
Vážení občania Mesta Námestova,

2006 – 20102006 – 2010

onedlho sa skončí volebné obdobie 2006 – 2010 a na konci volebného obdobia sa patrí zbilancovať,
čo sa podarilo, čo je rozpracované, aká je finančná situácia mesta. Možno to prispeje k jedno-
duchšiemu rozhodovaniu, čo uprednostniť do budúcna, ako to pripraviť, zafinancovať a zrealizovať.
V sobotu 27. 11. 2010 si v komunálnych voľbách budeme vyberať z nových kandidátov, ktorí budú
viesť naše mesto ďalšie 4 roky.

Aj keď sme sa snažili priebežne verejnosť informovať o našich aktivitách prostredníctvom
regionálnej tlače, internetu a v regionálnej televízii, vidíme, že to asi nebolo dostatočné. Zdá sa nám,
že niekto účelovo šíri medzi verejnosťou názory o tom, že sme urobili málo, že problémy v mnohých
oblastiach nie sú riešené, že je niekde v meste neporiadok, že nie je niekde opravená cesta a podobne.
Chcem Vás ubezpečiť, že o všetkých problémoch vieme, že ich postupne riešime, ale tiež, že nie
všetko záleží len na nás (napr. rozostavaná budova a celý areál polikliniky je v majetku VÚC Žilina,
križovatka a cesta pod kostolom je majetkom štátu) a že na všetko sú potrebné finančné prostriedky.

Predstavujem Vám oblasti a hlavné aktivity, ktorým sme sa v uplynulom období venovali a čo sme
v nich dosiahli a je na Vás, občanoch, posúdiť, či sa nám to podarilo:

NámestovoNámestovo NÁ M E S TOV ONÁ M E S TOV O

Informačný spravodaj mestaInformačný spravodaj mesta



Doprava a bezpečnosť

Budovanie nových komunikácií

Mesto zabezpečuje správu a údržbu cca 38 km
miestnych komunikácií a viac ako 29 km chodníkov.
Mesto tiež zabezpečuje bežnú údržbu bezpeč-
nostného chodníka v rekreačnej zóne Slanická osada
v dĺžke cca 5 km. Súčasťou takmer všetkých komuni-
kácií je aj verejné osvetlenie a mestský rozhlas.

je finančne
veľmi náročné, pretože predstavuje nielen vybu-
dovanie samotnej komunikácie v dostatočnej šírke,
chodníkov, osvetlenia a mestského rozhlasu, ale aj
vykúpenie pozemkov pod tieto plochy. Okrem toho
sa do telesa cesty umiestňujú aj ostatné inžinierske
siete, ako sú kanalizácia, vodovod, elektrina, plyn. Za
obdobie 2006 - 2010 sa napriek tomu podarilo vybu-
dovať nasledovné nové komunikácie:
• Ulica Kvetná – elektrika, voda, verejné

osvetlenie, rozhlas.
• Ulica Smreková – elektrika, voda, verejné

osvetlenie, rozhlas.
• Ulica Borinova – kanalizácia, voda, verejné

osvetlenie, rozhlas, vysypanie štrkom.
• Ulica Šípová - kanalizácia, voda, verejné

osvetlenie, rozhlas, vysypanie štrkom.
• Ulica Poľanová – kanalizácia, voda, verejné

osvetlenie, rozhlas, vysypanie štrkom.



Rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií je
nevyhnutná z viacerých dôvodov. Prvým je, že ich
výstavba v minulosti počítala s oveľa menšou
hustotou dopravy, podstatne nižším zaťažením
vozidlami. Ďalším dôležitým dôvodom bola
plynofikácia mesta v rokoch 2001 – 2003, rekon-
štrukcia vodovodu a kanalizácie v roku 2006 – 2009
a rekonštrukcia niektorých elektrických a tele-
komunikačných káblov v predchádzajúcich rokoch.
Až po týchto dôležitých akciách mohlo mesto
pristúpiť k zásadnejším rekonštrukciám miestnych
komunikácií. Systematická rekonštrukcia prebehla
v rokoch 2006 – 2010 na nasledovných úsekoch:
• Ulica Štefánikova od križovatky pod kostolom

po križovatku nad domom kultúry.
• Ulica Hamuliakova od križovatky na Slnečnú

ulicu na Brehoch po križovatku pri Zelenej
lekárni a ďalej okolo súkromných ambulancií pri
starej poliklinike.

