Vyšný Kubín

OBECNÉ NOVINY Č. 1/2021 | OBČASNÍK OBCE VYŠNÝ KUBÍN | ROČNÍK 1. | VYŠLO: 31. 3. 2021 | NÁKLAD: 300 KS | NEPREDAJNÉ

V doline jarej moja dedina
vencami modrých vrchov objatá,
akoby bola celá zo zlata,
chalupy nízke, kryté diamanty...
Pavol Országh Hviezdoslav

AKTUÁLNE

Úvodník starostu

Motto:
Som zodpovedný za to, čo poviem.
Nie som zodpovedný za to, ako to
pochopíš.
Vážení spoluobčania!
Reč je obrovským darom pre človeka. Jej pôsobenie vo svete informácií je neprekonateľné. Reč
vo forme tvoriacich slov a následne slová premietnuté do písma
nám však ponúkajú všestranný
dlhotrvajúci informačný efekt.
Informovanosť je dôležitá pre
každé jedno spoločenstvo a naša
obec nie je výnimkou.
Som si vedomý toho, že informovanosť občanov v našej obci má
svoje nedostatky a je potrebné ju
neustále zlepšovať. Po dlhej dobe
plánovania a prípravy konečne
držíte v rukách nové číslo obecných novín.
Noviny plánujeme vydávať dvakrát za rok a urobíme všetko pre
to, aby sa každý jeden výtlačok
dostal do Vašich domácností. Noviny Vám budú prinášať čo najobjektívnejšie informácie o živote
v našej obci, o tom, čo Vás zaujíma a čím naša obec žije.
Pevne verím, že v obecných no-

vinách sa k Vám budú dostávať
informácie, ktoré v konečnom
dôsledku vyvolajú medzi Vami
diskusiu a prinesú podnety a návrhy na zlepšenie života v našej
obci.
Minulý rok bol pre našu obec
v mnohých veciach úspešný aj
napriek rôznym prekážkam. Na
základe rozhodnutia obecného
zastupiteľstva sa realizoval nákup nového traktora, ktorý bude
slúžiť pracovníkom obce vykonávajúcim údržbu obce a zabezpečujúcim činnosť v oblasti odpadového hospodárstva. V mesiaci
január 2021 sme od firmy Orava
Skipark, a. s. prevzali do dlhodobej výpožičky traktorový samonakladací sypač TS 1000 a prednú šípovú radlicu SRT-2 2600
na vykonávanie zimnej údržby
miestnych komunikácií.
V miestnej časti Za kostolom bola
v mesiacoch jún a júl 2020 realizovaná výstavba novej panelovej
cesty. V rámci projektu panelovej
cesty boli vykonané aj prípravné
práce k ďalšiemu projektu s názvom Vstup do Choča, ktorý obec
plánuje uskutočniť v blízkej budúcnosti.
V mesiacoch september až december 2020 bola realizovaná
výstavba vodovodu a kanalizácie
Pod Skalami v spolupráci s Oravskou vodárenskou spoločnosťou
Dolný Kubín a vďaka finančnej
dotácii z Enviro fondu sa uskutočnila aj výstavba ďalšej časti
splaškovej kanalizácie v celkovej
dĺžke 130 metrov.
V priebehu rokov 2019 a 2020
bola realizovaná prístavba a rekonštrukcia budovy hasičskej
zbrojnice z dotácie Ministerstva
vnútra a vlastných finančných
zdrojov.

Nemožno tiež nespomenúť, že v
letných mesiacoch v roku 2019
sme zrekonštruovali a zateplili
aj strechu na budove materskej
školy. Viem, že málokto si túto
aktivitu všimol, ale bol to veľký
prínos pre tepelnú pohodu našich najmenších, čo sa prejavilo
hlavne v zimných mesiacoch.
V obci bolo realizovaných veľa
drobných „údržbárskych“ prác,
ako napríklad: opílenie stromov
okolo cesty I. triedy, úprava plochy pred autobusovou zastávkou
smerom na Ružomberok, oprava
a vynovenie autobusových zastávok na ceste I. triedy, vyčistenie
vodozádržných zariadení a úprava cesty hore výhonom (Za kostolom).
V neposlednom rade je tu aj
bežná údržba obce, ako kosenie,
upratovanie miestnych komunikácií v letných aj zimných mesiacoch, poriadok okolo odpadových košov a podobne. Sú to veci,
ktoré berieme ako samozrejmosť. Niekedy je však potrebné
vynaložiť veľké úsilie, aby veci
fungovali tak, ako fungovať majú.
V tomto roku máme tiež veľa plánov, ktoré by sme radi uskutočnili. Hlavne sa posunúť k lepšiemu
v oblasti odpadového hospodárstva. Chceli by sme postupne vybudovať zberný dvor a už v tomto roku zahájiť prípravné práce
k tomuto projektu.

Ako obec nezaháľame a snažíme
sa o získanie financií aj z iných
zdrojov.
Podali sme napríklad projekt na
dobudovanie kanalizácie v celkovom objeme 500 000 Eur, projekt
na zateplenie budovy materskej
školy v objeme 90 000 Eur a
projekt na výmenu zdroja tepla
a teplej vody (kotla) v materskej
škole v objeme 50 000 Eur.
Určite nikto z nás nemá čarovný
prútik na riešenie rôznych nečakaných problémov, ktoré sa nám
stavajú do cesty. Nemôžeme však
pripustiť, aby sa život zastavil na
mŕtvom bode a nechal nás pasívnymi. Musíme pozbierať všetky
sily a popasovať sa s problémami, ktoré nám doba prináša. Nemali by sme sa uzatvárať do seba,
prestať sa snažiť o zmenu, prestať spolu komunikovať a poddať sa beznádeji a pesimizmu.
Verím, že vzájomnou dôverou sa
nám v našej obci aj v tomto roku
podarí stavať na započatej práci,
rozvíjať ďalšie plány a nebáť sa
prekážok.
V závere sa chcem poďakovať
všetkým občanom, ktorým záleží na dobrých vzťahoch, vzhľade
našej obce a životnom prostredí,
a ktorí príkladne zveľaďujú svoj
i spoločný obecný majetok.
S úctou Váš starosta

ta v našej obci.
Akékoľvek návrhy a postrehy
nám preto neváhajte napísať
na e-mailovú adresu:
obec@vysnykubin.sk alebo
do poštovej schránky obecného úradu.

