlynarčík za spolupráce 
promovaného historika Juraja Langra.

V roku 1964 bol pre okresné sídlo vypracovaný Smerný 
územný plán, z Kroniky vyberáme časť Doprava:
Na štátnych cestách, ktorých vedie cez mesto Dolný Kubín 
7,8 kilometrov, sa vyžadujú značné úpravy. Ide predovšet-
kým o tieto úseky: Rekonštrukcia cesty včetne zariadenia 
chodníkov v dĺžke 1,5 km na Medzihradskej ulici. Prestavba 
dreveného mostu na štátnej ceste. Na tejto samej ceste od 
železničnej stanice, od skladov až po Slovenské elektrotech-
nické závody v Dolnom Kubíne vybudovať obojstranne chod-
níky. Rovnaký problém je v Bysterci na ceste č. 70, na ktorej 

sa počíta s odstránením ostrej 30 stupňovej zátačky, veľmi 
úzkej a nepriehľadnej. Nadväzuje na ňu železničný prejazd 
najnebezpečnejší v okrese.

Previesť rekonštrukciu cesty Dolný Kubín - Poruba č. 05919. 
Zbesprašňovanie cesty do Beňovej Lehoty v dĺžke 2200 m. 
Previesť úpravu cesty k chate na Kubínskej holi. Na túto cestu 
nadväzuje osada Jelšava z obce Kňažia, kde je možný prístup 
len za priaznivého počasia, keď je pôda suchá. Umiestne-
nie cestnej správy, ktorá je naprosto nevyhovujúca, dosiaľ 
umiestnená v drevených barákoch bez dielní a garáží. Vybu-
dovať nové miestne komunikácie pre stavebné obvody na 
individuálnu výstavbu a v starej Medzihradskej ulici previesť 
generálnu opravu cesty a bezpečné mestské chodníky.

Vybudovať nové pevné lávky cez Oravu zo Záskalia do Dolné-
ho Kubína a z Mokrade do Jelšavy a zo sídliska Bysterec do 
priestoru vyústenia Kubínskeho potoka od Oravy.

Rast počtu motorových vozidiel má za následok zatarasova-
nie premávky na štátnej ceste čís. 59 v prieťahu mesta, ktorá 
tvorí súčasne turistickú trasu s čulým cestovným ruchom me-
dzi Poľskou a Maďarskou ľudovou republikou. Bude potrebné 
z tejto cesty odstrániť autobusovú dopravu a viesť bokom 
aj diaľkovú nákladnú dopravu a prepravu. Sú tiež problémy  
s parkovaním motorových vozidiel, pre ktoré nie sú vyhra-
dené parkoviská. Tieto by boli žiadúce a je to aj priestorovo 
možné zariadiť v blízkosti križovatky štátnych ciest číslo 59  
a 70, ako aj na ceste na sídlisku Pod cintorínom.

Už v súčasnej dobe je potrebné zhustiť miestnu autobuso-
vú dopravu hlavne na trati č. 1 a rozšíriť o trať čis. 3 v úseku 
Dolný Kubín - Široká. Súčasne sa musí venovať zvýšená po-
zornosť prístreškom na autobusových zastávkach, kde z dva-
nástich majú dosiaľ len dve. Pre potreby motoristov uvádza 
národný podnik Montáža vybudovanie autoservisu, ktorého 
zriadenie je veľmi naliehavé.

Jednokoľajná železničná trať, ktorá prechádza aj cez Dolný 
Kubín, je v priestore železničnej stanice mesta nepostaču-
júca pre prepúšťanie nákladných vlakov pre závod Kovohút  
v Širokej. Až do doby prestavby bude táto brzdiacim hrdlom 
na oravskej trati. S predĺžením koľajišťa počítajú Čsl. dráhy až 
po roku 1968. Keďže aj náklad na túto úpravu trate by stál asi 
jeden milión korún, musia ČSD túto výstavbu riešiť čím skôr.

Tiež v samotnom Dolnom Kubíne bude sa musieť riešiť sú-
stredená nakládka a vykládka, ako i preprava kusových zá-
sielok, pretože rast objemu tejto je nepretržitý a jej umiest-
nenie v Ružomberku len zvyšuje prepravné náklady. Tiež na 
železničnej stanici v Dolnom Kubíne je už v súčasnej dobe 
bezprostredne potrebné zriadiť kultúrne stredisko. Pre 
zrýchlenie dopravy a styku i s ostatným územím republiky je 
potrebné uvažovať o zriadení leteckého spojenia pomocou 
aerotaxi a to pre celú oblasť dolnej Oravy, kde sú závody Kovo 
- Istebné, Mokraď, SEZ, FeSi závod Široká, Výskumný závod  
v Oravskom Podzámku a podobne.