• Odstránenie trafostanice nad OD Klinec, úprava
križovatky v tomto mieste, zodvihnutie
komunikácie o cca 70 cm, sprehľadnenie
križovatky, dobudovanie chodníkov a schodiska
k OD Klinec.

• Časť ulice od križovatky nad OD Klinec po
križovatku na Ul. Mlynská a nová prepojovacia
cesta.

• Hattalova ulica od križovatky nad domom
kultúry poza Gymnázium až po križovatku
Ul. miestneho priemyslu.

• Ulica Okružná – kanalizácia.
• Prepojovacia ulica Štefánikova – Mlynská

s novým typom LED verejného osvetlenia.



Nové parkovacie miesta na Sídlisku Brehy

Samostatnú kapitolu všetkých miest v súčasnosti
predstavuje a nedostatok
vhodných miest na ich budovanie. Počet motorových
vozidiel neustále rastie, s čím sa v minulosti nepo-
čítalo a dnes to robí mimoriadne problémy. V našom
prípade je situácia najzložitejšia na Sídlisku Brehy
a Stred a tiež v centre mesta na Hviezdoslavovej
a Štefánikovej ulici. Mestu sa v uplynulom období
rokov 2006 – 2010 aj v tomto smere podarilo výrazne
zlepšiť situáciu. Vybudovali sa nové parkovacie
plochy:

problematika parkovania



• Rozšírením Štefánikovej ulice pribudlo 37 par-
kovacích miest.

• Terénnymi úpravami za Ternom a nástupišťom
SAD pribudlo 30 parkovacích miest, zatiaľ v provi-
zórnom stave – nutné je ešte položiť asfaltový
koberec a upraviť vhodnou zeleňou.

• Úpravami na Sídlisku Brehy bolo vybudovaných
v prvej etape 50 nových parkovacích miest, v dru-
hej etape ďalších 50 parkovacích miest.

Nové parkovacie miesta a cestné povrchy na Sídlisku Stred

• Úpravami na Sídlisku Stred pribudlo 50 nových
parkovacích miest.

• Úpravami komunikácie pred ambulanciami pri
starej poliklinike pribudlo 21 parkovacích miest.

• Úpravami komunikácie medzi križovatkou nad
OD Klinec a novou spojovacou cestou pribudlo 17
nových parkovacích miest.

• Úpravami Hattalovej ulice oproti strednej zdru-
ženej škole pribudlo 9 parkovacích miest.



Štátna cesta I/78 a križovatka pod kostolom
trápi nielen obyvateľov Námestova, ale všetkých
vodičov, ktorí do mesta prichádzajú, alebo ním len
prechádzajú. Treba zdôrazniť, že aj keď je cesta
súčasťou intravilánu mesta, je to štátna cesta, je v ma-
jetku štátu, jej údržbu aj prípadné rekonštrukcie
financuje štát. Mesto má samozrejmé eminentný
záujem na jej čo najlepšom stave a parametroch,
preto predstavitelia mesta úzko spolupracovali
s predstaviteľmi Slovenskej správy ciest, ako
investorovi pripravovanej veľkej investičnej akcii
s názvom „I/78 Námestovo - prieťah“. Táto akcia
v predpokladanom investičnom náklade až okolo 10
mil. eur (cca 300 mil. Sk) okrem vybudovania často
spomínanej kruhovej križovatky pod kostolom
predpokladá aj ďalšie zásadné zmeny. Je to posunutie
štátnej cesty v časti od vstupu do mesta od Or. Jase-
nice po kruhovú križovatku pod kostolom smerom
k Or. Priehrade o cca 12 m, čím sa dostane nástupište
SAD na jednu stranu, vzniknú nové parkovacie plo-
chy na strane mesta a celkovo sa vylepší bezpečnosť
a plynulosť premávky. Tiež sa posunie vjazd na par-
kovisko pri amfiteátri tak, aby sa nekrižoval prechod
pre chodcov s vjazdom vozidiel. Cestné úpravy budú
siahať až po výjazd z mesta smerom na Klin.

