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

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov Mesta Dolný Kubín,
konaného dňa 07. decembra 2015 o 13.00 hod.
_____________________________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Materiály pre rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 10. 12. 2015:
a) Návrh VZN o poskytovaní dotácií - informuje Ing. Švento, VOŠKMaŠ
b) Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na
žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školských zariadení, zriadených na území mesta Dolný Kubín informuje Ing. Švento, VOŠKMaŠ
c) Informatívna správa o stave športových zariadení s analýzou sportovo-ekonomickotechnicko-stavebnou a s návrhom na ďalšie riešeni - informuje Ing. Belvončík, OŠKMaŠ
d) Návrh programového rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2016 a roky 2017-2018 informuje Ing. Paušlyová, VOF
3. Rôzne
4. Záver

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Členov Rady seniorov a primátora mesta privítal na poslednom zasadnutí v roku 2015
predseda Rady PaedDr. Hunčaga.
Ing. Švehla - vyjadril sa k odpočtu uznesenia z novembrového zasadnutia, k odporučeniu
zriadiť pre seniorov permanentku so zľavou do AquaRelaxu. Vysoko hodnotil proces
marketingovej tvorby cenníka, ocenil, že vedenie spoločnosti dbá, aby AquaRelax mal
náležitú úroveň, aby robil Dolnému Kubínu dobrú povesť. Pred aquaparkom vidno autá z
rôznych kútov Slovenska, v zariadení je čisto, priebežne sa opravujú poškodenia, AquaRelax
ide to správnym smerom. Žiadal o zvýhodnenie pre seniorov u permanentiek, na 30 vstupov
boli ako bonus pridané dva vstupy, čo treba oceniť ako prejav dobrej vôle.
2. Materiály pre rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 10. 12. 2015:
a) Návrh VZN o poskytovaní dotácií
Ing. Švento - toto VZN sa týka nielen oblasti športu, ale všetkých odborov, ktoré môžu
poskytovať dotácie. Najväčšia časť dotácií sa však poskytuje na odbore školstva, kultúry,
mládeže a športu.
PaedDr. Hunčaga - upozornil na nový zákon o športe, preto odporučil, aby pri posudzovaní
výšky dotácií pre športové kluby komisia zohľadnila aj sumu príspevkov zo strany štátu.
Ing. Švento - vyhodnotil schválené dotácie v roku 2015 v oblasti športu, kultúry a dotačného
programu Šanca pre všetkých. Pre budúci rok je potrebné žiadosti podať do 31. 12. 2015,
avšak pre prípad, že sa v budúcom roku bude konať akcia, o ktorej sa dnes nevie, má možnosť
primátor mesta mimoriadne vyhovieť v priebehu roka. Keďže dotácie predstavujú 1 % z

podielových daní, suma postupne rastie. Ak v tomto roku to bolo 52 tis. EUR, budúci rok to
bude 57 tis. EUR, v roku 2017 už 75 tis. EUR a v roku 2018 80 tis. EUR, pokiaľ ostane toto
VZN v platnosti.
Mgr. Matejov - toto VZN je mimoriadne dôležité pre život v meste, podporuje akcie, ktoré by
sa za iných okolností nemali šancu presadiť. Sú to veľmi dobre investované peniaze.
MVDr. Uhrín - dotácie sú dôležité aj pre Jednotu dôchodcov Slovenska, financovalo sa
stretnutie s mládežou, spoločná akcia v Martine sa pripravuje aj v budúcom roku. Rovnako sa
chystá cezhraničné stretnutie so seniormi z Limanowej a zájazd do Vysokých Tatier.
b) Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka
ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školských zariadení, zriadených na území mesta Dolný Kubín
Ing. Švento - kontrola NKÚ Mestu vytkla, že v roku 2014 nebola vykonaná ani jedna kontrola
neštátnych a cirkevných školských zariadení, na najbližšom mestskom zastupiteľstve hlavný
kontrolór predkladá výsledok kontroly súkromnej ZŠ s MŠ Jánoš. O výške prostriedkov pre
súkromné a cirkevné školské zariadenia, ktoré poskytuje mesto v rámci tzv. originálnych
kompetencií, rozhodujú poslanci mestského zastupiteľstva. Je dôležité, aby nakladanie s
finančnými prostriedkami bolo kontrolované. Mesto Dolný Kubín je v lepšej polovici miest a
obcí, ktoré nevyužívajú tieto prostriedky na iné účely. Povinnosť spracovať toto VZN určuje
zákon, ale suma je na rozhodnutí poslancov. Čím nižšia čiastka by však bola schválená, tým
vyššia by musela byť spoluúčasť rodičov. Potešiteľné je, že mesto neplánuje zvýšenie
poplatkov ani v budúcom roku.
Vysvetlil solidaritu v oblasti materských škôl, keď náklady na MŠ v Záskalí a na Chočskej
ulici sú vyššie ako v ostatných škôlkach.
Objasnil, že v prípade, že dieťa navštevuje viaceré centrá voľného času, príspevok sa medzi
jednotlivé CVČ delí. Školy musia v januári dodať tzv. výkonové ukazovatele, ktoré slúžia ako
podklad kontroly príspevkov.
Ing. Švento krátko vysvetlil problematiku stanoviska mesta k zriadeniu súkromného
pedagogicko-psychologického centra p. Papalovou. Centrum by chcelo okrem špeciálnej
poradne robiť aj tie činnosti, ktoré v súčasnosti vykonáva poradňa, ktorej riaditeľom je p.
Sojčák. V prípade súhlasného stanoviska zastupiteľstva by muselo mesto toto centrum
financovať. Ide o to, či poslanci podporia konkurenciu, alebo budú poradne bojovať o žiakov
a tým aj o financie.
PaedDr. Hunčaga - rozhodujúce by malo byť stanovisko riaditeľov škôl. Pokiaľ je poradňa p.
Sojčáka schopná robiť vyšetrenia v reálnych termínoch, nie je nutné otvárať novú poradňu.
Ing. Švento - rozoslal listy riaditeľom piatich škôl, aby sa do termínu mestského
zastupiteľstva vyjadrili, či majú potrebu zriadenia nového centra. Ich stanovisko bude
predložené poslancom.
c) Informatívna správa o stave športových zariadení s analýzou sportovo-ekonomickotechnicko-stavebnou a s návrhom na ďalšie riešeni - informuje Ing. Švento, VOŠKMaŠ
Ing. Belvončík - popísal v materiáli stav mestských športových zariadení, ich fungovanie,
potreby z hľadiska investícií. V prvej časti zanalyzoval všetky športoviská, popísal ich stav,
subjekty, ktoré ich využívajú a komu slúžia. V druhej časti uviedol prevádzkové náklady za
posledné roky u zimného a letného štadióna, hospodárnosť športovísk, spotrebu energií,
úspory oproti minulým obdobiam. V tretej časti sa zameral na využitie športovísk v minulom
roku a nájomné vzťahy s klubmi, podnikateľskými subjektmi a školami. Konštatoval, že
vzhľadom na vek športovísk tieto je potrebné rekonštruovať.
PaedDr. Hunčaga - pred časom mal p. Matejčík požiadavku na možnosť vstupu na atletickú
dráhu letného štadióna pre verejnosť. Trvá táto možnosť?
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Ing. Belvončík - určitý čas táto možnosť bola, pre nízky záujem zo strany verejnosti bola
služba zrušená.
Mgr. Matejčík - ide mestu o to, aby občania športovali? Chceme zapojiť 80 % ľudí do
športovania? Urobili sme všetko pre propagáciu tejto akcie? Najjednoduchšie je, keď vznikne
problém, športovisko zatvoriť.
