MESTO DOLNÝ KUBÍN
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov Mesta Dolný Kubín,
konaného dňa 24. septembra 2018 o 13.00 hod.
__________________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Materiál pre rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27.9.2018:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií - Ing. Švento
3. Odpočet prijatých uznesení Rady seniorov za roky 2017 a 2018
4. Rôzne
5. Záver
Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Vedenie mesta a ostatných prítomných privítal predseda Rady seniorov PaedDr. Hunčaga.
2. Prerokovanie vybraných materiálov, ktoré budú predmetom rokovania mestského
zastupiteľstva dňa 27.9.2018:
a) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií - Ing. Švento
Ing. Švento – kľúčovou zmenou oproti platnému VZN je výška percenta z príjmov z podielových
daní za predchádzajúci rok určených na šport, kultúru a sociálne veci, hlavne však v prospech
športu. Pôvodný návrh VZN zvýšil túto sumu z 1,2 na 2,0 %, po prejednávaní v príslušných
komisiách a mestskej rade predstavuje kompromisný návrh 1,6 %. Suma dotácií z rozpočtu by sa
prijatím VZN v budúcom roku zvýšila z 90 tis. EUR na takmer 130 tis. EUR. Predkladateľ Ing.
David tiež navrhoval zjednodušenie vyúčtovania dotácií bez špecifikácie ich použitia, od tejto
požiadavky však počas rokovania mestskej rady kvôli dodržaniu transparentnosti ustúpil. Naopak, v
návrhu ostáva možnosť realizácie presunu finančných prostriedkov medzi schválenými položkami
bez súhlasu mesta vo výške maximálne 30 % celkovej poskytnutej dotácie. Pre jedného žiadateľa
môže byť z celkovej sumy dotácií poskytnutá suma vo výške maximálne 40 %.
PaedDr. Hunčaga - Rada seniorov nemá pripomienku k zmene výšky dotácií na 1,6 %, avšak
súhlasí s tým, že tieto dotácie by mali byť riadne zúčtované.
Ing. Švento - informoval, že v naplnenosti materských, základných a základných umeleckých škôl
na začiatku školského roku medziročne nedošlo k výraznejším zmenám. Krátko zhodnotil
investičné akcie v oblasti školstva, ktoré v roku 2018 podľa neho predstavovali cca 400 tis. EUR. K
problematike plánovaných bezplatných obedov pre žiakov základných škôl a predškolákov
konštatoval, že viacero otázok nie je zatiaľ zodpovedaných. Pokiaľ však štát preplatí len sumu 1,20
EUR, ktorú dnes uhrádza rodič, zvyšok do priemernej ceny obeda 3,- EUR bude musieť financovať
mesto. Najväčší problém s nárastom kapacity obedov budú mať v ZŠ Komenského, kde sa dnes