originálny zápis z mestskej kroniky 
spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta 

text reflektuje dobu, nie názorové presvedčenie redakcie
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I Pavol Janiga mal na starosti zásobo-
vanie. Jeho skupina okrem potravín 

a materiálu prepravovala aj prena-
sledovaných občanov. Spoločne tak 
zachránili desiatky ľudských životov. 
„Ja som robil v roľníckom skladištnom 
družstve. To bol veľkoobchod so všet-
kými poľnohospodárskymi potrebami. 
Žil som a pracoval v skupine, ktorá dva 
roky pred povstaním pripravovala, ria-
dila a usmerňovala ľudí, ktorí utekali  
a boli prenasledovaní. Usmerňova-
li sme ich do Záskalia a tam bol Ján 
Ranostaj, Ondrej Vankúš a Jano Han-
ko, ktorí týchto ľudí, keď sa objavili, 
alebo na ich adresu prišli, schovávali,  
v noci sa previezli hajovom cez Oravu na 
druhú stranu, ako je štátna cesta, a tam 
chodil jeden šofér, ktorý týchto ľudí bral 
a prevážal ich v debnách. Tu ešte v tom 
čase nebola organizovaná partizánska 
skupina. Tu sa len zachraňovali ľudia, 
ktorí boli prenasledovaní,“ spomína 
priamy účastník SNP Pavol Janiga.

Spojili sa s kubínskymi kasárňami
Ešte pred vypuknutím SNP sa skupina, 
v ktorej bol aj Pavol Janiga, spojila s po-
sádkou dolnokubínskych kasární a za-
bezpečovala transport potravín, liekov, 
ale aj zbraní. „Ja konkrétne som pre-

beral a odovzdával materiál z kasární. 
Chodili, že idú fasovať seno pre vojakov, 
prišli s vozom. Ale doviezli granáty, ná-
boje, všetko možné. To všetko sa uložilo 
v tom sklade, kde sme mali seno a odtiaľ 
si to už preberali partizáni. Keď došlo  
k povstaniu, potom aj kubínska posád-
ka prešla na stranu povstania a už to 
bolo verejné. Úloha zásobovania zosta-
la na nás. Vtedy už boli partizánske sku-
piny v Chočskom pohorí a bolo ich tre-
ba zásobovať. To zostalo mne na krku. 
S koňmi som vedel robiť, mali sme ich 
v družstve, povoz tiež a čo bolo treba. 
Skrátka, strukoviny, múku, cukor, všet-
ko som prevážal,“ rozpráva P. Janiga.

Kvôli káve prišiel skoro o život
V ohrození života sa Pavol Janiga ocitol 
len raz. Počas prevozu vojenskej kávy 
ho pri starej dolnokubínskej pošte pre-
kvapil nemecký guľomet. „V kasárňach 
vojaci varili kávu z takých lisovaných 
kociek. Bol v tom aj cukor, len to dali do 
vriacej vody a mali vojenskú kávu. Tak 
sme jej naložili plný voz a viezol som 
to. Šťastlivo som to doviezol až pred 
starú poštu. Tam je taká zatáčka. Ako 
som z tej zatáčky vychodil, po hlavnej 
ceste naraz dávka z guľometu na mňa. 
Obidva tie koníky padli, ja som sa hodil 

za ne a tu mám jazvu. Tu ma štrichlo,“ 
ukazuje Pavol Janiga jazvu na pravom 
boku a pokračuje: „Keď paľba ustala, 
odplazil som sa dvorom tam, ako je sta-
rý kubínsky cmiter a do poľa. Zobliekol 
som košeľu a košeľou som to obviazal 
a bolo to hotové. Ani ku doktorovi som 
nešiel,“ hovorí s úsmevom.

Hrdý Slovák
Pavol Janiga miloval Slovensko a slo-
venský národ. Veľmi si prial, aby lásku 
k vlasti prechovávali aj mladí ľudia. 
Štátnikom vyčítal, že u žiakov nedo-
statočne budujú národné cítenie a že 
Slováci musia odchádzať za prácou do 
zahraničia. „Keď som začínal chodiť do 
školy, od šiesteho roku, po piatu triedu, 
a potom na strednej škole, vždy a na 
každom kroku v nás utvrdzovali a vy-
chovávali národné povedomie. My sme 
museli vedieť slovenskú pesničku. Tam 
pod Kriváňom, tam je krásny svet. Slo-
vák som a Slovák budem a bol som hrdý 
na to,“ s pýchou spomína. 

Pavol Janiga zomrel 15. decembra 2020. 
Jeho blízki sa s ním rozlúčili 17. decem-
bra v ev. chráme v Dolnom Kubíne.

redakcia

foto: redakcia

Ešte koncom minulého roka nás vo veku 94 rokov opustil Dolnokubínčan Pavol Janiga, jeden  
z posledných priamych účastníkov Slovenského národného povstania na Orave. My sme s ním 
ešte v roku 2015 nahrali dlhší rozhovor, v ktorom spomína na svoju činnosť v rámci povstania.

