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

Zápisnica
zo zasadnutia Rady seniorov Mesta Dolný Kubín,
konaného dňa 24. marca 2015 o 13.00 hod.
_____________________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Organizačné veci
3. Voľba predsedu a podpredsedu Rady seniorov
4. Aktuálna problematika Mesta Dolný Kubín
5. Rôzne
6. Záver

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Mgr. Matejov, primátor - privítal členov Rady seniorov (ďalej len „Rada"). Vzhľadom k tomu,
že všetci členovia pôsobili v tomto poradnom orgáne aj v predchádzajúcom volebnom období,
poďakoval sa im za ich doterajšiu činnosť. Primátor informoval o zmene postu prednostu na
mestskom úrade - Ing. Adamca nahradil JUDr. Láštic. V snahe znížiť počet zamestnancov
mestského úradu nebudú zamestnanci odchádzajúci na dôchodok nahrádzaní novými
pracovníkmi.
2. Organizačné veci
Ing. Adamec - oboznámil členov Rady s platným Štatútom Rady seniorov. Zdôraznil, že jej
činnosť je daná rozhodnutím primátora mesta, pričom jej funkčné obdobie je štvorročné. Na
prvom zasadnutí sa volí predseda, podpredseda a tajomník Rady. Rada si môže pre riešenie
prejednávaných okruhov prizývať vedúcich zamestnancov mestského úradu, pričom zasadá
podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.
3. Voľba predsedu a podpredsedu Rady seniorov
V súlade so Štatútom Rady seniorov bol za predsedu Rady jednomyseľne zvolený doterajší
predseda, PaedDr. Jozef Hunčaga, za podpredsedu Mgr. Ľudovít Matejčík. Tajomníkom Rady
bez hlasovacieho práva bol zvolený zamestnanec Mesta Ing. Vladimír Adamec.
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PaedDr. Hunčaga: poďakoval sa za prejavenú dôveru. Vysvetlil spôsob kreovania Rady, ktorá v
nasledujúcom období bude pôsobiť ako päťčlenná. Svojho zástupcu v nej nebude mať mestská
časť Kňažia, za ktorú bol zvolený poslanec mestského zastupiteľstva, a členom nebude ani p.
Ing. Barťák, keďže novým predsedom Jednoty dôchodcov Slovenska v Dolnom Kubíne je p.
MVDr. Uhrín. Mestská časť Záskalie, ktorá nemá v zastupiteľstve svojho poslanca, bude
problémy na Mesto prenášať prostredníctvom aktívneho mestského výboru.
4. Aktuálna problematika Mesta Dolný Kubín
Mgr. Matejov, primátor: venoval sa štyrom okruhom aktuálnych problémov, a to pripravovanej
zmene rozpočtu, plánovanej rekonštrukcii futbalového štadióna, problematike trosky v Istebnom
a príprav Mesta na výzvy z eurofondov. Záverečný účet mesta bude schvaľovaný mestským
zastupiteľstvom v apríli, predbežne sa očakáva prebytok hospodárenia v sume 480 tis. EUR.
Kladný výsledok hospodárenia dosiahli všetky štyri mestské obchodné spoločnosti. Potreby
investovania v meste sú obrovské, navrhuje sa zrealizovať v oblasti školstva elektroinštalácia
ZUŠ P. Bohúňa, okná a sociálne zariadenia v MŠ Kňažia, okná v MŠ Odbojárov a konvektomat
v MŠ Na Sihoti. Plánuje sa zakúpenie protipožiarnych košov a oprava podlahy v MsKS.
Realizovať by sa mala I. etapa rekonštrukcie komunikácie na Aleji Slobody, v roku 2015 od
kruhového objazdu pri pošte po križovatku s ul. Samuela Nováka. V súvislosti s lavicou na
Gäceľ by časť prostriedkov mala byť vyčlenená na jej osvetlenie a vybudovanie chodníka na
Bystereckej strane. Plánovaná je oprava schodov za obchodnou akadémiou a viacero úsekov
chodníkov, doplnenie verejného osvetlenia na ul. Železničiarov a prístrešok pri domu smútku na
Mokradi. Časť prostriedkov je vyčlenená na vyhotovenie projektovej dokumentácie k
eurofondom. Napriek tomu, že celková suma na rozdelenie vyzerá byť vysoká, ide o „kvapku v
mori". Ostatní žiadatelia sú presunutí na ďalšie obdobia.
Ďalej primátor informoval o situácii s plánovanou rekonštrukciou futbalového štadióna. Podľa