stravuje len tretina žiakov, a v ZŠ Janka Matúšku, ktorá už má naplnenú kapacitu školskej jedálne.
Upozornil tiež na problémy s odvozom odpadu v podobe nespotrebovanej stravy.
Mgr. Matejov - podľa predbežných prepočtov bude dopad bezplatných obedov na mestský
rozpočet predstavovať sumu 100 tis. EUR.
3. Odpočet prijatých uznesení Rady seniorov za roky 2017 a 2018
Ing. Švehla - pozitívne zhodnotil, že sa zásluhou prijatých uznesení vysvetlili navzájom súvisiace
otázky bezplatného parkovania a bezplatného cestovania seniorov. Jediným reálnym výstupom v
tejto oblasti je podľa neho pripravovaný rampový systém na parkovisku pri Daňovom úrade, ktorý
umožní poskytnúť benefitov pre rôzne skupiny občanov, napr. aj pre seniorov. K cestovaniu
seniorov zdarma v nadväznosti na výnosy z plateného parkovania je veľa pripomienok, preto by
táto otázka mala ostať ako otvorená pre ďalšie mestské zastupiteľstvo. Ing. Švehla v ďalšom zhrnul
problematiku prebiehajúcej rekonštrukcie bývalej ZŠ Nemocničná. Dňa 25. septembra by k nej mal
zasadať petičný výbor, ktorý zhodnotí možnosti ďalšieho právneho postupu. Jednou zo zásadných
otázok podľa neho bolo, aby sa územný plán pre túto lokalitu, t.j. „občianska vybavenosť", nemenil.
Na webovom sídle mesta však je uvedená zmena na „občiansku vybavenosť a polyfunkčné
využitie". Na program mestského zastupiteľstva sa bod zmeny územného plánu dostal až na
poslednú chvíľu. Podľa informácií vedúceho odboru výstavby a životného prostredia Ing. Stareka z
júnového mestského výboru Brezovec by sa však zmena využitia lokality bývalej ZŠ Nemocničná
nemala meniť až do času, kým nebudú k dispozícii zámery developerov. Problém nie je
jednoduchý, pretože vzhľadom na predĺženie termínu na predloženie projektovej dokumentácie
druhým investorom (Ing. Solárom) do 31.05.2018 nebolo preukázané, či tento investor už disponuje
dodatočným povolením stavby vrátane dodatočného povolenia vykonaných úprav z odboru
výstavby mestského úradu. Rovnako nie je známe, či komisia výstavby, dopravy a životného
prostredia už prerokovala žiadanú prezentáciu zámeru investorov v záujmovom území bývalej ZŠ
Nemocničná.
PaedDr. Hunčaga - zúčastnil sa zasadnutia komisie sociálnych vecí a rodiny k novému VZN o
sociálnych službách. Tlmočil na ňom informácie z Rady seniorov, ktorých časť bola zahrnutá do
VZN, hlavne nezodpovedajúca výška sumy stravnej jednotky. Dôležitý je podľa neho aj spôsob
zverejnenia VZN, aby seniori vedeli o možnostiach čerpania zliav. Ďalej informoval, že uznesenie k
predloženiu ročnej správy o mestských športoviskách v intenciách správy AQUA KUBÍN bude
plnené v ročnej správe za rok 2018.
Ing. Švehla - oboznámil prítomných s reláciou k spaľovaniu odpadov, ktorú odvysielala TV
Markíza dňa 22.9.2018. Podobný príspevok plánoval realizovať v spolupráci s TVDK v mestskej
televízii, avšak kompetentní v ňom odmietli vystúpiť, preto nebol odvysielaný. Konateľ TVDK mu
však dal prísľub, že v októbri odvysiela podobnú reportáž z materiálov, ktoré mu Ing. Švehla
poskytol. Ďalej informoval o tom, že Rada seniorov v oblasti životného prostredia odborne
participovala pri riešení skládky odpadov v Širokej a troskovej haldy v Istebnom (účastník EIA), čo
vysoko ocenilo aj MŽP SR. Pripomienkoval dva materiály MŽP, naposledy dokument „Stratégia
ochrany ovzdušia Slovenskej republiky 1. časť - Národný program znižovania emisií“. V rámci
Rady seniorov písomne pripomienkoval príslušné dokumenty MŽP SR, aktívne spolupracoval s o.z.
CEPTA. Rada seniorov zatiaľ neuspela s návrhom zaviesť v novinách Kubín pravidelnú rubriku k
životnému prostrediu, ako to bolo formulované v uznesení zo dňa 23.4.2018. Navrhol zainteresovať
na systematické prispievanie do tejto rubriky predovšetkým vedúcu referátu životného prostredia na
MsÚ, ale aj ostatných vedúcich odborov mestského úradu, ktorí sa vo svojej činnosti s
problematikou životného prostredia pravidelne v rôznych formách stretávajú. Mestská polícia by tu
mohla verejne pozitívne oceňovať dobré príklady občanov i právnických osôb vo vzťahu k
životnému prostrediu a pranierovať tých, ktorí ho poškodzujú. Vláda SR aj z dôvodu sústavného
tlaku Európskej únie začína venovať životnému prostrediu systematickú pozornosť, keďže ide o
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závažný problém, dotýkajúci sa všetkých občanov a ich zdravého života. Konštatoval, že práve
nízke ekologické povedomie mnohých občanov vyžaduje intenzívnu propagačnú a osvetovú
kampaň aj v našom regióne (TVDK, noviny Kubín a pod.).
4. Rôzne
Ing. Švehla - konštatoval, že Rada seniorov v predchádzajúcich rokoch pripomienkovala
programové vyhlásenie primátora. Požiadal, aby pri jeho hodnotení za volebné obdobie rokov 2014
až 2018 boli do úvahy vecne a menovite zobraté všetky pripomienky a námety, ktoré Rada seniorov
za toto obdobie vzniesla. Ďalej dal na zváženie, aby po vzore a skúsenostiach iných miest,
pracovníci Technických služieb priebežne čistili aj vydláždené chodníky v meste, ktoré sú už časom
viac-menej zarastané burinou a využívali k tomu postrek ekologickými prostriedkami, priateľskými
k životnému prostrediu (ako napríklad Gladiator, Mechostop a pod.).
p. Chrenová - tlmočila pochvalu Technickým službám za čistotu v meste po Dňoch mesta.
Mgr. Matejčík - požiadal, aby na budúcich ročníkoch Kubínskeho jarmoku bolo k dispozícii viac
odpadových nádob v okolí stravovacích zariadení. Navrhol na novovybudovaných parkoviskách
okolo ZŠ M. Kukučína doplniť na dopravné značky presný čas, počas ktorého je tam možné
parkovať. Požiadal tiež o lepšie informovanie obyvateľov, ako majú používať nádoby na bioodpad,
napríklad nalepením nálepiek na nádoby.
PaedDr. Hunčaga - poukázal na to, že zlyhala informovanosť verejnosti v používaní bioodpadu.
Ing. Švehla - pochválil nový vstup a schody na historickom cintoríne.
Mgr. Matejov - vysvetlil problematiku zábradlia na historickom cintoríne, jeho oplotenia. V
súvislosti s nedostatočnou informovanosťou o zbere bioodpadu požiada zodpovedných o zjednanie
nápravy. V krátkosti zhodnotil akcie, ktoré sa v meste v poslednom období zrealizovali, ako aj
problémy, ktoré bude v blízkej budúcnosti riešiť.
5. Záver
PaedDr. Hunčaga o 15.15 hod. ukončil zasadnutie Rady seniorov.

Uznesenie Rady seniorov zo dňa 24.9.2018
Rada seniorov
a) berie na vedomie materiály, prerokované pod bodmi 2 a 3
b) odporúča primátorovi mesta Mgr. Romanovi Matejovovi, aby pri hodnotení programového
vyhlásenia za volebné obdobie rokov 2014 až 2018 boli do úvahy vecne a menovite zobraté všetky
pripomienky a námety, ktoré Rada seniorov za toto obdobie vzniesla.

V Dolnom Kubíne, 2.10.2018
Zapísal: Ing. Vladimír Adamec, tajomník Rady seniorov
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