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

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov Mesta Dolný Kubín,
konaného dňa 27. apríla 2015 o 13.00 hod.
_____________________________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti n. o. Reliéf za rok 2014
3. Stav verejného poriadku v meste Dolný Kubín, vyhodnotenie činnosti mestskej polície za
rok 2014
4. Spoluúčasť mesta pri financovaní multifunkčného ihriska pri ZŠ J. Matúšku
5. Správa o situácii v oblasti nájomného bývania za rok 2014
6. Informácia o pokračovaní činnosti poradného orgánu primátora – Rady seniorov vo
volebnom období 2015-2018
7. Informatívna správa o výsledku hospodárenia spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o. za rok
2014
8. Rôzne
9. Záver

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Predseda Rady seniorov PaedDr. Hunčaga privítal ostatných členov Rady a primátora Mgr.
Matejova.
2. Správa o činnosti n. o. Reliéf za rok 2014
Vzhľadom k neprítomnosti p. Poláčka, riaditeľa n. o., predniesol správu p. Hunčaga ako
bývalý člen komisie sociálnych vecí a zdravotníctva a správnej rady n. o.. Konštatoval, že
z predloženej správy nie je jasné, aké sú orgány neziskovej organizácie, kto sú členovia
správnej rady, kto je revízorom a pod.. Chýbajú tiež informácie o jej finančnom hospodárení,
príjmoch, výdavkoch a nákladoch na činnosť.
Ing. Adamec – podobné pripomienky k správe vyslovila aj mestská rada, ktorá sa konala
minulý týždeň. V zmysle zákona by mala byť každoročne do 30.06. vypracovaná výročná
správa, ktorá by mala obsahovať aj požadované informácie.
Mgr. Matejov – zhodnotil vývoj neziskovej organizácie Reliéf v minulosti a vyslovil názor, že
pokiaľ nemá byť zrušená, musí v najbližšom čase ukázať zmysel svojej činnosti.
Ing. Švehla – pokiaľ bude n. o. podporovať šport, mal by byť masovejší ako tenis.
PaedDr. Hunčaga, p. Chrenová – podporili rozšírenie knižnice v dennom centre
prostredníctvom n. o. Reliéf.

3. Stav verejného poriadku v meste Dolný Kubín, vyhodnotenie činnosti mestskej polície za
rok 2014
p. Chrenová – podporila čo najširšie zverejnenie správy, aby verejnosť vedela o všetkých
činnostiach, ktoré mestská polícia vykonáva. Ocenila, že p. náčelník sa zúčastní na schôdzi
seniorov v stredu.
Ing. Švehla – požiadal o informáciu, ako je to v rámci Dolného Kubína s dotáciou na
kamerový systém, ktorú vyčlenila vláda SR.
Mgr. Uhrina, náčelník MsP – Mesto Dolný Kubín získalo na budovanie kamerového systému
dotáciu 10 tis. EUR pred tromi rokmi. V súčasnosti sa plánuje osadenie jednej kamery, ktorú
mesto získalo darom, do mestskej časti Kňažia. Limitujúcim faktorom je, že od vlády
samospráva môže získať za rok len jednu dotáciu, druhým obmedzujúcim faktorom je, že
zamestnanci chránenej dielne v súčasnej podobe nie sú schopní obsiahnuť väčší počet
monitorovaných kamier.
PaedDr. Hunčaga – upozornil na pretrvávajúci problém majiteľov psov, nedodržiavajúcich
platné VZN.
Mgr. Matejov – Mesto sa pokúsi opäť vydávať vlastné noviny, kde by bol priestor na riešenie
aj tohto problému.
Ing. Švehla – podporil opätovné vydávanie novín, ako informačný zdroj pre občanov, pri
zohľadnení efektívnosti ich vydávania.
Mgr. Uhrina – mestská polícia minulý týždeň uskutočnila akciu zameranú na dodržiavanie
VZN majiteľmi psov, bez zistenia postihu, informovala o tom aj mestská televízia. Do
budúcnosti by mestská polícia chcela odmeňovať drobným darčekom tých majiteľov psov,
ktorí VZN dodržiavajú. Minulý týždeň bola k problematiku odchytu psov relácia v Rádiu
Regina, ktorej sa p. náčelník zúčastnil.
PaedDr. Hunčaga – pokiaľ mestská polícia objaví čiernu skládku stavebného odpadu, je
potrebné si na odbore výstavby žiadať ohlásenia drobných stavieb. Je možné, že sa takto
podarí zistiť vinníka. Upozornil, že komisia verejného poriadku má veľkú váhu v možnosti
prenášať problémy na mestské zastupiteľstvo. Pripomenul návrh p. MVDr. Uhrína, že v rámci
prevencie je možné zistiť, či ten-ktorý pes bol očkovaný u veterinára, na základe čísla jeho
známky. Upozornil na nedodržiavanie zákazu vjazdu cyklistov na kolonádny most. Zaujalo
ho, že v minulom roku bolo zistených len 6 prípadov požívania alkoholických nápojov
mladistvými.
