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

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov Mesta Dolný Kubín,
konaného dňa 02. novembra 2015 o 13.00 hod.
_____________________________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Operačný plán Zimná údržba 2015 - 2016
3. Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká
4. Informatívna správa o stave škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
za školský rok 2014/2015
5. Rôzne
6. Záver

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Členov Rady seniorov privítal predseda Rady PaedDr. Hunčaga.
2. Operačný plán Zimná údržba 2015 - 2016 (predkladá Ing. Heško, konateľ Technických
služieb, s.r.o.)
Ing. Heško - príprava a organizačné zabezpečenie zimnej údržby sa vykonáva s prihliadnutím
na smernicu č. 27/2004 - Zásady vykonávania zimnej údržby na cestách Žilinského
samosprávneho kraja, pričom základným organizačným a riadiacim dokumentom zimnej
údržby je operačný plán. Ten slúži ako hlavné vodítko pri organizovaní údržby mestských a
miestnych komunikácií. Zmeny operačného plánu 2015 - 2016 oproti predchádzajúcim rokom
súvisia hlavne s fluktuáciou zamestnancov, zabezpečujúcich zimnú údržbu. Ďalej informoval
o situačných stupňoch, ktoré na základe interných smerníc vyhlasuje Mesto Dolný Kubín a o
troch kategóriách naliehavosti údržby, pričom ubúdajú lokality poslednej, III. kategórie.
Upozornil, ako aj v predchádzajúcich rokoch, na lokality nevhodné pre údržbu, ktoré nemôžu
byť do operačného plánu zahrnuté. Tu sa údržba vykonáva len za vhodných klimatických
podmienok, resp. so súhlasom Mesta. Takéto lokality tiež neubúdajú, naopak. Ľudia chcú
bývať, avšak nevieme ich donútiť budovať komunikácie k rodinným domom. Osobitnou
kapitolou sú cesty v správe Žilinského samosprávneho kraja, zaradené do III. kategórie, kde
sa technika dostáva neskoro. Konštatoval časté pripomienky občanov, že sa údržba
zabezpečuje na dvakrát. Vysvetlil, že prioritou je zjazdnosť komunikácií pre MHD, až
následne sa môžu upravovať okolité ulice
MVDr. Uhrín - upozornil na nepriaznivú situáciu na ul. MDŽ na Malom Bysterci, kde je v
ťažkom teréne posyp je zabezpečovaný v II. pásme len počas odvozu odpadu. Požiadal o
možnosť úpravy strmých častí radlicou denne s následným posypom, ako to bolo aj v
minulých rokoch
Ing. Heško - požiadavka bude doplnená
p. Chrenová - sneh je zhŕňaný z ciest na chodníky a opačne, čo seniorom sťažuje pohyb pri
prechodoch cez cestu

Ing. Heško - dočisťovanie zabezpečujú aktivační pracovníci, ktorí v prípade kalamity
nestíhajú upraviť celé mesto naraz. Snažia sa však prioritne upraviť hlavné trasy pre chodcov
PaedDr. Hunčaga - súhlasí s tým, že prioritou sú prechody pre chodcov, ostatné časti musia
počkať
3. Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká (predkladá Ing. Heško,
konateľ Technických služieb, s.r.o.)
Ing. Švehla - má pripomienku k financovaniu diela, ktoré z 95 % zabezpečuje ministerstvo a z
5 % Technické služby. Upozornil na skutočnosť, že skládka TKO je posledná v rade troch
skládok, pričom znečistenie podzemných vôd nemôže byť dôsledkom mestskej skládky.
Ťažké kovy pochádzajú z hornej skládky, na ktorú vyvážali odpad OFZ, ZVL a SEZ. V roku
2008 platili OFZ vysokú pokutu sa nedodržanie parametrov čističky odpadových vôd. Údajná
generálna oprava ČOV nebola zrealizovaná. Environmentálnu záťaž rieši dnes Mesto, pričom
nie je pôvodcom problémov. Navrhuje, aby sa na financovaní diela, spoluúčasti 5 %, podieľal
pôvodca environmentálnej záťaže
Ing. Heško - vysvetlil priebeh uskladňovania TKO na skládke v Širokej od roku 1965 v dvoch
kazetách (prvá do roku 2002, druhá z rokov 2002 - 2009). Informoval o monitorovacích
vrtoch, realizovaných 2x ročne Technickými službami aj Štátnym geografickým ústavom,
ktoré majú preukázať pôvod znečistenia ťažkými kovmi. Okrem toho Technické služby 2x
ročne vykonávajú monitoring skládkových plynov. Monitorovacie vrty potvrdili slová p. Ing.
Švehlu, avšak aj skládka TKO znečisťuje podzemné vody. Projektant preto navrhol taký
proces rekultivácie, ktorý má znečistenie životného prostredia skládkou TKO minimalizovať.
Monitoring po ukončení rekultivácie by to mal preukázať
Ing. Švehla - z analýz, ktoré má k dispozícii, vyplýva, že skládka TKO produkuje
makrozložky, dusíkaté látky a vysokú mineralizáciu. Ťažké kovy skládka neprodukuje, preto
by Mesto nemalo platiť za pôvodcu týchto odpadov. Vyšším podielom sa mal podieľať
pôvodca environmentálnej záťaže. Istebné muselo postaviť ČOV na neutralizáciu vplyvov
ťažkých kovov. Jej generálna oprava bola len formálna, za čo OFZ platilo pokutu
Ing. Heško - OFZ požiadalo o preklasifikovanie svojej skládky na skládku TKO, čo inšpekcia
zamietla, v súčastnosti sa rieši odvolanie OFZ. Výsledkom tohto procesu by mohlo byť
dobudovanie ČOV

