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

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov Mesta Dolný Kubín,
konaného dňa 21. septembra 2015 o 13.00 hod.
_____________________________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Koncepcia vydávania mestských novín vrátane časového harmonogramu realizácie a
možností financovania (predkladá PhDr. Šimek)
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na
dočasné parkovanie motorových vozidiel (predkladá Ing. Kosmeľ)
4. Návrh prevádzkového poriadku pre zónu plateného parkovania v meste Dolný Kubín
(predkladá Ing. Kosmeľ)
5. Záver

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Predseda Rady seniorov PaedDr. Hunčaga privítal primátora Mgr. Matejova a ostatných
členov Rady, ospravedlnil z účasti p. Máriu Chrenovú.
2. Koncepcia vydávania mestských novín vrátane časového harmonogramu realizácie a
možností financovania
PhDr. Šimek – poukázal na skutočnosť, že Infoštúdio mesta Dolný Kubín má obmedzený
dosah na informovanie občanov, noviny budú jeho doplnením. Dosah budú mať nielen na
obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta.
Mgr. Matejov - požiadavka na lepšiu informovanosť o dianí v meste je dlhodobá, odznieva
pravidelne na stretnutiach s občanmi. Vydávanie novín „Kubín" bolo pozastavené hlavne z
finančných dôvodov, aj táto koncepcia závisí od schválenia prostriedkov v rozpočte. Načrtol
predbežný obsah novín.
Ing. Švehla - noviny by nemali plniť len úlohu informačnú, ale aj organizačnú, výchovnú a
osvetovú. Rozhodovanie o obsahu by nemalo ostať na Infoštúdiu, pre ich objektívnosť je
potrebné zriadiť redakčnú radu. Podľa informácií z iných miest je možné časť finančných
nákladov preniesť na sponzorov. Dôležité je tiež vyhnúť sa chybe predchádzajúcich novín,
ktoré obsahovali dlhé monotematické články, nezaujímajúce širokú verejnosť. Veľký význam
má aj vyváženosť grafiky a textu, žánrová pestrosť, primeraná dĺžka článkov a
zrozumiteľnosť textu.

PhDr. Šimek - noviny by mali zrozumiteľne vysvetľovať materiály prijímané mestským
zastupiteľstvom, ktoré budú ich prílohou. Noviny bude možné odoberať aj v elektronickej
podobe.
Mgr. Matejčík - v obsahu novín by nemala chýbať oblasť školstva a športu.
Mgr. Matejov - školy aj športové kluby dostanú v novinách osobitný priestor.
MVDr. Uhrín - súčasťou novín by mali byť informácie o tom, ako majú ľudia reagovať v
rizikových situáciách (živelné pohromy, únik čpavku a pod.).
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na
dočasné parkovanie motorových vozidiel
4. Návrh prevádzkového poriadku pre zónu plateného parkovania v meste Dolný Kubín
PaedDr. Hunčaga - v cenníku parkovného, ktorý tvorí bod č. 5 článku č. 3 všeobecne
záväzného nariadenia a prílohu č. 1 k prevádzkovému poriadku navrhol doplniť v časti
Rezidentné parkovanie, že vydanie kariet sa nemá týkať fyzických osôb s trvalým alebo
prechodným pobytom v meste, ale v danej zóne. Zároveň navrhol, aby Mesto Dolný Kubín v
rámci svojej sociálnej politiky umožnilo všetkým starobným dôchodcom - nielen s pobytom v
zóne - zakúpenie seniorskej karty, oprávňujúcej parkovanie v zóne za prijateľnú cenu.
Položka by sa mala vyňať z časti Rezidentné parkovanie.
Ing. Kosmeľ - uviedol obidva predkladané materiály, vysvetlil, že podmienkou výberu
parkovného je schválenie všeobecne záväzného nariadenia. Akceptuje návrh p. Hunčagu na
opravu okruhu osôb v cenníku, ktorým sa vydávajú rezidentské karty. Návrh na zriadenie tzv.
seniorskej karty by bolo vhodné doplniť prostredníctvom niektorého z poslancov mestského
zastupiteľstva alebo na základe uznesenia Rady seniorov. Upozornil však, že cenová politika
priaznivá k občanom predlžuje návratnosť projektu plateného parkovania a znižuje účinnosť
prijímaných opatrení. Vhodnejšie by bolo sociálny aspekt seniorov riešiť kompenzáciou v
iných oblastiach spoločenského života (sociálne balíčky, zľavy v daňovej a poplatkovej
oblasti a pod.). Navrhnuté poplatky boli predmetom verejného hovoru, občania ich výšku
schválili.
Ing. Švehla - problematika seniorskej karty by mala byť poriadne prediskutovaná. Ocenil
vysoko profesionálne spracovanú celú problematiku projektu, vrátane pre občanov a
návštevníkov mesta prijateľnej cenovej politiky. Drobné pripomienky vyslovil k odborným
výrazom, ktoré môžu byť pre občanov nezrozumiteľné.
Ing. Kosmeľ - odborné výrazy sú vysvetlené v prevádzkovom poriadku. Všeobecne záväzné
nariadenie musí obsahovať výrazy zhodné so zákonom, aby sa predišlo protestu zo strany
prokurátora. Externý spolupracovník mesta pripravuje elektronickú mapu zóny, ktorá bude
zverejnená na príslušných webových sídlach.
Mgr. Matejčík - upozornil na zjednotenie rozmerov motorových vozidiel do 3500 kg v texte
PhDr. Šimek - informoval, že mesto predkladá všeobecne záväzné nariadenie v predstihu, aby
ku dňu realizácie plateného parkovania 01. 06. 2016 bolo možné zapracovať čo najviac
pripomienok občanov a odbornej verejnosti. V krátkosti informoval o verejnom hovore
občanov mestskej časti Staré mesto k problematike statickej dopravy.
MVDr. Uhrín - informoval sa o prípadných sankciách za porušovanie podmienok plateného
parkovania.
Ing. Kosmeľ - sankcie nie sú súčasťou všeobecne záväzného nariadenia, vyplývajú zo zákona
o priestupkoch alebo zo zákona o obecnom zriadení. Sankcie budú inkasované políciou v
hotovosti alebo následne v priestupkovom konaní.
PaedDr. Hunčaga - navrhol v cenníku vyňať z Rezidentného parkovania kartu pre starobných
dôchodcov a túto zaradiť do časti Abonentné parkovanie ako seniorskú parkovaciu kartu so
sadzbou 10,- EUR.
2