Ak by sa medzi Vami našiel
niekto, kto by mal záujem
podieľať sa na tvorbe našich
obecných novín, radi ho medzi
nami privítame.

Ing. Antonín Zámečník

Nové číslo novín
Milí spoluobčania,
sme veľmi radi, že po našom
dlhodobom úsilí Vám môžeme predstaviť nové číslo našich obecných novín. Naším
zámerom je predovšetkým
oboznamovať Vás o dianí a
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živote v našej obci. Chceme
tak prispieť k zvýšeniu Vášho občianskeho povedomia a
pozdvihnúť pocit spolupatričnosti, ktorý je potrebný k
tomu, aby sme spoločne dokázali vyťažiť čo najviac zo živo-

Redakčná rada
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Samospráva obce Vyšný Kubín
Starosta obce: 		
Ing. Antonín Zámečník
starosta@vysnykubin.sk
mobil: 0908 275 229

Lukáš Zápotočný – administratívny pracovník (podateľňa)
klientskecentrum@vysnykubin.sk
Alojz Kvasničák – technický pracovník údržby obce
Daniel Meško – pracovník údržby obce

Viera Juráková

Adresa:
Obecný úrad
Hviezdoslavova 117/5
026 01 Vyšný Kubín
Tel.:
+421 435 865 138
+421 911 901 324
E-mail: obec@vysnykubin.sk
Web: www.vysnykubin.sk

Zástupca starostu obce:

Kontakt:

Poslanci OZ:
Viera Juráková
Ing. Pavol Kaco
Ing. Marián Melicherčík
Mgr. Milada Draganová
Mgr. Anna Frančáková Gluchová
Mgr. Peter Drozd
Ing. Peter Jackulík

Úradné hodiny:

Hlavný kontrolór obce:
Mgr. Jana Varivová

Členovia komisií:

Komisia financií, správy a majetku obce
- predseda – Viera Juráková
- ďalší členovia – Mgr. Peter Drozd, Ing. Melánia Melicherčíková,
Katarína Chládeková
Komisia školstva, kultúry a športu a sociálnych vecí
- predseda – Mgr. Anna Frančáková Gluchová
- ďalší členovia – Ing. Pavol Kaco, Mgr. Vladimír Balko, Lenka Podbrežná, Anton Slamka ml., Anna Vlžáková, Alena Zámečníková
Komisia rozvoja a výstavby obce
- predseda – Ing. Peter Jackulík
- ďalší členovia – Mgr. Peter Drozd, Ing. Peter Gebura, Ing. Radovan
Mikuláš, Ing. Vladimír Otto, Ing. Ivan Paluga
Komisia verejného poriadku a životného prostredia
- predseda – Mgr. Milada Draganová
- ďalší členovia – Ing. Marián Melicherčík, Ing. Jaroslav Figuli

Obecný úrad Vyšný Kubín

Pracovníci obce:
Katarína Chládeková – ekonómka obce
ekonom@vysnykubin.sk

Pondelok
Utorok		
Streda		
Štvrtok		
Piatok

8:00 – 11:30
12:30 – 15:00
8:00 – 11:30
12:30 – 15:00
8:00 – 11:30
12:30 – 16:30
8:00 – 11:30
12:30 – 15:00
nestránkový deň

Materská škola Vyšný Kubín

Vyšnokubínska 135/35
026 01 Vyšný Kubín
Telefónny kontakt:
MŠ: 043/586 34 88
ŠJ: 043/586 34 89
E-mail: skola@vysnykubin.sk
msvysnykubin@gmail.com
riaditel.skoly@vysnykubin.sk
Zamestnanci:
Riaditeľ MŠ: Ľubica Bruncková (tel. č.: 0907 888 705)
Učiteľky: Viera Chmelíková
Mgr. Simona Balková (materská dovolenka)
Mgr. Klaudia Kormaňáková (zastupujúca učiteľka za MD)
Bc. Zuzana Balková (materská dovolenka)
Miroslava Kováčiková (zastupujúca učiteľka za MD)
Vedúca školskej jedálne – školníčka: Lenka Podbrežná
Kuchárka v školskej jedálni: Ľudmila Bulicová
Upratovačka: Gabriela Paterková

Prehľad demografie obyvateľstva za posledných 10 rokov:
2011 – 2020 (počet obyvateľov)
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Počet

664

670

687

722

713

755

765

771

780

802

Pohyb obyvateľstva za rok 2020

Muži

Ženy

Spolu

Narodené deti

2

8

10

Prihlásení na trvalý pobyt

18

10

28

Odhlásení z trvalého pobytu

7

6

13

Zomretí

1

2

3

Celkom obyvateľov k 31. 12. 2020

404

398

802
Lukáš Zápotočný
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Rozpočet obce - plnenie za rok 2020, plán na rok 2021
Príjmy