V tejto mimoriadnej investičnej akcii už boli vyko-
nané nasledovné práce:
• V roku 2007 bola vypracovaná štúdia pre vypra-

covanie štátnej expertízy, až na základe ktorej štát
pristúpi k pokračovaniu prípravy investície.

• Vypracovanie expertízy a jej schvaľovanie sa ko-
nalo celý rok 2008.

• V roku 2009 bola vypracovaná projektová doku-
mentácia na vydanie územného rozhodnutia.

• Boli vydané súhlasné stanoviská všetkých dotknu-
tých orgánov, na základe ktorých bolo v roku 2009
vydané aj územné rozhodnutie na stavbu.

• V roku 2010 bola vypracovaná projektová doku-
mentácia na vydanie stavebného povolenia.

• V roku 2010 boli vypracované, rozoslané a uzatvo-
rené zmluvy o budúcich zmluvách na vykúpenie
pozemkov pod stavbu.

• Bolo začaté vyvlastňovacie konanie na pozemky,
ktorých vlastníci nepodpísali zmluvy na odpredaj
pozemkov (95% pozemkov je už vysporiadaných,
zostávajúcich 5% bude v krátkej dobe dovyspo-
riadaných).

Bezpečnosť

kamerového

systému

občanov a návštevníkov mesta je
nevyhnutná pre dobrý život v meste. V našom meste
okrem štátnej polície pôsobí aj mestská polícia, ktorá
dbá nad dodržiavaním zákonov a všeobecne záväz-
ných nariadení mesta. Finančná situácia mesta
umožňuje financovať činnosť 5 mestských policajtov.
Nie je to veľa, napriek tomu sa darí v meste udržovať
primeraný poriadok a bezpečnosť. Z iniciatívy náčel-
níka mestskej polície sa nám podarilo zriadiť
chránenú dielňu, kde sme s príspevkom úradu práce
zamestnali 6 pracovníkov so zdravotným postih-
nutím. Chránená dielňa pomocou

, na ktorý sme tiež získali finančnú dotáciu,
nepretržite monitoruje najdôležitejšie časti mesta.
V súčasnosti je rozmiestnených 7 kamier, do budúc-
nosti počítame s ich rozšírením. Tento kamerový
systém nám účinne pomáha pri objasňovaní priestup-
kov.



K bezpečnosti nevyhnutne patrí kvalitné
osvetlenie komunikácií a verejných priestranstiev
v nočných hodinách. Aj v tomto prípade bolo možné
získať financie z fondov EÚ. My sme vypracovali
projekt, predložili žiadosť a získali sme na

. Realizácia bude
v jarných mesiacoch v roku 2011 po skončení ne-
priaznivých zimných podmienok.

verejné

osvetlenie 250 tis. (7,5 mil. Sk)€

Oblasť školstva

V roku 2002 v rámci reformy verejnej správy prešli
pod obce a mestá základné školy, predškolské
zariadenia a ostatné školské zariadenia. V našom
prípade to boli 2 základné školy, 4 materské školy,
2 školské jedálne, 1 základná umelecká škola
a 1 centrum voľného času. Všetky školské zariadenia
boli umiestnené v zastaraných priestoroch, energe-
ticky veľmi náročných. Jedinečnú šancu na získanie

finančných prostriedkov z fondov Európskej únie sa
nám podarilo využiť dokonale. Pri spoluúčasti mesta
vo výške 5 % sme z týchto fondov dostali nenávratný



finančný príspevok 95 %. Celková výška príspevku
bola však limitovaná a to 70 tis. Sk na žiaka ZŠ a 100
tis. Sk na dieťa v MŠ. Mesto uskutočnilo tieto akcie:

