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

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov Mesta Dolný Kubín,
konaného dňa 26. novembra 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 29.11.2018:
Vyhodnotenie Programového vyhlásenia Mesta Dolný Kubín za roky 2015-2018 (Mgr. Matejov)
3. Rôzne
4. Záver
Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Vedenie mesta a ostatných prítomných privítal predseda Rady seniorov PaedDr. Hunčaga.
2. Prerokovanie vybraného materiálu, ktorý bude predmetom rokovania mestského zastupiteľstva
dňa 29.11.2018:
Vyhodnotenie Programového vyhlásenia Mesta Dolný Kubín za roky 2015-2018 (Mgr. Matejov)
Mgr. Matejov - zhodnotil stav Mesta počas svojho osemročného pôsobenia vo funkcii primátora.
Spomenul problémy spojené so začiatkom splácania úveru za aquapark po roku 2010, ktoré boli
znásobené vtedajšou ekonomickou krízou. Boli obdobia, keď na účtoch Mesta nebol dostatok
finančných prostriedkov na výplatu miezd zamestnancov. V súčasnosti je Mesto v oveľa lepšej
finančnej kondícii, plní všetky svoje základné funkcie. Samozrejme, jeho nástupca sa bude musieť
vysporiadať s niektorými problémami, ktoré ostali nevyriešené, napríklad rekonštrukcia MsKS či
obnova bývalej synagógy.
Ing. Švehla - poukázal na to, že Rada seniorov sa priebežne vyjadrovala k jednotlivým bodom
Programového vyhlásenia a odporučil, aby tieto vyjadrenia, ako aj ďalšie podnetné návrhy Rady
seniorov, z ktorých napríklad viaceré uvádzali kandidáti na primátora a poslancov mestského
zastupiteľstva vo svojich predvolebných materiáloch, boli braté do úvahy aj v budúcnosti (viď
Zápisnice z Rady seniorov na webovej stránke Mesta). Členovia Rady seniorov akcentovali, že
motiváciou pre Radu seniorov by bola aj relevantná spätná väzba zo strany vedenia mesta.
3. Rôzne
Členovia Rady seniorov kladne posúdili svoje viacročné pôsobenie v tomto poradnom orgáne
primátora a vyjadrili presvedčenie, že tento inštitút má svoje opodstatnenie. Pre ešte účinnejšie
pôsobenie Rady seniorov v štruktúrach mesta nevylúčili ani prípadné zmeny, pokiaľ ide o

personálne zloženie prípadnej novovytvorenej Rady seniorov, ako aj niektoré otázky organizačného
charakteru, spojené s jej činnosťou.
Rada seniorov vyjadrila svoje poďakovanie primátorom Ing. Budiakovi a Mgr. Matejovovi, ako aj
tajomníkom p. Mlynárikovi a Ing. Adamcovi za knštruktívnu spoluprácu. Rovnako ocenila vecnú
spoluprácu pri riešení niektorých problémov s viacerými riadiacimi pracovníkmi mesta.
Každý člen Rady seniorov sa za seba vyjadril, že viaceré okolnosti, ale predovšetkým pokročilý
vek, ktorý so sebou prináša isté zdravotné obmedzenia, im už nedovoľuje naďalej v tejto funkcii
pokračovať. Sú však aj v budúcnosti pripravení, pokiaľ vedenie mesta bude mať záujem využiť ich
odborné vedomosti a životné skúsenosti, podieľať sa na riešení niektorých parciálnych problémov.
Mgr. Matejov - poďakoval sa Rade seniorov za ich názory k mnohým prejednávaným problémom.
Často boli základom jeho stanoviska k ich riešeniu.
4. Záver
Primátor Mgr. Matejov pozval prítomných na drobné občerstvenie, ktorým bola činnosť Rady
seniorov pre volebné obdobie rokov 2015 - 2018 ukončená.

V Dolnom Kubíne, 28.11.2018
Zapísal: Ing. Vladimír Adamec, tajomník Rady seniorov
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