Plnenie za rok 2020

Plánovaný rozpočet na rok 2021

Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve

289 945,70

287 026,00

Dotácia zo ŠR na bežné výdavky

31 806,85

0,00

Daň z nehnuteľnosti, miestne dane

22 523,73

21 075,04

Poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad

16 912,81

16 700,00

Z prenájmu pozemkov, budov, priestorov

169,75

110,00

Správne poplatky - ostatné

6 717,30

5 100,00

Poplatky - ostatné

870,54

420,00

Poistné plnenie

1 738,00

0,00

Príjem za predaj dreva

5 805,15

0,00

Pošta Partner

1 991,17

2 000,00

Poplatky za stravu, réžiu a príspevky v MŠ

9 359,14

9 300,00

Bežné príjmy

387 840,14

341 731,04

Dotácia zo ŠR - rekonštrukcia HZ

11 263,43

0,00

Dotácia z EF - kanalizácia

50 000,00

0,00

Kapitálové príjmy

61 263,43

0,00

Finančné operácie

81 307,30

0,00

Príjmy celkom

530 410,87

341 731,04

Výdavky

Plnenie za rok 2020

Plánovaný rozpočet na rok 2021

Použitie dotácie zo ŠR na bežné výdavky

30 813,66

0,00

Správa - mzdy a odvody do SP, ZP

67 308,63

75 795,00

Správa - materiál, energie, dohody, poistenie

20 262,59

24 557,16

Audit obce

852,00

1 000,00

Poplatky - banky

1 029,71

960,00

DHZO - materiál, energie, prístroje, prac. odevy, PHL

4 279,57

4 550,00

Cesty - materiál, údržba, zimná údržba

3 684,20

4 500,00

Čistenie lesa

925,80

0,00

Rozvojové projekty obce, verejné obstarávanie

550,00

7 500,00

Odpady - zber, vývoz a skládkovanie, nákup materiálu

17 413,18

17 800,00

Vodozádržné zariadenie - poistenie, opravy

1 216,89

777,14

Údržba obce - mzda, odvody do SP, ZP

22 634,29

30 670,00

Údržba obce - náradie, materiál, PHL, údržba strojov

18 368,71

16 188,22

Verejné osvetlenie - energia, údržba

12 137,17

12 144,00

Šport - energia, materiál, súťaže

3 383,60

3 330,00

Kultúra - podujatia, materiál

519,01

2 070,00

Cintorín - program, opravy, materiál

2 569,00

369,00

MŠ - mzdy, odvody do SP, ZP

77 652,25

105 450,00

MŠ - energie, materiál, služby, poistenie

13 874,21

14 562,07

Školská jedáleň

5 537,06

5 000,00

Bežný rozpočet

305 011,53

327 222,59

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - dotácia

11 263,43

0,00

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - vlastné zdroje

1 500,00

4 750,00

Projektové dokumentácie

5 511,00

0,00

Rekonštrukcia - cesta Za kostolom

36 209,87

0,00

Kanalizácia 2020 - dotácia z Envirofondu

50 000,00

0,00

Kanalizácia 2020 - vlastné zdroje

24 983,84

0,00

Vodovod a kanalizácia - IBV Pod Skalami

26 220,07

0,00

Nákup strojov, prístrojov, zariadení

1 886,00

0,00

Nákup pracovných strojov, traktorov

60 000,00

0,00

Kapitálový rozpočet

217 574,21

4 750,00

Splácanie úveru - nákup traktora

5 585,12

9 758,45

Finančné operácie

5 585,12

9 758,45

Výdavky celkom

528 170,86

341 731,04
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Zrealizované projekty a investičné akcie
Vo Vyšnom Kubíne máme
svoj vlastný traktor
Našim obyvateľom predstavujeme nový traktor značky CASE
IH FARMALL 85 A. Traktor bol
do obce dodaný dňa 29. apríla
2020. Bude slúžiť pracovníkom
obce vykonávajúcim údržbu
obce a zabezpečujúcim činnosť
v oblasti odpadového hospodárstva.
Traktor je vybavený čelným nakladačom s lyžicou na sypký materiál a paletizačnými vidlami.
Je vybavený aj trojstranným vyklápacím návesom s nosnosťou
4000 kg a taktiež pluhom a posýpačom na zimnú údržbu ciest.
V zime traktor slúži na odhŕňanie a odvoz snehu, či posyp ciest

a chodníkov. V lete sa využíva na
čistenie a upratovanie obce
a obecných priestranstiev. Traktor bude tiež nápomocný pri
plnení úloh v odpadovom hospodárstve a budú s ním vykonávané menšie zemné úpravy.
Do budúcna zvažujeme aj možnosť poskytovať traktor s obsluhou pre občanov na súkromné
účely za stanovený poplatok.
Kúpu traktora odsúhlasili poslanci uznesením č. 04/02/2020,
ktorým schválili nákup techniky
na zimnú a letnú údržbu vo výške 60 000 Eur. Spôsob financovania je prostredníctvom úveru
so splátkovým kalendárom na
obdobie 48 mesiacov.
AFG

Nová panelovka
Za kostolom
V miestnej časti Za kostolom začala v júni 2020 výstavba novej
panelovej cesty. Pôvodná bola už
v zlom technickom stave, čo sa
prejavilo najmä po prívalových
dažďoch.
Vynovená ulica bude slúžiť obyvateľom Vyšného Kubína v časti
Za kostolom a Nad kostolom, ktorí tu už bývajú, aj tým, ktorí budú
v tejto lokalite ešte len stavať. Cesta v rámci I. etapy je plánovaná po
odbočku k existujúcim domom
nad kostolom a II. etapa cesty by
mala končiť pri poslednom dome
plánovanej výstavby rodinných
domov.
Nová panelovka tiež v sebe obsahuje prípravné práce k projektu
Vstup do Choča. Obec ho plánuje

Rekonštrukcia strechy
Materskej školy
Na základe havarijného stavu
strechy na budove Materskej školy bola v júli a auguste 2019 vykonaná jej rekonštrukcia, pri ktorej
bola strecha riadne zateplená.
Rekonštrukcia bola financovaná
z vlastných prostriedkov obce vo
výške 26 797,61 Eur a z dotácie

ministerstva financií vo výške
10 500 Eur.

realizovať v blízkej budúcnosti.
V rámci projektu bude na začiatku
ulice vybudovaná „vstupná brána“ do Choča, šesť informačných
tabúľ slúžiacich pre turistov a tiež
altánok na posedenie a odpočinok. Plánovaný projekt by mal
do obce pritiahnuť viac turistov,
a vďaka tabuliam sa budú môcť v
našom okolí ľahšie orientovať.
Stavbu novej panelovej cesty realizovala miestna firma Hydroekol,
s. r. o. Popri ceste sa urobili odtokové válovce a priečne žľaby, aby
bol zabezpečený odtok vody z
cesty. Na voľných priestranstvách
je zasiata tráva a plánuje sa tu vysadiť aj zeleň. Má to nielen estetickú funkciu, ale je to aj praktické
riešenie pre vsakovanie nadbytočnej dažďovej vody.
AFG