informácií zo SFZ by dotácia od SFZ mala predstavovať 750 tis. EUR, Mesto by malo prispieť
sumou 600 tis. EUR, avšak táto suma nie je konečná. Navyše je tu požiadavka atletického zväzu
na zachovanie atletickej dráhy, čo však SFZ akceptuje len za podmienky, že dráha bude
tartanová. Mesto momentálne nemá finančné prostriedky na financovanie rekonštrukcie štadióna,
preto hľadá aj iné spôsoby financovania.
Primátor sa vyjadril aj k problematike skládky trosky v Istebnom, kde ochrancovia prírody
upodozrievajú vedenie OFZ, a.s., že mu v prvom rade ide o podnikateľské, a až v druhom rade o
environmentálne záujmy. Mesto požiadalo Ministerstvo životného prostredia, aby bolo zaradené
do konania ako dotknutá osoba. V prípade záruk, že proces neohrozí zdravie občanov mesta,
nebude Mesto procesu brániť.
PaedDr. Hunčaga - súhlasí s názorom atletického zväzu na zachovanie atletickej dráhy. Prispeje
atletický zväz finančne na jej zachovanie?
Mgr. Matejov, primátor - Slovenský atletický zväz nemá na tento účel žiadne prostriedky
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5. Rôzne
PaedDr. Hunčaga - poukázal na stagnovanie sekcie Rada seniorov na webovom sídle mesta, kde
nie sú uvedené aktuálne príspevky. Ďalej poukázal na porušovanie VZN o chove psov, o veľkom
množstve exkrementov v meste, pričom sa obáva o možnosť ohrozenia zdravia detí i dospelých.
Chce požiadať náčelníka mestskej polície o informáciu, koľko sankcií bolo udelených majiteľom
psov za nevyzbieranie exkrementov. Navrhuje zaangažovať do riešenia tohto problému
predsedov spoločenstiev.
Mgr. Matejov, primátor - v mestskej televízii bude spracovaný príspevok k tejto problematike.
PhDr. Šimek, viceprimátor - tento problém rieši aj mestský výbor Banisko.
PaedDr. Hunčaga – dotazoval sa, či bude dostatok finančných prostriedkov pre seniorov na dve
návštevy divadla, vyslovil spokojnosť s finančnou situáciou Mesta, v tejto súvislosti požiadal
primátora mesta o zhodnotenie súdnych sporov Mesta, z ktorých pre Mesto vyplývajú finančné
záväzky. Požiadal o stanovisko k petícii občanov v súvislosti s riešením dopravnej obslužnosti
bývalej ZŠ Nemocničná. V súvislosti so stými narodeninami Akvinasa Juraja Gaburu vyslovil
požiadavku pomenovania niektorej z nových ulíc mesta po tomto čestnom občanovi mesta Dolný
Kubín. Upozornil tiež na blížiace sa dvesté výročie narodenia Andreja Radlinského, na potrebu
menovať k oslavám prípravný výbor.
Ing. Švehla - vysvetlil okolnosti petície proti schváleniu zmeny územného plánu a zmeny
funkčného využitia budovy bývalej ZŠ Nemocničná a proti zmene dopravnej infraštruktúry na
ulici Tulská a J. Gagarina. Konštatoval, že výnos z predaja nehnuteľnosti nebude adekvátny
trápeniu ľudí, žijúcich na týchto uliciach. Petícia bude podaná na mestský úrad.
MVDr. Uhrín - poďakoval sa za dôveru a možnosť byť členom Rady seniorov aj v ďalšom
volebnom období. Ocenil množstvo akcií, ktoré sa pripravujú. Verí, že ostatné sa dostanú do
poradia v budúcnosti, napríklad parkovanie pred ZŠ Janka Matúšku. Rekonštrukcia futbalového
štadióna v tejto podobe je podľa neho nepriechodná. Čo sa týka spomínaného problému
nedodržiavania VZN o chove psov, navrhuje porovnať psov evidovaných Mestom s databázou
očkovaných psov.
Mgr. Matejčík - ako dlhoročný predseda spoločenstva nevidí ako priechodnú cestu riešiť
problém psov prostredníctvom spoločenstiev. Ide totiž o to, že v okolí bytových domov sa často
pohybujú majitelia psov z iných častí sídliska, ktorí VZN nedodržiavajú. Upozornil tiež na
problém verejného poriadku v meste.
Ing. Adamec - navrhol okrem reštrikcie riešiť problémy čistoty v meste aj motiváciou pre tých,