• Rekonštrukcia ZŠ Komenského

(32 420 848 Sk)

• Rekonštrukcia MŠ IX. Bernolákova

(8 864 199 Sk)

• Rekonštrukcia ZŠ Brehy (30 593 311 Sk)

• Rekonštrukcia MŠ X. Brehy

(13 481 525 Sk)

• Rekonštrukcia Cirkevnej ZŠ

(14 531 928 Sk)

Celkové náklady: 1 076 175,00
NFPz fondov EÚ: 1 013 064,43
Vlastné prostriedky: 63 110,34

Celkové náklady: 294 237,52
NFPz fondov EÚ: 275 887,14
Vlastné prostriedky: 18 350,38

Celkové náklady: 1 015 511,89
NFPz fondov EÚ: 953 889,96
Vlastné prostriedky: 61 621,93

Celkové náklady: 447 504,68
NFPz fondov EÚ: 408 247,34
Vlastné prostriedky: 39 257,34

Celkové náklady: 482 371,65
NFPz fondov EÚ: 452 419,71
Vlastné prostriedky: 29 951,94

Pozn.: Žiadosť na cirkevnú ZŠ sme pripravili spolu
s biskupským úradom, ktorý je zriaďovateľom školy,
mesto je vlastníkom budovy.
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Cieľ sme mali jednoznač-
ný: zateplením budov ušetriť
financie na prevádzkové
náklady škôl a v budúcich
rokoch z ušetrených pros-
triedkov rozvíjať aktivity
a vylepšovať podmienky žia-
kom i učiteľom. Okrem
vylepšenia tepelných vlast-
ností budov sa v rámci re-
konštrukcií vybavili školy
novými počítačmi, nábytka-
mi, modernými učebnými
pomôckami, zrekonštruova-
lo sa kúrenie, elektrické roz-
vody, sociálne zariadenia,
ale napríklad na ZŠ Brehy sa
realizujú aj tri športové
ihriská s umelým povrchom
pre basketbal, volejbal,
tenis, hádzanú, nohejbal,
futbal.



Životné prostredie a bytová výstavba

rekultiváciu skládky

príspevok vo výške cca 2,2 mil. (66 mil. Sk).

novú

skládku odpadov v Zubrohlave v hodnote asi 660

tis. (20 mil. Sk)

Zberný dvor na triedenie odpadov s nákladom cca

400 tis. (12 mil. Sk)

Prísne legislatívne pravidlá na úseku životného
prostredia znemožnili prevádzkovať našu skládku
odpadov v Zubrohlave po 1. 1. 2009. Veľa občanov
možno nevie, že mesto ju muselo uzatvoriť a zároveň
zabezpečiť, kde bude celý región vyvážať odpady po
tomto termíne.

Primátor za veľmi zložitých podmienok presvedčil
pracovníkov ministerstva životného prostredia
o potrebe zaradiť rekultiváciu skládky pevného
domového odpadu pri Zubrohlave do operačného
programu rekultivácie skládok tak, aby sme sa mohli
uchádzať o finančný príspevok z fondov EÚ. To sa
podarilo a mesto získalo na

Uzatvorením skládky vznikol problém s vývozom
odpadov, ktoré sa v roku 2009 začali voziť až na
skládku v Liptovskom Hrádku, čo značne predra-
žovalo náklady na dopravu, ale aj uskladnenie. Bolo
potrebné preto vybudovať novú skládku v našom
regióne. To sa nám podarilo a vybudovali sme

. Keby sme novú skládku nevy-
budovali, zvýšili by sa poplatky za vývoz a likvidáciu
komunálneho odpadu pre občanov a organizácie. Na
úseku životného prostredia sa úspešne realizuje aj
ďalší projekt financovaný z prostriedkov EÚ a to