AZ
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Začali sme ďalšiu etapu
kanalizácie
S výstavbou kanalizácie v našej
obci sme začali už v roku 1993.
Doposiaľ sa nám podarilo odkanalizovať začiatok obce popri
kaštieli a druhá vetva smeruje popri materskej škole, čo predstavuje asi 48 % z celého projektu.
Na jeseň 2020 sme sa pustili do
ďalšej časti kanalizácie, ktorá
končila pri penzióne Zemianska
kúria.
Na tento cca stotridsať metrový
úsek sme získali z eurofondov
50 000 Eur, (celková žiadosť bola
na 200 000 Eur), z vlastných
zdrojov sme pridali 26 000 Eur,
aby sme sa dostali z cesty II. trie-

dy na miestnu komunikáciu, smerom na Hôrku a Kapúňovo.
Postupne by sme chceli pokračovať aj smerom na horný koniec,
pod miestnu časť Pod Skalami.
Na úplné dokončenie kanalizácie
v zmysle projektu z roku 1993 by
sme potrebovali 1,3 milióna Eur.
Aj v súčasnej dobe máme podanú žiadosť o dotáciu na výstavbu
kanalizácie v celkovom finančnom objeme 500 000 Eur.
Rozkopanú cestu využila aj Oravská vodárenská spoločnosť a vymenila staré vodovodné potrubia
za nové, aby sa tak vyhli prípadným poruchám pri praskaní liatinových rúr.
AFG, AZ

Kanalizácia a vodovod
Pod Skalami
V mesiacoch september až december 2020 bola realizovaná
investičná výstavba vodovodu
a kanalizácie Pod Skalami.
Stavba bola realizovaná v spolupráci s Oravskou vodárenskou
spoločnosťou a. s. Dolný Kubín.
Spolupráca bola realizovaná
v zmysle inominátnej zmluvy.
Predmetom zmluvy bola vzájomná dohoda zmluvných strán
o zabezpečení financovania
stavby SO - 01 Vodovod v dĺžke
378,3 m, a SO - 01 Splašková

Hasičská zbrojnica
V rokoch 2018 až 2020 bol
realizovaný projekt výstavby hasičskej zbrojnice v obci
Vyšný Kubín.
Projekt bol realizovaný v
dvoch etapách:
SO 01 – Prístavba hasičskej
zbrojnice – prístavba k bývalej budove materskej školy.
Prístavbou boli vytvorené
vhodné podmienky pre činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce a uloženie
hasičskej a automobilovej
techniky.
SO 02 – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – rekonštrukcia
budovy materskej školy pre
potreby činnosti a vhodného
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zázemia pre členov dobrovoľného hasičského zboru obce.
Celkové náklady projektu
predstavujú sumu:
58 138, 18 Eur.
Z dotácie Ministerstva vnútra
SR: 41 263, 43 Eur.
Z vlastných prostriedkov
obce: 16 874, 75 Eur.
Katarína Chládeková

Plánované investičné
akcie v našej obci
- rekonštrukcia vykurovania v
Materskej škole – výmena zdroja
tepla,
- zateplenie Materskej školy,
- pokračovanie v projekte Vstup
do Choča a 2. etapa panelovej
cesty Za kostolom,
- ďalšia etapa projektu Jasenová
- Vyšný Kubín – Dolný Kubín –
splašková kanalizácia,
- v rámci odpadového hospodárstva vybudovanie zberného dvora,
- IBV pod Leštinami, dažďová
kanalizácia, verejné osvetlenie,
chodník, príprava projektovej dokumentácie na realizáciu,
- Park dejateľov – príprava a realizácia projektu,

kanalizácia o dĺžke 293 m.
Spoluúčasť obce ako investora stavby pri realizácii stavby
„Vyšný Kubín – IBV Pod Skalami,
vodovod + kanalizácia v dĺžke
293 metrov“ pri realizácii zemných prác v celkovom finančnom objeme 21 096,53 Eur.
Spoluúčasť obce ako investora stavby pri realizácii stavby
„Vyšný Kubín – IBV Pod Skalami,
vodovod v dĺžke 85,3 metra“ pri
realizácii zemných prác v celkovom finančnom objeme
5 123,54 Eur.
AZ

- Kapúňovo – spracovanie urbanistickej štúdie (zástavbovej štúdie), riešenie inžinierskych sietí
pre celú oblasť (vodovod, kanalizácia, elektrické siete, komunikácia).
V rámci údržby obce:
- vyčistenie a úprava vodozádržných zariadení Pod Skalami a Nad
kostolom,
- opílene, vypílenie a úprava stromov na cintoríne
- úprava starých pomníkov na cintoríne,
- úprava priestorov kaštieľa (spoločenské sály obecného úradu),
- úprava priestoru pred Zemianskou kúriou a budovou Jednoty,
vrátane križovatky na Hôrku.
AZ

ZO ŽIVOTA MŠ

Múdre hranie v materskej škole

Materská škola vo Vyšnom Kubíne dbá o to, aby sa v nej deti
rozvíjali a napredovali. Aj napriek pandemickej situácii sa u
nás život nezastavil a priniesol
nám nové výzvy k zlepšeniu. V
súčasnosti sa 4 kvalifikované,
tvorivé, láskyplné a trpezlivé
pani učiteľky tešia z 39 veselých detí vo veku 2-6 rokov.
Deti sú rozdelené do tried „usilovných lienok“ a „usilovných
mravčekov“. K celkovej pohode
prispievajú aj pani kuchárka a
vedúca školskej kuchyne s dobrým jedlom. Hygienicky čisté

prostredie má zasa v réžii pani
upratovačka. Keďže v materskej
škole nezvoní, nie sú prestávky,
deti sa učia hrou, situačne, prierezovo, integrovane a v rôznych
formách. Výchovno-vzdelávacia
činnosť nie je obmedzená na
určitý čas. Tým, že dopoludňajšie a popoludňajšie vzdelávacie
aktivity sú úplne rovnocenné,
môžeme ich prispôsobiť tempu
detí, ich záujmom, ich úrovni,
môžu sa k činnosti vrátiť, môžu
ju rozvíjať a prehlbovať. Každodenným plánovaním napredujú
vo vzdelávaní a rozvíjaní svojich všestranných schopností a
daností.
Triedy sú využiteľným priestorom pre deti počas celého dňa.
Všetky sú vybavené počítačovou technikou s internetom,
audiovizuálnymi didaktickými
pomôckami,
interaktívnymi
tabuľami a hračkami. Dopl-