ktorí naopak čistotu udržiavajú.
Ing. Švehla - k problematike rekonštrukcie futbalového štadióna poznamenal, že nebude mať
podporu verejnosti. Problém je potrebné najskôr analyzovať, t.j. aká futbalová súťaž sa
perspektívne bude v meste hrať, koľko divákov bude navštevovať zápasy a podobne. Podľa jeho
informácií sa niektoré mestá príspevku na rekonštrukciu vzdali. Ku skládke trosky spracoval v
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minulosti analýzu s odbornými zdrojmi. Podstatné je, aby sa nenarušila škrupina na jej povrchu.
Získanie kovov zo skládky je podmienené jej jemným drvením, čo môže mať za následok
rozptýlenie týchto častíc do okolia. Pri analýze exhalátov bola zistená nelogickosť ich spádu,
keď táto bola nižšia v blízkom okolí výroby, ale napríklad vyššie spády boli na Brezovc.
p. Chrenová - podľa mnohých seniorov je rekonštrukcia futbalového štadióna pre mesto
predimenzovaná. Informovala o konaní členskej schôdze v Dennom centre, ktorej sa zúčastní aj
odborník - záhradník z Banskej Bystrice. Denné centrum z Prievidze má záujem nadviazať
spoluprácu s naším Denným centrom.
Mgr. Matejov, primátor - čo sa týka súdnych sporov, v súčasnosti okrem náhrady škody
spoločnosti TEHOS za peletovaciu linku by žiadny iný nemal hroziť. Ku skládke v Istebnom:
Mesto nemá odborné kapacity, analýzu stavu by bolo potrebné zaplatiť. Preto budeme proces
sledovať a pri ohrození občanov ako účastník konania s procesom nebudeme súhlasiť.
Ing. Švehla - štúdiu k halde v minulosti vypracoval Ing. Hubčík, pošle Mestu na neho kontakt.
PhDr. Šimek, viceprimátor - vysvetlil problém investície bývalej ZŠ Nemocničná. Podľa
informácií od ivestora by nemalo dôjsť k búraniu objektu, využívanie komunikácie cez ul.
Tulskú či J. Gagarina je len v štádiu úvah. Mesto v súčastosti neeviduje žiadosť na zmenu
územného plánu.
Mgr. Matejov, primátor - pre mesto je prioritné zabezpečiť využitie budovy bývalej ZŠ
Nemocničná, poukázal na bývalý Dom záhradkárov.
Mgr. Matejčík - opýtal sa na problém dostatku miest v materských školách v meste.
Mgr. Matejov - Dolný Kubín je raritou, ako jedni z mála na Slovensku máme dostatok voľných
miest pre deti aj vďaka tomu, že sa materské školy v meste bezhlavo nerušili. Keďže však
podmienkou príspevku zo strany štátu je v súčasnosti neuspokojenie všetkých žiadostí,
nemôžeme sa o tieto prostriedky uchádzať. Určite sa však zúčastníme výzvy na zníženie
energetickej náročnosti materských škôl cca o dva roky. Problém však dnes máme aj so získaním
prostriedkov pre MsKS, kde vďaka prijatým opatreniam nevieme preukázať budúcu 50% úsporu.
Mgr. Matejčík - poukázal na zlý stav budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava.
PaedDr. Hunčaga - bude o kreovaní Rady seniorov informovať na najbližšom mestskom
zastupiteľstve. Požiadal o zaslanie programu mestskej rady a mestského zastupiteľstva členom
Rady.
Mgr. Matejov, primátor - informácia o sankciách za nedodržiavanie VZN o chove psov bude
súčasťou správy náčelníka MsP o stave mestskej polície, ktorá bude predložená na najbližšie
mestské zastupiteľstvo
MVDr. Uhrín - požiadal o ústretovosť pri konaní akcií Denného centra a Jednoty dôchodcov
v MsKS.
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Mgr. Matejov - prisľúbil pomoc, poďakoval sa za aktívny prístup. Najbližšie zasadnutie sa
uskutoční v termíne od 20. do 29.04.2015.

PaedDr. Hunčaga, predseda Rady seniorov, ukončil stretnutie o 15.15 hodine.

Rada seniorov
Poveruje
PaedDr. Jozefa Hunčagu za overovateľa tohto zápisu.

V Dolnom Kubíne, 24.03.2015

Zapísal: Vladimír Adamec, tajomník Rady seniorov Mesta Dolný Kubín