.
Pre bytovú výstavbu a bývanie robíme to

najdôležitejšie a to je budovanie inžinierskych sietí.
Je to finančne mimoriadne náročné, no s pomocou
dotácií z Environmentálneho fondu Ministerstva

€

€

€

životného prostredia sa nám podarilo vybudovať
dažďovú a splaškovú kanalizáciu, vodovod,
elektrické siete na nových uliciach na sídlisku
Čerchle. Celkové náklady na nové siete vrátane
komunikácií na sídlisku Čerchle v poslednom období
predstavovali sumu takmer 1 mil. (30 mil. Sk).
Mnoho ľudí nás obviňuje, že ceny pozemkov na
výstavbu rodinných domov sú v Námestove vysoké,
že si ich nemôžu dovoliť kúpiť. Musíme bohužiaľ
konštatovať, že je to tak a že mesto v tomto smere
nemôže nič zmeniť. Mesto nevlastní vhodné
pozemky na výstavbu rodinných domov a súkromní
vlastníci pozemkov si stanovujú cenu podľa trhových
hodnôt. Mesto odpredáva svoje pozemky, väčšinou
len malé výmery, pri dovysporiadavaní v už zasta-
vaných územiach za úradnú cenu 10 /m .

€

€
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Napriek uvedeným skutočnostiam sa mestu pred
tromi rokmi podarilo za výhodnú cenu odkúpiť
ucelený pozemok v k. ú. Námestovo, časť Zubro-
hlava, ktorý po rozšírení územného plánu mesta bude
slúžiť na individuálnu výstavbu rodinných domov.
Mesto plánuje investovať do inžinierskych sietí,
rozčleniť celú plochu na stavebné parcely a potom
takto pripravené pozemky odpredať záujemcom
o výstavbu. Predpokladáme, že v danej časti by
mohlo aj s pričlenením vedľajších pozemkov
pribudnúť v budúcnosti okolo 50 nových rodinných
domov.

Nové inžinierske siete
na Čerchliach

Odpredajom mest-
ského pozemku na
Štefánikovej ulici za
úradnú cenu a vy-
budovaním inži-
nierskych sietí sme
umožnili občanom
získať byty do osob-
ného vlastníctva.
Takýmto spôsobom
pribudlo v meste 46
nových bytov.



Sociálna oblasť

Mesto Námestovo v sociálnej oblasti poskytuje
občanom opatrovateľskú službu, zabezpečuje pobyt
v dennom stacionári v budove starej fary v Námes-
tove, zabezpečuje pobyt občanov v zariadeniach
sociálnych služieb a domovoch pre seniorov v iných
obciach okresu Námestovo a mestách na Orave.
Mesto vytvára podmienky pre činnosť Jednoty
dôchodcov Slovenska v Námestove platením
nájomného za priestory v Poliklinike v Námestove.
Mesto pravidelne organizuje posedenie s dôchod-
cami a jubilantmi, uvítanie detí do života, vítanie
prvákov pri nástupe do základných škôl a ďalšie
spoločenské podujatia.

Mesto má tú nevýhodu, že sa tu nenachádza žiadne
sociálne zariadenie, ktoré by v minulosti postavil
a prevádzkoval štát alebo VÚC. Jediné sociálne
zariadenie zriadilo mesto a to Nocľaháreň pre bez-

Oblasť športu

veľkého ihriska s umelou trávou

Najväčšou investíciou do najmasovejšieho športu
– futbalu od roku 1977 bolo vybudovanie nového