Škôlkari majú novú šatňu
Začiatkom školského roka
2020/2021 si deti materskej
školy vo Vyšnom Kubíne už odkladali svoje papučky a svetríky v novozriadenej spoločnej
šatni. Zásluhou zriaďovateľa,
ktorý šatňu finančne zastrešil, a tiež šikovnosťou pána
Alojza Kvasničáka mladšieho.
Ten nám starú šatňu vypratal,
oškrabal steny, dal im novú fasádu, odstránil starú podlaho-

vú gumu a položil novú dlažbu.
Za nové krásne farebné skrinky môžeme poďakovať pánovi
Jozefovi Lešňovskému zo Zubrohlavy. Veľmi dobre sa trafil
do vkusu detí, ktoré si ich nevedia vynachváliť. Touto cestou vyslovujeme všetkým, ktorí sa na tomto diele podieľali,
úprimné a veľké ĎAKUJEME.
Kolektív MŠ, deti i rodičia

nenie ďalšími digitálnymi pomôckami, detskou literatúrou
si prilepšíme získaním dotácií
z Ministerstva školstva SR z
Rozvojového projektu „Múdre
hranie“.
Aj keď nás pandémia pripravila o rôzne podujatia, besiedky
či divadielka, je našou snahou
deťom vynahradiť denné činnosti zaujímavým edukačným
programom a posedávanie
nahradiť hravým behaním a
bádaním na čerstvom vzduchu. Pomohol k tomu aj zdravý
vzduch v priestoroch materskej
školy dezinfikovaný germicídnymi žiaričmi, ktoré daroval
jeden z rodičov.
Keďže sme materská škola bez
právnej subjektivity, naším
zriaďovateľom je obec v zastúpení pána starostu a poslancov
obecného zastupiteľstva. Aj pre
nich nastalo obdobie postarať

sa o budovu materskej školy.
Havarijný stav strechy, cez ktorú zatekalo, si vyžadoval svoju
opravu a rekonštrukciu, ktorú z
dotácií Ministerstva financií SR
a z vlastných zdrojov uhradili.
Ďalšia výzva a vylepšenie prišlo
prerábaním starej nemodernej
šatne na novú, vkusnú a praktickú. Postupne sa pripravuje zateplenie budovy, výmena
kotla na kúrenie, či revitalizovanie omietok a náterov stien v
priestoroch školy.
Dúfame, že sa aj naďalej bude
naša materská škola tešiť záujmu rodičov prihlásiť svoje
dieťa práve k nám, že budeme
patriť k vyhľadávaným vzdelávacím inštitúciám, ktoré deťom
poskytnú výchovu, vzdelávanie
a starostlivosť, teda akési tri v
jednom.
Kolektív MŠ

Vianočné trhy s príjemnou
atmosférou
V sobotu dňa 14. decembra
2019 sa občania Vyšného Kubína stretli už po štvrtýkrát na Vianočných trhoch konaných obcou
Vyšný Kubín. Šikovné ručičky
našich spoluobčanov predviedli
vianočné motívy z rôznych materiálov. Mohli sme vidieť výrobu
kváskového chleba, vianočných
oblátok, krásne vianočné ikebany, sladké vianočné perníčky,
krásne motivačné obrazy, tkané
koberce, drevené výrobky, výrobky z keramiky, výrobu a výstavku rôznych iných drobností.
Novinkou týchto vianočných trhov bol vianočný fotokútik Anny

Frančákovej Gluchovej a chutné
vianočky od pani Vierky Jurákovej. Sobotňajšie popoludnie
spríjemnili koledami a piesňami
deti z materskej školy pod vedením pani učiteliek a ochotníci
z Vyšného Kubína (rodina Melicherčíková, Suroviaková, Michalicová, Palugová, Birtusová,
Jackuliková, Dobrocká), ktorým
patrí veľká vďaka za príjemné
navodenie atmosféry Vianoc.
K dobrej nálade nechýbal punč,
varené víno a už povestná kapustnica s prekvapením.
AFG
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KULTÚRA, ZO ŽIVOTA OBCE

Kultúrno-spoločenské podujatia v našej obci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

29. 11. 2018
8. 12. 2018
10. 12. 2018
1. 1. 2019
5. 1. 2019
26. 1. 2019
2. 3. 2019
12. 5. 2019
1. 6. 2019
20. 6. 2019
júl 2019		
2. 9. 2019
14. 9. 2019
4. 10. 2019
7. 11. 2019
8. 12. 2019
14. 12. 2019
1.1. 2020
25. 1. 2020
22. 2. 2020
5. 7. 2020
28. 8. 2020
12. 9. 2020

- Stretnutie s jubilantmi – posedenie s našimi jubilantmi
- Vianočné trhy – Vianočná atmosféra medzi nami
- Stretnutie s Mikulášom – podujatie so sv. Mikulášom pre všetky deti
- Novoročný výstup na Vyšnokubínske Skalky
- XII. ročník stolnotenisového turnaja
- Cez päť chotárov, 26. ročník
- Fašiangy – pochod masiek cez obec, karneval a nočné pochovávanie basy
- Deň matiek – posedenie pre všetky mamičky z našej obce
- Deň detí – skvelý deň plný zábavy, smiechu a radosti pre všetky deti
- Vyšnokubínske prviesenky – prehliadka mladých recitátorov poézie a prózy
- Trojičný hasičský útok do kopca, IX. ročník
- Stretnutie pri pomníku mjr. Archipova pri príležitosti 75. výročia SNP
- Beh do Choča, 10. ročník
- Z jednej kolísky - spomienka na P. O. Hviezdoslava a M. Figuli
- Stretnutie jubilantov – posedenie s našimi jubilantmi
- Stretnutie s Mikulášom - podujatie so sv. Mikulášom pre všetky deti
- Vianočné trhy – vianočné tradície, remeslá, výrobky, sladké koláče, koledy...
- Novoročný výstup na Vyšnokubínske Skalky
- Cez päť chotárov, 27. ročník
- Fašiangy - pochod masiek cez obec, karneval a nočné pochovávanie basy
- Stretnutie pri dvojkríži
- Stretnutie pri pomníku mjr. Archipova pri príležitosti 76. výročia SNP
- Beh do Choča, 11. ročník