Mgr. Matejčík - informoval sa, kde bude možné s takouto kartou parkovať.
Ing. Kosmeľ - na všetkých návštevníckych parkoviskách zóny.
5. Rôzne
Mgr. Matejov - vysvetlil proces prenájmu futbalového štadióna a informoval o odporúčaní
Slovenského futbalového zväzu, aby Mesto malo partnera pre prípad rekonštrukcie štadióna.
V súvislosti s problematikou nájomného bývania bude preverená možnosť všeobecne
záväzným nariadením umožniť pridelenie nájomného bytu aj žiadateľovi, ktorý sa preukáže
pracovnou zmluvou u zamestnávateľa v meste, pokiaľ nespĺňa podmienku pobytu.
PaedDr. Hunčaga - požiadal o možnosť zahrnutia do všeobecne záväzného nariadenia o
sociálnej pomoci a sociálnych službách aj zvýhodnené návštevy seniorov v aquaparku.
Ing. Švehla - privítal rozšírenie skládky OFZ, a. s., pre potreby ukladania komunálneho
odpadu. Informoval o liste Združenia miest a obcí dolnej Oravy Ministerstvu životného
prostredia vo veci likvidácie trosky v OFZ, a. s., Istebné. V súvislosti so začiatkom
vykurovacej sezóny požiadal o informovanie občanov, aby nespaľovali v rodinných domoch
odpad z domácnosti. Požiadal Mesto o informáciu, aké práce momentálne prebiehajú v
bývalej ZŠ Nemocničná a o informáciu, aké je porovnanie cestovného seniorov v MAD
Dolný Kubín oproti iným slovenským mestám. Poďakoval sa za rekonštrukciu chodníka pri
materskej škole na Brezovci.
6. Záver
PaedDr. Hunčaga sa prítomným poďakoval za účasť a ukončil zasadanie Rady seniorov
o 15.30 hod.

Uznesenie Rady seniorov zo dňa 21. 09. 2015:
Rada seniorov
a) berie na vedomie materiály pod bodmi 2 - 4, ktoré budú predmetom rokovania mestského
zastupiteľstva dňa 24. 09. 2015
b) žiada v termíne do 15. 10. 2015:
1. vedúceho odboru dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu mestského
úradu o doplnenie plateného parkovania v meste o seniorskú parkovaciu kartu
2. vedúceho odboru sociálnych vecí a rodiny o doplnenie všeobecne záväzného
nariadenia o sociálnej pomoci a sociálnych službách o možnosť zvýhodnených návštev
aquarelaxu
3. vedúceho kancelárie primátora mesta o zabezpečenie upozornenia majiteľov
rodinných domov na zákaz spaľovania odpadu v domácnostiach, predovšetkým v rodinných
domoch na webovom sídle mesta, prípadne iným spôsobom
4. vedúceho odboru výstavby a životného prostredia o podanie informácie o
aktuálnych prácach, vykonávaných novými majiteľmi v budove bývalej ZŠ Nemocničná

V Dolnom Kubíne, 22. 09. 2015
Zapísal: Vladimír Adamec, tajomník Rady seniorov Mesta Dolný Kubín
Overil: PaedDr. Jozef Hunčaga, predseda Rady seniorov
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