PaedDr. Hunčaga - ako je to s korčuľovaním pre seniorov?
Ing. Belvončík - seniori majú vstup na korčuľovanie pre verejnosť zadarmo.
Ing. Švehla - prevádzkovatelia zimných štadiónov majú problémy na celom Slovensku.
Upozornil na moderné chladiace systémy, kde stačí do 30 kg amoniaku, čo je oproti 6 tis. kg
veľký rozdiel. Malo by sa zvažovať s dvojokruhovým systémom chladenia, ktoré je z
hľadiska potenciálnych hrozieb neporovnateľné so súčasným stavom. Jedna pripomienka k
futbalovému štadiónu - s údivom sledoval šot TV DK zo schôdze priaznivcov futbalu, bol z
neho rozladený. TV DK si nedalo tú prácu, aby niekto na obrazovke informoval, v čom bol
problém. TV DK ako každé seriózne médium by malo dať v takejto veci možnosť vyjadriť sa
aj druhej strane. Čo sa týka rekonštrukcie štadióna, požiadavky sú v smerniciach
špecifikované pre I. a II. ligu. Mali by sa posúdiť potreby športovísk pre budúcnosť, ide o
státisíce eur. Pokiaľ ide o futbalové miniihrisko, je vysoko využívané mladými ľuďmi,
najvyťaženejšie v meste. Prihovára sa za to, aby sa takýmto športoviskám venovala
maximálna pozornosť. Čo sa týka skateparku - keď nie je správca zariadenia, dostane sa
zariadenie do zlého stavu. Pokiaľ chýba prevádzkový poriadok, nie je šanca, že sa zachová.
Kontrola je nutná. Je zaujímavé, že klesajú príjmy z prenájmu ľadovej plochy za posledné
roky, keď sa rozširuje záujem o ľadovú plochu. 4,5 hodiny korčuľovania pre verejnosť nie je
dostatočná „odmena" Kubínčanom za to, že zariadenia platia zo svojich daní. Poukázal na
možnosť úrazu na zimnom štadióne, kde by mali usporiadatelia dohliadať na správanie hlavne
mladistvých.
Ing. Belvončík - usporiadatelia vo vestách stoja pri ľadovej ploche, v tomto roku sa okrem
toho pohybujú aj priamo po ľade. Výšku nájmu v posledných rokoch ovplyvnilo otvorenie
ľadovej plochy v Slanickej osade v roku 2012. Veľa skupín hokejistov z oblasti hornej Oravy
prestalo chodiť do Dolného Kubína a začalo chodiť na Slanickú osadu.
Ing. Švehla - z čoho bola tvorená kalkulácia 90,- EUR za hodinu prenájmu ľadovej plochy?
Ide o nákladovú, alebo marketingovú cenu?
Ing. Belvončík - porovnateľným zimným štadiónom s našim je ZŠ v Ružomberku, cena je
približne rovnaká ako tam. Ešte chcem poznamenať, že platiaci tvoria menšinu využitia času
štadióna, väčšinu tvoria športové kluby, ktoré neplatia.
Mgr. Matejov - nikde na Slovensku zimné štadióny na seba nezarobia. Je povinnosťou
samospráv dotovať prevádzku zimného či letného štadióna a športovísk vôbec. Ak chceme,
aby čo najväčšia časť prostriedkov sa nám na zimnom štadióne vrátila, museli by sme pýtať
peniaze aj od mládežníckych klubov, čo nechceme. Preto je našou úlohou tieto veci
dofinancovať.
Ing. Švehla - je rozdiel, či sa dopláca 80 % alebo 40 %. Myslím si, že vždy sú rezervy, aj v
cene. Sociálne výhody je potrebné dávať adresne.
Ing. Belvončík - za 7 rokov sme poskytli 18 tis. EUR na zľavách pre dôchodcov.
Ing. Švehla - to nie je vysoká suma.