Cez päť chotárov, aj cez dve obce...
r. 2019

Snehová nádielka v roku 2019 bola
taká bohatá, že 26. ročník turisticko-lyžiarskeho prechodu sa vo
Vyšnom Kubíne konal pre peších
turistov v skrátenej verzii. Trasa
viedla len po Poľovnícku chatu, no
26. ročník bol výnimočný v tom,
že sa ho zúčastnilo dovtedy najviac turistov v histórii prechodu,

takmer 350. Bežkári si v hojnom
počte prišli na svoje a boli spokojní. Na Varte im už tradične pripravili Leštinčania občerstvenie.
O rok neskôr, 25. januára 2020, už
boli snehové podmienky pre bežkárov nepriaznivé a prechod bol
pripravený len pre peších turistov.
Nekonal sa teda cez päť chotárov,

ale v rámci dvoch susedných obcí.
V priestoroch obecného úradu sa
turisti schádzali už od 8.00 hodiny a celkovo sa zaregistrovalo
120 účastníkov.
Organizátori podujatia sa snažili
pre turistov vymyslieť pešiu trasu
tak, aby sa okrem samotnej prechádzky pokochali tiež krásami
prírody a videli čo najviac zaujímavých miest. Jedným z takých bol aj
drevený artikulárny kostol v Leštinách, ktorý svojou „jednoduchosťou“ účastníkov milo prekvapil.
Celková trasa s prevýšením 450 m
merala 9,7 km.
Na záver čakalo v cieli na každého účastníka pešieho prechodu
občerstvenie v podobe chutného

guľášu, šišiek a závinov od domácich gazdiniek, ale aj „do kalíška“
tradičného vareného rumu.
K dobrému jedlu ešte dobrá hudba
a účastníci sa lúčili v rytme tanečných krokov.
AFG

r. 2020

Stretnutie jubilantov
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Obec Vyšný Kubín v rámci mesiaca Úcty k starším zorganizovala v
priestoroch kaštieľa „Stretnutie
pozvaných jubilantov – dôchodcov“.
Stretnutie svojim programom
prišli pozdraviť a spríjemniť aj

deti našej materskej školy spolu
s pani učiteľkami.
Pri veselej nálade za zvuku harmoniky rozprávali aj o svojich
začiatkoch bývania v našej obci a
niektorí sa spomienkami vracali
do svojich rodísk.

ZO ŽIVOTA OBCE

Fašiangy si užili aj škôlkari
Cez Vyšný Kubín prechádzal fašiangový sprievod 22. 2. 2020.
Masky od výmyslu sveta predstavili dve skupiny fašiangovníkov.
Zábava pokračovala aj na detskom karnevale a následne večer
v dobrej nálade sme sa pochovaním basy rozlúčili s obdobím
zábav a veselíc. Nesmelo chýbať
ani povestné varenie praženice a
tradičná fašiangová zábava.
V tomto období zároveň prebiehala aj výtvarná súťaž O naj-

krajšiu fašiangovú masku 2020,
ktorú vyhlásilo Oravské kultúrne
stredisko v Dolnom Kubíne. Škôlkari z Vyšného Kubína za pomoci
učiteliek zhotovili masku z kartónu „turoňa“, ktorou sa im podarilo získať hlavnú cenu. Okrem
balíčka výtvarných potrieb dostali 100 vajec a 5 kg klobások a
slaninky pre fašiangovníkov do
svojej obce.
AFG

Stretnutie pri pomníku
mjr. Archipova
Dňa 28. augusta 2020 sme si
pripomenuli 76. výročie Slovenského národného povstania
aj v našej obci. Spomienkové
stretnutie sa konalo pri pomníku majora Ivana Archipova, k
občanom Vyšného Kubína sa
pripojili aj členovia OZ Motorkári Slovenska v rámci „JAZDY
SLOBODY 2020“.
Úctu a vďaku za slobodu sme
vyjadrili položením
vencov,
prítomným sa prihovoril pán
starosta Ing. Antonín Zámečník
a pán Mgr. Jozef Strapec nám
priblížil niektoré udalosti z roku
1944.
Celé stretnutie doplnili svojím
spevom, obdivuhodným príbehom a krásnymi básňami naši

talentovaní spoluobčania. Na
záver zazneli tri čestné salvy na
počesť hrdinov SNP.
Oficiálne stretnutie potom pokračovalo prehliadkou motoriek
pred obecným úradom. Ochotní
„Motorkári Slovenska“ previezli
nadšencov, deti aj dospelých, na
svojich strojoch. Pre prítomných
bolo pripravené aj malé občerstvenie.
Sme veľmi radi, že aj v dnešnej
dobe sa nájdu ľudia, ktorí svojím
zanietením pripomínajú dôležité udalosti z našej histórie, na
ktoré by sme nemali zabúdať
– „Úcta a vďaka nezapadnú prachom“.
AZ

Z jednej kolísky

Spomienkové podujatie pri príležitosti 110. výročia narodenia Margity Figuli a 170. výročia narodenia Pavla Országha
Hviezdoslava sa v našej obci konalo 4. 10. 2019.
Na podujatí sme v úryvkoch zo
života týchto slávnych spisovateľov poukázali na ich lásku k
rodnej obci, na morálne a etické

hodnoty ich života, ktorými sa
riadili, ktoré nám zanechali ako
svoj odkaz vo svojich dielach, a
ktoré sú pre nás aktuálne aj v
dnešnej dobe.
Je dôležité, aby sme na našich
slávnych rodákov nezabúdali a
z ich práce si brali inšpiráciu a
vzor pre náš ďalší život a tomuto
všetkému učili našich potomkov
– naše deti a vnúčatá.
A aby sa mená Pavol Országh
Hviezdoslav a Margita Figuli a
ich diela nevytratili z našej mysle, pamäti a histórie.
Úspešné kultúrne podujatie pripravila obec za finančnej podpory ŽSK a OFZ Široká. Ďakujeme.
AFG
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ZO ŽIVOTA OBCE

Beh do Choča s novým
rekordérom

I napriek pandemickým obmedzeniam sa po pôvodnom zrušení športovej akcie nakoniec
podarilo usporiadať v poradí už
11. ročník Behu do Choča. A dokonca s novým rekordérom!
Do súťaže sa zapojilo mnoho
bežcov všetkých vekových kategórií. Celá trať je dlhá 6,5 km s
prevýšením viac ako 1 000 metrov. Na vrchol vybehlo 43 bežcov

Zomkli sme sa pri testovaní

do 1 hodiny, čo je výborný výkon.
Novým rekordérom s časom
44:41 minút sa stal skialpinista z
Bobrovca Jozef Hlavčo. Za Oravčanov zabojoval mladý Dolnokubínčan Róbert Judiak v kategórii
juniorov do 19 rokov. V celkovom poradí si s časom 50:17 minút vybehal skvelé šieste miesto.
AFG