Mgr. Uhrina – za necelé štyri mesiace tohto roka bolo zistených už 9 prípadov, alarmujúci je
nárast tohto javu u dievčat.
PaedDr. Hunčaga – upozornil na nepomer, keď z celkového počtu 649 priestupkov až 532
tvoria dopravné priestupky, len 117 ostatné oblasti.
Mgr. Uhrina – aj obyvatelia mesta väčšinou upozorňujú na dopravné priestupky, iné
porušenia akoby ľudí menej trápili.
p. Chrenová – požiadala o častejšiu kontrolu ul. Na Sihoti a priestorov pri rieke Orave, kde sa
sústreďujú každý deň po skončení vyučovania hlavne žiaci stredných učilíšť.
4. Spoluúčasť mesta pri financovaní multifunkčného ihriska pri ZŠ J. Matúšku
PaedDr. Hunčaga – ide o 5 % spoluúčasť zo strany mesta na financovaní multifunkčného
ihriska v sume 2500,-- EUR. S touto aktivitou mesta je potrebné len súhlasiť.
Ing. Švento – ide o výzvu úradu vlády, min. výška dotácie je 30 tis. EUR, maximálna 50 tis.
EUR. O čo menej nám pridelí prostriedkov štát, o to viac bude musieť uhradiť v rámci
spoluúčasti mesto.
Mgr. Matejov – zhodnotil históriu snahy o vybodovanie ihriska pri ZŠ Janka Matúšku.
Informoval tiež o dvoch alternatívach priestorov pre vybudovanie streetworkout ihriska,
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projekt bol podaný, je možná aj podpora zo strany štátu, spoluúčasť mesta by bola cca 4 tis.
EUR.
Mgr. Matejčík – upozornil na problém prevádzkovania ihrísk. Prihovára sa za školy, aby im
boli vyčlenené finančné prostriedky na opravu zariadení, ktoré majú v správe.
Mgr. Matejov – otvorené ihrisko prináša väčšie náklady na údržbu, ale je to jediná možnosť.
Hľadajú sa cesty, ako ho uzavrieť až v neskorých večerných hodinách.
Ing. Švento – štát zavádza nové výchovno-vzdelávacie programy, keď si školy nebudú môcť
určovať 5-6 hodín podľa vlastného záujmu, čo napríklad spôsobovalo problémy pri prestupe
žiaka do inej školy. Vraciame sa do stavu pred rok 2008, napr. k vyučovaniu polytechnickej
výchovy, keď namiesto jednej hodiny by mali byť na 2. stupni 4 hodiny tohto predmetu.
V súvislosti s tým by sa mali opätovne vybudovať školské dielne okrem ZŠ Janka Matúšku aj
v ZŠ Petra Škrabáka a v ZŠ Martina Kukučína.
Mgr. Matejov – je to víťazstvo zdravého rozumu, je neskutočný problém získať
kvalifikovaného zamestnanca do strojárskej firmy, aj keď v našom meste sa situácia pomaly
mení k lepšiemu. Oproti stavu pred tromi rokmi má učilište na Kňažej na tieto profesie
trojnásobný nárast.
5. Správa o situácii v oblasti nájomného bývania za rok 2014
PaedDr. Hunčaga – je potrebné rozlišovať medzi sociálnymi a nájomnými bytmi, tie by mali
slúžiť na migráciu za prácou. Počet obyvateľov za posledných rokov poklesol o 800 na
18838, pričom takmer dvojnásobne narástol počet seniorov v meste. Možno by stálo za
úvahu, aby nárok na nájomný byt mal aj občan, ktorý v meste nemá trvalé bydlisko, ale má tu
trvalý pracovný pomer. Tým by stúpol počet obyvateľov mesta.
Mgr. Matejov – pokles počtu obyvateľov v mestách je celoslovenským trendom, okrem
Bratislavy, Trnavy, Žiliny a Košíc. V Dolnom Kubíne nám však navyše Národná diaľničná
spoločnosť blokuje tri koridory rýchlostnej cesty R3, kde nie je možné stavať.
Mgr. Matejčík – upozornil na problém vysokoškolákov, ktorí sa do mesta vracajú, nemajú
peniaze a sú nútení si zobrať na bývanie úver na celý život. Majú možnosť dostať v meste
byt?
Mgr. Matejov – zvažujeme možnosť výstavby nájomného bytu pre takéto mladé rodiny.
Ing. Adamec – zmena VZN tiež smerovala k tomu, aby práve takíto ľudia sa do nájomných
bytov mohli nasťahovať. Skrátila sa aj doba nájmu na 6 mesiacov, je teda väčšia možnosť,
aby boli neplatiči z týchto bytov vylúčení.