MVDr. Uhrín - aká je záväznosť smerníc pre infraštruktúru futbalového štadióna a aká je
návštevnosť?
Ing. Belvončík - pokiaľ by MFK chcel hrať II. ligu aj v ročníku 2016/2017, musí spĺňať určité
smernice, aby získal certifikát. Návštevnosť sa pohybuje od 300 do 400 ľudí.
MVDr. Uhrín - v materiáli sa píše o plytvaní energiami.
Ing. Belvončík - chcel som poukázať na skutočnosť, že kluby si nevážia to, že využívajú
zariadenia zadarmo.
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Ing. Švehla - nehovorme o oblasti morálky, je potrebné ísť do oblasti ekonomiky. Pokiaľ je
niekto za to zodpovedný, pri dobrej organizácii sa to musí dať zariadiť. Niekto to musí
zaplatiť.
MVDr. Uhrín - o oprave strechy sa v rozpočte nikde nehovorí.
Ing. Belvončík - v súčasnosti sa spracúva diagnostika futbalového štadióna, na základe ktorej
vyjdú potreby realizácie stavebných prác.
MVDr. Uhrín - žiadosti na dotácie sa týkajú len futbalu a hokeja, alebo všetkých športov?
Konkrétne mi ide o basketbalistov.
Mgr. Matejov - mesto aj v tomto roku dalo dotácie všetkým športom, ktoré o ňu požiadali.
Tak to bude aj v budúcom roku. Nemôžeme financovať všetky športy v meste, časť si musia
zafinancovať sami cez sponzorov. Basketbalisti získali v tomto roku asi 700,- EUR, je
predpoklad, že ich získajú aj v budúcom roku.
Mgr. Matejčík - požiadavka na rozšírenie hodín na korčuľovanie verejnosti. Napríklad aj v
doobedňajších hodinách.
Ing. Belvončík - doobedu sa organizujú školy a škôlky korčuľovania.
d) Návrh programového rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2016 a roky 2017-2018 informuje Ing. Paušlyová, VOF
Ing. Paušlyová - rozpočet je jedným zo základných dokumentov hospodárenia mesta. Sústredí
sa na to, čo je pre budúci rok nové a premietlo sa to v rozpočte. V príjmovej časti ide o zmenu
politiky štátu v oblasti podielových daní a ich výnosu pre mestá a obce. Ich navýšenie na 70
% sa prejavilo v príjmovej časti rozpočtu medziročne čiastkou približne 500 tis. EUR. Novou
skutočnosťou je projekt statickej dopravy, kde sa v budúcom roku očakáva príjem na úrovni
80 tis. EUR, o 50 tis. EUR sa znížia dividendy mestskej spoločnosti TEHOS. Vo výdavkovej
časti boli posilnené činnosti v gescii odboru Ing. Kosmeľa - pozemné komunikácie, verejná
zeleň a zimná údržba. Z titulu zavedenia statickej dopravy sa posilňuje o jednu osobu jeho
odbor a o jedného príslušníka mestská polícia. Vo výdavkovej časti sa premietne II. etapa
rekonštrukcie komunikácie Aleja Slobody, 70 tis. EUR na rekonštrukciu školských zariadení,
z toho 20 tis. na bežnú údržbu a 50 tis. v rámci kapitalizácie. V rámci kapitálových výdavkov
bola vytvorená rezerva na štúdie či projekty pre prípadné čerpanie eurofondov, 65 tis. EUR
pôjde na parkovisko v mestskej časti Bysterec, 40 tis. EUR na stavebno-technické úpravy na
Radlinského ulici pri hoteli Park. Ceny však budú upravené v rámci elektronickej aukcie. V
rámci školstva sa zapájajú tiež prostriedky na rekonštrukciu MŠ na ulici Odbojárov a
Obrancov mieru, pôjde o výmenu okien a opravu strechy na týchto školských zariadeniach.