Pomoc počas 1. vlny
pandémie koronavírusu

Obec Vyšný Kubín sa od vyhlásenia mimoriadnej situácie v našej
krajine snaží pohotovo reagovať
a pomáhať našim občanom.
V tzv. prvej vlne pandémie koronavírusu zabezpečila obec
ochranné rúška pre našich seniorov v počte 120 ks, ktoré p. Alena
Zámečníková obetavo rozniesla a
rozdala našim seniorom a imobilným občanom v celej obci, za čo
jej ďakujeme.
Zároveň bola pre našich seniorov
pripravená služba v spolupráci s
predajňou potravín Fresh a dobrovoľníkov hasičského zboru vo
Vyšnom Kubíne s pomocou pri
nákupe nevyhnutných potravín.
Za ústretovosť a realizáciu rozvozov nákupov našim seniorom
patrí naša veľká vďaka Pavlovi
10

Kacovi.
Veľmi by sme sa chceli poďakovať aj šikovným žienkam p. Viere Jurákovej a p. Žofii Balkovej,
ktoré zareagovali veľmi pružne
a nezištne pomáhali šitím rúšok
pre organizácie, kde ich mali nedostatok. Materiál (látky) poskytla Anna Frančáková Gluchová a Magda Juráková. Pani Žofia
Balková pre obec Vyšný Kubín
ušila vyše 150 rúšok.
Pani Viera Juráková ušité rúška
darovala rôznym firmám a občanom, napr. pre Domov dôchodcov
v Dolnom Kubíne – 66 ks, Nemocnicu Poprad – 20 ks, občanom
obce Vyšný Kubín – 81 ks, zaslala
aj Horskej záchrannej službe do
Starého Smokovca – 45 ks.
Ďakujeme všetkým občanom,
ktorí doposiaľ pomáhajú akoukoľvek formou a všetkým, ktorí
sa správajú zodpovedne, dodržiavajú nariadenia vlády, a tak prispievajú k zvládnutiu tejto ťažkej
situácie.
AFG

Naše poďakovanie patrí aj
všetkým, ktorí sa v našej obci
akýmkoľvek spôsobom zapojili do testovania na COVID-19.
Testovanie prebiehalo už od
októbra minulého roka a situácia v krajine, ani názory mnohých politikov, nám občanom
príliš nepomohli a rozdelili nás
minimálne na dva tábory. Jedni
sa testovaniu nebránili, druhí
sa rozhodli byť radšej doma.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave a
realizácii podieľali – pracovníkom obce, zdravotníkom,
vojakom, hasičom, dobrovoľníkom... Boli vystavení veľkému
nebezpečenstvu, stresu a mnohí z nich obetovali svoj voľný
čas. Rúška, štíty, kombinézy
a rukavice zakryli ich telo, ale
našťastie nezakryli ich veľké
srdce, odvahu, profesionalitu a
ľudský prístup. Testovanie tak
bolo pre nás lepšie zvládnuteľ-

né a menej nepríjemné.
Testovanie v našej obci je aktuálne pozastavené, nakoľko v
Dolnom Kubíne je vytvorených
množstvo mobilných odberových miest (MOM). Počet testovaných občanov sa znižoval a
nestačili sme pokryť ani náklady. Za posledné 3 mesiace bolo
testovanie stratové o viac ako
700 Eur.
Všetci však veríme a dúfame, že
testovanie má zmysel, výsledky
poslúžia dobrej veci a pomôžu
nebezpečný a neviditeľný vírus
čím skôr poraziť.
Zoznam zdravotníkov a dobrovoľníkov pri testovaní v našej
obci:
Stanislava Ferancová
Magdaléna Juráková
Tamara Sedliaková
Martin Sedliak
Terézia Marettová
Nina Rosinská
Simona Žiaková

Novoročný výstup na
Vyšnokubínske Skalky

ZO ŽIVOTA OBCE, TÉMA

Dobrovoľní hasiči pomáhajú aj pri obecných akciách
DHZo Vyšný Kubín je jednou z
mála aktívnych a fungujúcich zložiek v našej obci. Hasiči rôznych
vekových kategórií sa usilovne
zapájajú do diania v našej obci
nielen ako hasiči v pravom zmysle
slova, ale pomáhajú aj pri organizovaní obecných akcií, či údržbových a pomocných prác v obci, rekonštrukcii domčeka na detskom
ihrisku a iných aktivitách.
Jednou z významných obecných
akcií je aj Trojica, kedy sa organizuje aj hasičská súťaž v útoku do
kopca. V júli 2019 v našej obci sa
uskutočnil už IX. ročník Trojičného hasičského útoku. Zúčastnilo
sa 23 tímov a súťažilo sa v dvoch
kategóriách. Domáci ženský tím
obsadil v kategórii šport 3. miesto
a v klasike krásne 1. miesto. Muži
obsadili 4. miesto v klasike.
Naši hasiči pomáhali napríklad aj
1. júna 2019 pri organizovaní Dňa
detí. Pre všetky deti bol pripravený nezabudnuteľný program.
Čakali na nich rôzne športové aktivity, kopec sladkostí a skvelých
zážitkov. Deťom sa veľmi páčila aj
návšteva policajtov, ktorí im predviedli, ako sa cvičia policajné psy.
Nezabudnuteľný program však
pripravili naši dobrovoľní hasiči,
ktorí vytvorili deťom obrovský
„bazén“ plný peny. Detský krik
a radostný piskot sa niesol široko-ďaleko.
Vďaka a uznanie patrí hasičom aj
pri nezištnej pomoci našim občanom v tomto ťažkom „korona“

Oznam

V roku 2020 obec Vyšný Kubín
prijala Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2020 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobný-

období, kedy aktívne pomáhali
starším občanom pri nákupoch.
Nápomocní boli tiež počas obecného testovania na COVID-19 a
pri niekoľkých pátracích akciách
po nezvestných osobách.