4. Informatívna správa o stave škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
za školský rok 2014/2015 (predkladá Ing. Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a
športu)
PaedDr. Hunčaga - požiadal o informáciu, aká je situácia s nevyužívanými budovami Mesta,
pôvodne slúžiacimi školstvu. Navrhuje využiť ich napríklad na otvorenie mestského múzea,
kde by sa sústredili písomné či hmotné zbierky o vývoji mesta. Vhodná mu pripadá budova
ZUŠ P. M. Bohúňa
Ing. Švehla - zo správy vyplýva, že všetko je v poriadku, myslí si, že existujú aj problémové
oblasti, ktoré správa neobsahuje
Ing. Švento - táto správa je skrátenou verziou vyhodnocovacích správ jednotlivých škôl,
ktorých obsah vychádza z vyhlášky. Konštatoval, že počet žiakov na mestských školách sa
prakticky nemení, teraz je to 1937 žiakov. Z toho vyplýva, že školy nemajú finančné
problémy, naopak môžu nakupovať učebné pomôcky, ostávajú im prostriedky aj na
spoluúčasť pri projektoch. Vysoko nad celoslovenským priemerom, okolo 70 %, je
zapojenosť do školského stravovania. Dobré sú výsledky v správaní, nad slovenským
priemerom sú aj výsledky monitorovania žiakov. Potešujúci je trend, že menej žiakov je
prijímaných na gymnáziá a obchodné akadémie, naopak, o 100 % stúpol počet prijatých na 32

ročné SOŠ. Celoslovenským úspechom je víťazstvo ZŠ P. Škrabáka v environmentálnej
výchove. Školy uspeli aj v projektoch pre ich vybavenie prostriedkami pre polytechnickú
výchovu. Základné školy sú až na Kňažiu rekonštruované, pre túto školu boli aj v uplynulom
školskom roku vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu mesta na vytvorenie nových tried,
opravu kúrenia a pod. Ocenil krok vlády finančne prispieť na účasť detí v školách v prírode.
V oblasti materských škôl máme umiestnené všetky prihlásené deti, problémom sú deti vo
veku 2 - 3 roky, ktoré vyžadujú osobitné podmienky. Nedá sa vždy vyhovieť umiestniť deti
čo najbližšie k bydlisku, medziročný nárast detí predstavuje približne 20. Najstaršia materská
škola, na ul. Obrancov mieru, čoskoro oslávi 50 rokov, ako darček dostala rekonštrukciu
chodníkov a spevnených plôch. Školské jedálne si kúpili dva konvektomaty, z projektov
obdržali interaktívne tabule. Zlepšiť sa musí výučba cudzích jazykov kvôli personálnemu
obsadeniu. Učiteľky si však vzdelávanie dopĺňajú. Naopak, cez ZUŠ je zabezpečená výtvarná
výchova či tanečné krúžky.
Základné umelecké školy začali otvárať elokované pracoviská v okolitých obciach, napríklad
v Oravskom Podzámku. Teší nás rekonštrukcia elektroinštalácie v ZUŠ P. M. Bohúňa,
umožňujúca výučbu multimediálneho odboru. To nás čaká na budúci rok v druhej mestskej
ZUŠ
Mgr. Matejov - štát sa zbavil problému chátrajúceho majetku v oblasti školstva tým, že ich
previedol na samosprávy. Mali sme šťastie, že tri základné školy sa podarilo zrekonštruovať
cez eurofondy, rekonštrukcia sa však netýkala napríklad školských jedální. Do Kňažej sa
snažíme každoročne investovať desiatkami tisíc EUR. U materských škôl nemáme nárok o
príspevok štátu, keďže máme všetky deti umiestnené. Chceme využiť výzvu na zníženie
energetickej náročnosti budov. Dovtedy riešime najväčšie problémy v škôlkach - vymieňame
okná, opravujeme strechy, chodníky, oplotenia, vybavenie jedální a podobne. Stojí to
obrovské finančné prostriedky. Budúcoročný rozpočet bude prvýkrát za posledné roky
obsahovať kapitálové zdroje na opravu materských škôl. Snažíme sa odpredať budovy, ktoré
nepotrebujeme, a tým racionalizujeme sieť zariadení. Odpredaná bola bývalá ZŠ Nemocničná,
ostáva nám budova bývalého CVČ Lucenkova, bývalá materská škola Brezovec a časť
materskej školy Záskalie. Mesto zatiaľ nemá o budovy záujemcov aj kvôli podmienkam ich
využitia, ale podnikáme všetky možné kroky. Myšlienkou mestského múzea sa budeme vo
vedení mesta zaoberať, zatiaľ by bolo možné využiť časť budovy mestského úradu
PaedDr. Hunčaga - pozitívna je vysoká kvalifikovanosť učiteľov. Dotazoval sa na
prerušovanie pracovného pomeru učiteľov počas prázdnin a rekreácie detí z prostriedkov
štátu.
Ing. Švento - učiteľom sa pracovný pomer neprerušuje. Príspevok na rekreácie
nesprostredkúvalo mesto, preto nemáme presné informácie
PaedDr. Hunčaga - pri rušení škôl a odpredaji budov je potrebné počítať s demografickým
vývojom v meste. Do materiálu by bolo vhodné doplniť aj ostatné školy a školské zariadenia
na území mesta
Ing. Švento - Mesto má na tieto školy dosah len v originálnych kompetenciách, nie
prenesených kompetenciách štátu
5. Rôzne
PaedDr. Hunčaga - vyjadril sa k Odpočtu Uznesenia Rady seniorov zo zasadnutia, konaného
dňa 21. septembra 2015. Konštatoval, že k seniorskej parkovacej karte sa Mesto vráti po
polroku fungovania regulácie stacionárnej dopravy
Ing. Švehla - takéto odpočty je potrebné predkladať aj na ďalších rokovaniach Rady. Čo sa
týka problematiky spaľovania odpadu v domácnostiach, potvrdilo sa, že oznam nestačí, je
potrebné hľadať ďalšie východiská. K problematike stavebných úprav na bývalej ZŠ
Nemocničná informoval, že občania sa na Mesto obrátia s novou petíciou, keďže noví
3