Zomrel Pavol Janiga, jeden z posled-
ných účastníkov SNP na Orave
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Onedlho začne 
sčítanie obyvateľov

Už čoskoro nás čaká sčítanie obyvateľov, 
prvýkrát v plne elektronickej podobe. 
Prebehne od 15. februára do 31. marca 
2021 a bude povinné. Sčítanie by malo 
priniesť obraz o tom, ako sa zmenil život 
na Slovensku za posledných 10 rokov.

I „V súčasnej dobe ukončujeme fázu 
sčítania domov a bytov. Nasledujú-

cou fázou bude sčítanie obyvateľov pre 
rok 2021. Sčítať sa má každý obyvateľ aj 
dieťa narodené do 31.12.2020. Všetky 
údaje, ktoré pri sčítaní obyvateľov do-
mov a bytov zbierame, sa musia vzťa-
hovať k jednému, tomu istému dátumu. 
Pri sčítaní 2021 je týmto dátumom pol-
noc k 1.1. 2021,“ vysvetlila Monika Sal-
vová z informačnej kancelárie mesta.

Všetci sú zo zákona povinní sa sčítať
„Musia tak urobiť na základe zákona 
223 z roku 2019. Ak sa nesčítajú, mesto 
má možnosť obyvateľom za nesplnenie 
tejto zákonnej povinnosti uložiť poku-
tu,“ povedala Monika Salvová. Obča-
nov, ktorí zomreli do polnoci 1.1.2021, 
musí sčítať ich blízka rodina. Tí, ktorí 
sa zdržiavajú v zahraničí, sa buď sčítajú 
sami prostredníctvom formulára zo za-

hraničia, alebo to za nich urobia príbuz-
ní v DK. „Keď budete vypĺňať sčítací for-
mulár v marci a zosobášili ste sa, riadite 
sa tým, že k 1.1.2021 ste boli slobodný  
a do formulára uvediete slobodný. Ak sa 
vám narodilo dieťa až v januári, februári 
alebo v marci, tak za neho formulár ne-
vypĺňate,“ ozrejmila Monika Salvová.

So sčítaním budú pomáhať asistenti
Obyvateľom bude tentokrát k sčítaniu 
stačiť počítač, mobil alebo tablet. Tí, 
ktorí sa nemôžu alebo nevedia sčítať 
sami, budú môcť využiť službu asisto-
vaného sčítania. „Obyvatelia sa sčítajú 
prostredníctvom sčítacieho formulá-
ra, ktorý bude zverejnený na stránke 
www.scitanie.sk. Prípadne vedia o po-
moc požiadať asistentov. Stacionárni 
asistenti budú v meste Dolný Kubín 
umiestnení na troch miestach – v bu-
dove mestského kultúrneho stredis-
ka, v priestoroch mestského úradu  
a v prevádzkovej budove na sídlisku 
Brezovec, kde kedysi sídlila ordinácia 
doktorky Altmanovej,“ povedala Moni-
ka Salvová. Mobilní asistenti budú zas 
na požiadanie k dispozícii pre seniorov 
a zdravotne či digitálne znevýhodne-
ných občanov. „Títo mobilní asistenti 
vedia prísť pomôcť so sčítaním domov. 
Požiadavky na mobilných asistentov je 
ale potrebné nahlásiť na call centrum, 

tel. číslo bude zverejnené na stránke 
www.scitanie.sk. Treba sa nahlásiť od 
15. do 28. februára,“ dodala M. Salvová.

Osobné údaje ľudí budú chránené 
Sčítanie prinesie informácie potrebné 
pre hodnotenie infraštruktúry. Naprí-
klad pre potreby výstavby ciest, škôl či 
zdravotných a soc. zariadení. Pracuje 
sa tu s veľkým množstvom dát. Gen. 
riaditeľka Sociálnej štatistiky a demo-
grafie Ľudmila Ivančíková vysvetľuje, 
ako bude zabezpečená ochrana údajov: 
„Robíme všetko preto, aby sčítanie bolo 
bezpečné a chránilo všetky údaje. Ich 
ochrana je prioritou. Zabezpečujeme to 
počas celého procesu sčítania – počas 
prípravy, zberu údaju, spracovania ako 
aj šírenia. Pre IT systém, ktorý spraco-
váva dáta, máme vypracovaný bezpeč-
nostný projekt. Ľudia, ktorí participujú 
na sčítaní, sú poučení a zachovávajú 
mlčanlivosť. Získavané údaje, sú heslo-
vané a anonymizované,“ ozrejmila.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov má 
dlhú tradíciu vo svete i na Slovensku.  
U nás sa uskutočňuje každých desať 
rokov, naposledy v r. 2011. Elektronický 
zber údajov má byť presnejší, bezpeč-
nejší a šetrný k životnému prostrediu.

redakcia

15. 2.- 31. 3. 2021
WWW.SCITANIE.SK

MAXIMÁLNA
OCHRANA
ÚDAJOV

PRVÉ PLNE
ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude  
v roku 2021 výlučne elektronické. Vďaka  
tomu bude presnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie  
a šetrnejšie k životnému prostrediu.

Klik k lepšej budúcnosti
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