Mgr. Matejov – ku zmenám v tejto oblasti prispel nepriaznivý stav pohľadávok voči
dlžníkom. Do nájomného bytu by sa nemal dostať žiadateľ, ktorý má záväzky voči mestu,
voči TEHOSu, resp. má príjem, ktorý nezaručuje úhradu nájomného. Navyše sme urobili
poriadok aj v tom, že sme zabezpečili zápis každého individuálneho nájomného bytu do
katastra, čo sa pri kolaudácii v deväťdesiatych rokoch neudialo.
6. Informácia o pokračovaní činnosti poradného orgánu primátora – Rady seniorov vo
volebnom období 2015-2018
PaedDr. Hunčaga - materiál bude v tomto znení predložený zastupiteľstvu, vzhľadom k účasti
na pohrebe p. Milana Dulíka vo štvrtok sa zastupiteľstva zúčastní p. MVDr. Uhrín.
7. Informatívna správa o výsledku hospodárenia spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o. za rok
2014
PaedDr. Hunčaga – požiadal primátora mesta o zhodnotenie stavu tejto mestskej obchodnej
spoločnosti.
Mgr. Matejov – na júnovom zastupiteľstve budú predložené výročné správy všetkých
spoločností, po dlhom čase sa podarilo stabilizovať ich ekonomiku a skončili s dobrým
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hospodárskym výsledkom. Aquapark dosiahol po zdanení zisk 126 tis. EUR. V splácaní úveru
sme sa dostali do druhej polovice, aquapark si dokáže zarobiť na svoju prevádzku. Nové
vedenie urobilo opatrenia na zníženie nákladov vstupných médií (voda, teplo), prehodnotili sa
obchodné vzťahy a tzv. marketingové vstupy.
Ing. Švehla – kritizoval nárast ceny tzv. Aquaklubu z 90,-- na 170,-- EUR, ktoré podľa neho
nie je ničím podložené. Tiež sa informoval o zateplení tobogánov.
Mgr. Matejov – zateplenie finišuje, činnosť bola v zimných mesiacoch prerušená.
8. Rôzne
p. Chrenová – pýtala sa na situáciu vo výstavbe stacionára, požiadala o vymaľovanie brány
z denného centra smerom k učilišťu a informovala o zmene termínu návštevy kolegov
z Prievidze.
Mgr. Matejov - vízia stacionára nie je realizovaná kvôli chýbajúcim finančným prostriedkom
v sume 1 mil. EUR, ktoré boli pôvodne prisľúbené z tzv. Nórskych fondov. Na Slovensku
došlo k zneužitiu časti týchto fondov, preto nórska strana pomoc zastavila. Postupne však
dochádza k zmene, je nádej, že sa s výstavbou predsa len začne.
Ing. Švehla – informoval o spracovaní materiálu k troske v Istebnom, ktorý má takmer hotový
a je pripravený prísť na stretnutie na meste 5.5.2015. Chcel tiež vedieť, či petičný výbor
v súvislosti s bývalou ZŠ Nemocničná k zmene územného plánu a zmene účelu cesty na ul.
Gagarinovej dostane v termíne odpoveď. V stredu by sa k tejto problematike mal zúčastniť
mestského výboru Brezovec.
Mgr. Matejov – hlavný kontrolór pripravil odpoveď k petícii v tom zmysle, že žiadna
požiadavka na zmenu územného plánu ani v inej veci od investora nebola doručená.
PaedDr. Hunčaga – informoval o tom, že finančné prostriedky na dva zájazdy pre seniorov sú
rezervované v rozpočte odboru sociálnych vecí. Poďakoval sa mestu za propagáciu júnového
zájazdu do Nitry a Topoľčianok. Spýtal sa na stav prác na lavici na Gäceľ.
Mgr. Matejov – lavica je pred dokončením, slávnostne by mala byť otvorená pri oslavách
Medzinárodného dňa detí 31.05.2015. Informoval o tom, že mesto získalo od ministerstva
kultúry dotáciu v sume 16500,-- EUR na konanie Hviezdoslavovho Kubína. Upozornil na
zvýšený stavebný ruch v meste v tomto roku: rekonštrukcia štátnej cesty v úseku Banisko –
Kňažia (hlavne mosty, zvodidlá, asfaltový koberec, odvodnenie) v sume 17 mil. EUR,
rekonštrukcia miestnej komunikácie na Aleji Slobody, rekonštrukcia Hotela Park, cukrárne
Arkáda, výmena okien Gymnázia P. O. Hviezdoslava, rekonštrukcia budov policajného zboru
a správy katastra, čerpacej stanice na Banisku, výstavba obchodného centra v bývalých
kasárňach. To všetko si bude vyžadovať veľkú trpezlivosť zo strany občanov.
9. Záver
PaedDr. Hunčaga sa prítomným poďakoval za plodné rokovanie a ukončil zasadanie Rady
seniorov o 16.00 hod.

Rada seniorov poveruje PaedDr. Jozefa Hunčagu za overovateľa tohto zápisu.
V Dolnom Kubíne, 27.04.2015
Zapísal: Vladimír Adamec, tajomník Rady seniorov Mesta Dolný Kubín
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