majitelia budovy ničia nedávno vybudovaný chodník domiešavačmi betónu. To dáva
predpoklad, že cez tento chodník sa z budovy budú vyvážať aj sutiny
PaedDr. Hunčaga - vyjadril spokojnosť s informáciami o zľavách do akvaparku
Ing. Švehla - požiadal o možnosť popri týchto zľavách riešiť aj permanentky pre seniorov
napr. s 20 % zľavou s obmedzením počtu vstupov. Pýtajú sa ho občania, ako je to s
možnosťou bezplatného MHD v Meste Dolný Kubín, keď sú mestá, kde seniori cestujú
zadarmo
MVDr. Uhrín - schôdza Jednoty dôchodcov sa bude konať 19. 11. 2015 o 14.00 hod., pozýva
vedenie mesta
p. Chrenová - schôdza Klubu dôchodcov sa uskutoční 23. 11. 2015
PaedDr. Hunčaga - pre udržanie počtu obyvateľov mesta navrhuje opätovne, aby mestský
nájomný byt mohol získať nielen žiadateľ s trvalým bydliskom, ale aj žiadateľ s trvalým
pracovným pomerom
6. Záver
PaedDr. Hunčaga sa prítomným poďakoval za účasť a ukončil oficiálnu časť zasadania Rady
seniorov o 15.30 hod.

Uznesenie Rady seniorov zo dňa 02. 11. 2015:
Rada seniorov
a) berie na vedomie materiály, prerokovávané pod bodmi 2 - 4
b) odporúča Mestu Dolný Kubín:
1. zaradiť do programu zasadnutí Rady seniorov v I. polroku 2016 ako samostatný bod
informáciu o možnosti zriadenia mestského múzea
2. predložiť na najbližšie zasadnutie Rady seniorov stanovisko k možnosti:
aa) bezplatnej dopravy seniorov mestskou hromadnou dopravou
ab) prideľovania mestských nájomných bytov aj žiadateľom, ktorí síce nespĺňajú podmienku
trvalého pobytu v meste Dolný Kubín, ale majú trvalý pracovný pomer vo firme či inštitúcii
na území mesta
ac) okrem zľavnených vstupov do aquaparku zriadiť pre seniorov permanentku napr. s 20 %
zľavou s obmedzením počtu vstupov.

V Dolnom Kubíne, 03. 11. 2015
Zapísal: Vladimír Adamec, tajomník Rady seniorov Mesta Dolný Kubín
Overil: PaedDr. Jozef Hunčaga, predseda Rady seniorov
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