, ktorý spĺňa
podmienky na hranie súťažných zápasov. Umelý

Nové detské ihrisko na Sídlisku Brehy

domovcov. Vzhľadom k tomu, že populácia
prirodzene starne a pribúda ľudí odkázaných na
starostlivosť iných, vedenie mesta si dalo za prioritu
vybudovať v meste zariadenie sociálnych služieb,
ktoré by zabezpečovalo všetky sociálne služby –
domov pre seniorov, opatrovateľskú službu,
nocľaháreň, vývarovňu, prepravnú službu, prípadne
ďalšie služby. Mestu sa naskytla príležitosť získať
nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. My sme
túto šancu využili. Za zložitých okolností sa nám
podarilo získať vhodný pozemok, pripraviť projek-
tovú dokumentáciu, vybaviť stavebné povolenie,
pripraviť a podať žiadosť na ministerstvo výstavby.
Žiadosť bola , už je podpísaná zmluva na
nenávratný finančný príspevok na stavbu

.
S výstavbou sa začne na jar budúceho roku a ukon-
čená bude do dvoch rokov.

schválená

Domu pre

seniorov vo výške takmer 1,6 mil. (48 mil. Sk)€

povrch umožňuje využívať ihrisko počas celého roka,
a to nie len na futbal, ale aj na hodiny telesnej vý-
chovy študentov Gymnázia a ostatných škôl v meste.
Centrum voľného času tiež využíva túto plochu na
organizovanie rôznych športových súťaží s mláde-
žou.

Celkové náklady na ihrisko boli cca 400 tis. (12
mil. Sk), z čoho 66 tis. (2 mil. Sk) sa nám podarilo
získať ako dotáciu zo Slovenského futbalového
zväzu.
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S pomocou dotácií z úradu vlády sa nám podarilo
vybudovať

, jedno pri ZŠ Komenského a druhé pri Sale-
ziánoch. Celkové náklady na obe ihriská boli cca 133
tis. (4 mil. Sk), z toho nenávratná dotácia cca 56 tis.

(1,7 mil. Sk).
Ďalšiu dotáciu z úradu vlády vo výške 10 tis. sa

nám podarilo získať na vybudovanie
. Celkový náklad ihriska

bude cca 17 tis. (510 tis. Sk).
Zo štátneho rozpočtu sa nám podarilo získať ďalšie

dotácie a to 180 tis. (5,4 mil. Sk) na rekonštrukciu
strechy a výmenu podlahy na objekte

.
Z rozpočtu mesta bola prevedená tiež rekon-

štrukcia podlahy v
.

2 nové viacúčelové ihriská s umelou

trávou

detského

ihriska na sídlisku Brehy

telocvične na

ZŠ Komenského

telocvični na ZŠ Brehy

v sume cca 23 200 (700 000 Sk)
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€
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Oblasť kultúry a cestovného ruchu

Mesto organizuje kultúrne podujatia predovšet-
kým v dvoch priestoroch a to v Dome kultúry a v Am-
fiteátri na Nábreží. Keďže oba priestory si už
vyžadujú zásadnejšiu rekonštrukciu, pristúpili sme
v tomto volebnom období k jej príprave.

V prípade amfiteátra sme využili možnosť získať
nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ v rámci
revitalizácie sídiel. Táto výzva bola určená hlavne na
rekonštrukciu námestí a centrálnych mestských zón.
Za dramatických podmienok, keď poslanci zamietli
projektovú dokumentáciu, ktorá spĺňala stanovené
podmienky z ministerstva výstavby, vedenie mesta
vybavilo predĺženie termínu na podanie žiadosti
a nakoniec aj financovanie Nábrežia. Úprava zahŕňa
vybudovanie cyklochodníka na vymedzenom pries-
tore, verejné osvetlenie, detské preliezky, lavičky,
spevnené plochy, rekonštrukciu amfiteátra, výmenu
sedadiel v hľadisku, šatne pre účinkujúcich, stánok
pre predaj suvenírov, úpravu brehu v zátoke, aby sa
nechodilo do vody po blate. Žiadosť bola schválená
vo výške cca 1,3 mil. (40 mil. Sk) z fondov EÚ.
Práce by mali začať ešte v tomto roku v závislosti od
počasia.