Činnosť v rokoch
2019 až 2020

Január 2019 – Zhadzovanie snehu z budovy domova dôchodcov
v Dolnom Kubíne a z Materskej
školy vo Vyšnom Kubíne.
23. 3. 2019 – Zimné sústredenie
mladých hasičov v ZŠ s MŠ v Likavke. Naši malí vytrvalí plameniaci obsadili krásne 8. miesto.
Apríl 2019 – Taktické cvičenie
v areáli OFZ a počas Veľkej noci
nezabudli naši hasiči poriadne
vykúpať všetky dievčatá.
2. 6. 2019 – Okresná súťaž v Istebnom. Ženy sa umiestnili na
3. mieste a muži na 4. mieste.
9. 6. 2019 – Okresnú súťaž pre
plameniakov v Liesku. Naše plameniačky si odniesli rovno dva
poháre – za 2. miesto v hasičskom
útoku a 3. miesto v štafete.

mi stavebnými odpadmi na území
obce Vyšný Kubín, kde v paragrafe
14 nájdete nakladanie s biologickým rozložiteľným komunálnym

Celkové náklady na vývoz odpadu za rok 2020

Príjem

17 186,05 Eur

Výdaj

17 613,19 Eur

Doplatok obce

Mesiac
Deň

427,14 Eur

apríl
13, 27

máj
11, 25

Poplatok od občanov
za komunálny odpad
Platba za vývoz kom. odpadu
a veľkoobjem. kontajnerov
Doplatok obce za vývoz odpadu

Júl 2019 – Trojičný hasičský útok
v našej obci. Zúčastnilo sa celkovo
23 družstiev. Naše ženy obsadili v
kategórii šport 3. miesto a v klasike krásne 1. miesto. Muži obsadili
4. miesto v klasike.
13. 7. 2019 – Súťaž plameniakov
v Slovanoch, odkiaľ si priniesli
pohár ako najmladší tím.
20. 7. 2019 – Súťaž v Istebnom zúčastnili sa jej mužský aj ženský
tím.
21. 7. 2019 – Súťaž v Žaškove.
Muži aj ženy si odniesli domov
dva poháre, oba za 2. miesto.
29. 7. 2019 – Výjazd – technický zásah pri odstraňovaní následkov bahnotoku a vyčistenie
odvodňovacej šachty. Akcie sa
zúčastnili dve naše vozidlá, a to

odpadom. Na základe tohto VZN
prosíme občanov, aby sa zastavili
na obecnom úrade podpísať čestné prehlásenie o vykonávaní kom-

Nissan Navara a Praga V3S.
August 2019 – Súťaž v Pucove,
kde ženy dosiahli 1. mieste v kategórii klasika aj šport. Muži taktiež získali výherný pohár, a to za
2. miesto v kategórii šport.
19. 10. 2019 – Brigáda na ihrisku, kde členovia DHZ rekonštruovali detský domček a ďalšia brigáda v okolí hasičskej zbrojnice,
kde ju dievčatá natierali a chlapci
robili zábradlie.
Apríl 2020 – Požiarny zásah
v ťažko dostupnom teréne na
Kuzmínove v Dolnom Kubíne.
Máj 2020 – Požiarny zásah v
Osádke.
Júl/august 2020 – Konali sa
pátracie akcie po nezvestnom z
Dolného Kubína v okolí lyžiarskeho strediska Racibor a obce
Pribiš.
November 2020 – Zásah pri
požiari osobného vozidla v obci
Vyšný Kubín. Jednotka bola veľmi pohotová a vyrazila do jednej
minúty. Požiar sa podarilo uhasiť
rýchlo a bez zranení.
AFG

postovania vlastného biologicky
rozložiteľného odpadu vznikajúceho v domácnostiach.
Ďakujeme!

Cenník na vývoz odpadu v roku 2021

Vývoz zbernej 110 l nádoby
Vývoz zbernej 1 110 l nádoby
Skládkovanie komunálneho odpadu
Skládkovanie objemného odpadu
Zákonný poplatok (329/2018 Z. z.)

Vývoz komunálneho odpadu do konca roka 2021
jún
júl
aug.
sept.
8, 22
6, 20
3,17,31
14, 28

1,07 Eur/ kus
4,34 Eur/ kus
61,68 Eur/ tona
57,50 Eur/ tona
15 Eur/ tona

okt.
12, 26

nov.
9, 23

dec.
7, 21
11

TÉMA

Sami rozhodujeme, koľ ko zaplatíme
Od roku 2019 majú obce na
Slovensku v zmysle zákona
329/2018 Z.z. povinnosť vypočítavať úroveň vytriedenia odpadov v obci a do 28. februára
ju zverejniť na webovej stránke
obce, úradnej tabuli a odoslať
na príslušné orgány. Na základe
tohto výpočtu sa obec každoročne posúva v tabuľke sadzieb
koľko, v nasledujúcom roku
bude platiť za tonu odpadu.
Za rok 2018 sme dosiahli úroveň vytriedenia komunálneho
odpadu 20,77%, čo nás zaradilo
do kategórie s tretím najvyšším
poplatkom, a to 10 Eur za tonu
odpadu.
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 sa nám
vďaka kompostovaniu v obci
podarilo zvýšiť na 47,57%, čo
nás posunulo o dve miesta v tabuľke sadzieb. Poplatok sa však
zvýšil na 12 Eur za tonu odpadu.
Bez kompostérov by úroveň vytriedenia bola 27,08 % a ostali
by sme v rovnakej kategórii ako
v 2018 a poplatok by bol 22 Eur.
V roku 2020 úroveň vytriedenia
dosiahla 51,39% a poplatok za
rok je vo výške 15 Eur za tonu
odpadu. Takáto vysoká úroveň
sa nám však podarila len vďaka kompostovaniu. Bez neho
by úroveň vytriedenia bola
30,76%, kde by sme mali poplatok 22 Eur za tonu odpadu.
Za tri roky sme dokázali našu
úroveň vytriedenia zdvihnúť
len o 9,99%, čo je žalostne málo.
Občania, spoločne sa zamyslime
nad sebou a svojím prístupom
k odpadom! Čím menej budeme separovať, tým viac bude
obec platiť za likvidáciu odpadu a obec bude nútená zdvihnúť miestny poplatok za odpad.
Tento rok je poplatok za smeti
pre občanov 18,30 Eur na osobu.

Úroveň vytriedenia komunálneho
odpadu v %

Sadzba štátu za príslušný rok v eurách za tonu odpadu
2019

2020

2021 a nasledujúce roky

menej ako 10 %

17

26

33

10 – 20 %

12

24

30

20 – 30 %

10

22

27

30 – 40 %

8

13

22

40 – 50 %

7

12

18

50 – 60 %

7

11

15

viac ako 60 %

7

8

11

Lukáš Zápotočný
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