Čo sa týka budovy Domu kultúry v Námestove,
vieme, že je v zlom stave, tečie strecha, sú veľké
tepelné straty a predovšetkým, že tu chýba vhodná
tanečná sála na poriadanie plesov, svadieb,
stužkových slávností a pod. Pripravili sme dve
alternatívy – nadstavbu domu kultúry, čo by bolo
však finančne ale aj staticky veľmi náročné a drahé,
alebo druhá, lacnejšia a teda aj reálnejšia alternatíva –

€

prístavba domu kultúry smerom do námestia.
V tomto prípade by sa využili jestvujúce priestory
toaliet, kuchyne, chodby, čo výrazne zlacňuje túto
variantu. Máme pripravenú štúdiu a po schválení
v mestskom zastupiteľstve sa môže v nadchádza-
júcom období s rekonštrukciou začať.

Okrem toho sme v rámci Slovensko – Poľských
projektov predložili žiadosť na získanie nená-
vratného finančného príspevku z fondov EÚ spolu
s obcou Bobrov a Veľkou Lipnicou na Poľskej strane.
Ak by sme boli úspešní, z týchto prostriedkov by sme
v našom Dome kultúry zrekonštruovali súčasné
toalety, celú strechu a vybudovali nové moderné
ozvučenie priestorov kinosály. Žiadosť je v súčas-
nosti na posúdení a schválení v Krakowe.

Ďalšiu žiadosť v rámci Slovensko – Poľských
projektov sme predložili spolu s vodákmi z Dolného



Finančná situácia mesta

Mesto je financované z niekoľkých hlavných
zdrojov. Sú to mieste dane a poplatky, podielové dane
zo štátneho rozpočtu, výnosy hospodárenia z vlastné-
ho majetku a rôzne granty a dotácie. Na preklenutie
financovania väčších akcií si môže mesto zobrať
finančný úver. Svetová finančná a hospodárska kríza
sa prejavila aj v príjmoch mesta výrazným prepadom
príjmov podielových daní v roku 2009 a 2010, čo
v našom prípade znamenalo výpadok príjmov za tieto
2 roky oproti plánu až o cca 1,2 mil. (36 mil. Sk).

My sme si na začiatku volebného obdobia stanovili
jednoznačnú filozofiu. Na všetky investičné akcie
získať cudzie zdroje – fondy EÚ alebo štátny rozpočet
a svoje prostriedky použiť na finančnú spoluúčasť. Až
v prípade, že na konkrétnu potrebnú investíciu nie je
možné získať grant alebo dotáciu, zafinancovať ju
z vlastného rozpočtu. Tejto filozofie sme sa držali
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Kubína a partnermi z poľského Žywca. V prípade
schválenia žiadosti chceme vybudovať kvalitnejšie
mólo na Nábreží, aby bolo v budúcnosti možné
zriadiť trvalú zastávku na pravidelnú lodnú dopravu
veľkou loďou. Žiadosť je v súčasnosti taktiež na
posúdení v Krakowe.

V súčasnej dobe prebieha verejná súťaž na odpre-
daj pozemku na výstavbu aqua parku na Nábreží. Do
súťaže sa prihlásili štyria záujemcovia s rôznymi
ponukami. Po prerokovaní v mestskom zastu-
piteľstve boli záujemcovia vyzvaní na doplnenie
svojich ponúk o ďalšie informácie. Mesto kladie

dôraz na výstavbu krytej plaveckej haly s celoročnou
prevádzkou. V priestore Nábrežia počítame aj s výs-
tavbou krytej ľadovej plochy. Tu sa snažíme získať
súkromného investora.

Mesto pomohlo pri vybavovaní stavebného
povolenia na výstavbu novej modernej lodenice na
druhej strane mosta. Tu sa taktiež jedná o súkromnú
investíciu, ktorá by mala výrazným spôsobom zlepšiť
ponuku Oravskej priehrady na turistické využitie
a zároveň upraviť a zatraktívniť časť pobrežia, ktorá
býva po vysokom stave vody pravidelne zne-
čisťovaná odpadmi z prítoku Bielej Oravy.

celé volebné obdobie. V získavaní prostriedkov
z fondov EÚ a štátneho rozpočtu, ktoré vôbec nie je
automatické a samozrejmé, sme boli mimoriadne
úspešní. Mali sme dostatok prostriedkov na spolu-
účasť a ešte nám vďaka dobrému hospodáreniu zosta-
lo aj na zafinancovanie vlastných akcií, čo sú v súčas-
nosti rekonštrukcie komunikácií, parkovísk a verej-
ných priestranstiev na sídliskách Stred a Brehy.
Napriek spomenutej finančnej kríze môžeme finan-
čnú situáciu mesta hodnotiť ako dobrú, úverovo sme
zaťažení minimálne. Mesto spláca jeden dlhodobý
úver ešte z roku 2000 na výstavbu sociálnych bytov
na Komenského ulici, ale ten splácame z vybratého
nájomného za tieto byty. Máme ešte tri krátkodobé
prekleňovacie úvery na uhrádzanie projektov
financovaných z fondov EÚ za výhodné úrokové
miery cca 2 % ročne, ktoré slúžia na úhradu faktúr
dodávateľom do doby než financie prisunie príslušné
ministerstvo).



S úctou

Ing. Ján Kadera
primátor mesta

V Námestove dňa 26. 10. 2010

Rekapitulácia nenávratných prostriedkov

získaných z iných zdrojov v rokoch 2006 - 2010

Bez obáv môžeme potvrdiť, že mesto bolo v zís-
kavaní mimorozpočtových zdrojov v rokoch 2006 -
2010 najúspešnejšie od roku 1990. Spolu sme nad

Chcem aj touto formou poďakovať všetkým, ktorí
sa akoukoľvek formou podieľali na rozvoji nášho
mesta v uplynulom období rokov 2006 - 2010. Zvlášť
ďakujem občanom za ich trpezlivosť a porozumenie,
keďže nie vždy sme dokázali naplniť ich predstavy
a očakávania. Prajem všetkým občanom nášho mesta
pevné zdravie, veľa šťastia a úspechov v osobnom
i pracovnom živote.

Nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ:

8. 633 077 (260 080 085 Sk)

Dotácie získané zo štátneho rozpočtu, environmentálneho fondu a Slovenského futbalového zväzu:

752 472 (22 668 975 Sk)

1. Uzavretie skládky odpadov v Zubrohlave 2 197 115
2. Rekonštrukcia ZŠ Komenského 1 013 064
3. Rekonštrukcia MŠ IX. Bernolákova 275 887
4. Rekonštrukcia ZŠ Brehy 953 889
5. Rekonštrukcia MŠ X. Brehy 408 247
6. Rekonštrukcia Cirkevnej ZŠ 452 419
7. Rekonštrukcia verejného osvetlenia 249 498
8. Revitalizácia sídiel – Nábrežie 1 192 858
9. Domov pre seniorov 1 590 066
10. Zberný dvor 300 029

Spolu

1. Rekonštrukcia ZŠ Komenského 12 215
2. Rekonštrukcia telocvične ZŚ Komenského 93 772
3. Splašková kanalizácia Čerchle 357 631
4. Prevencia kriminality (kamerový systém) 15 000
5. Splašková kanalizácia Čerchle 127 873
6. Rozšírenie kamerového systému 13 500
7. Viacúčelové ihrisko pri ZŠ Komenského 16 199
8. Viacúčelové ihrisko pri Saleziánoch 39 832
9. Veľké ihrisko s umelou trávou 66 387
10. Detské ihrisko na Brehoch 10 058

Spolu
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rámec bežných príjmov rozpočtu získali
, čo umožnilo výrazný rozvoj mesta a zvýše-

nie kvality života občanov v rôznych oblastiach.
Ďalej uvádzame prehľad jednotlivých investič-

ných akcií a výšku nenávratných finančných príspev-
kov.

takmer 283

mil. Sk