Rozpočet je v porovnaní s minulými rokmi dosť ambiciózny, umožnil to vývoj podielových
daní a rezerva z titulu predaja mestského majetku. Aj v rámci záverečného účtu Mesto
očakáva slušný prebytok hospodárenia, budú sa tak môcť zapojiť ďalšie zdroje na opravy,
rekonštrukcie a technické zhodnotenie majetku.
V oblasti miestnych daní, konkrétne u poplatkov za komunálny odpad sú uvedené úľavy z
titulu veku dožitia 70 rokov. Ide o fakultatívnu úľavu kde zákonodarca obce a mestá
upozornil na potrebu zjednotenia so zákonom, kde je úľava od veku 62 rokov. V
navrhovanom VZN sa sadzba úľavy znižuje zo 40 na 30 %, napriek tomu výpadok príjmov
bude predstavovať okolo 40 tis. EUR, keďže v budúcom roku stúpne počet poberateľov úľav
v meste o 1 350 poplatníkov. O výške úľav však rozhodne kolektívny orgán mesta.
Mgr. Matejov - prezentoval svoj pohľad na rozpočet. Hodnotí ho ako za posledné roky
najkvalitnejší, odvážnejší, ale so zachovaním zdravého rozumu, aby bola pre prípad potreby
vytvorená rezerva. Do rozpočtu sa dostali financie, aby každý odbor mohol počas celého roka
fungovať bez toho, aby sa mu museli dolievať počas roka dodatočné finančné prostriedky. V
nadstavbových častiach v objeme cca 150 tis. EUR sú pripravené prostriedky na II. etapu
rekonštrukcie ul. Aleja Slobody a asi prvýkrát je vyčlenených 70 tis. EUR na nutné opravy v
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MŠ a ZUŠ, ku ktorým budú priložené prostriedky z rezervného fondu. Prvýkrát sa podarilo
dostať do rozpočtu kapitálové výdavky v sume 305 tis. EUR, z toho už spomínané parkovisko
na Bysterci, revitalizácia námestia pri hoteli Park a 40 tis. EUR na projektové dokumentácie
na eurofondy. V rámci nich sa spracuje aj projekt rekonštrukcie futbalového štadióna. 15 tis.
EUR je rezervovaných na územné plánovanie, 30 tis. EUR na výkupy pozemkov v meste,
hlavne pod mestskými komunikáciami. Plánovať je potrebné aj rozšírenie cintorínov, 10 tis.
EUR je pripravených na rozšírenie IBV na Brezovci a 7 tis. EUR na dopravné štúdie. V
školstve je pripravených o 300 tis. EUR viac ako v minulom roku, hlavne však ide o zvýšenie
platov učiteľov. V sociálnej oblasti nárast predstavuje medziročne 117 tis. EUR, napríklad na
obnovu II. poschodia budovy ZOS. Viac finančných prostriedkov pôjde do športu, kultúry,
mestskej polície, možno povedať že všade okrem odboru vnútorných vecí a verejného
osvetlenia.
PaedDr. Hunčaga - Rada seniorov sa prikláňa k Mestom navrhnutej výške úľav na poplatku
za komunálny odpad. Spýtal sa na parkovisko, v ktorej časti Bysterca sa chystá a zaujímala ho
aktuálna výška dlhovej služby.
Ing. Paušlyová - dlhová služba sa vypočítava ročne, takže číslo nie je úplne presné, ale v
súčasnosti predstavuje okolo 38 %.
4. Rôzne
Ing. Švehla - preštudoval si VZN, ktoré mesto prijalo k odpadom, č. 6/2012 a 8/2013. Na
základe nového zákona o odpadoch, platného od 1. januára 2016, má obec upraviť určité
podrobnosti vo svojom VZN: nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom, spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob nahlasovania
nezákonne umiestneného odpadu a pod. Navrhuje, aby sa v tomto VZN upravila aj
problematika spaľovania odpadov fyzickými osobami. Problémom je veľmi obtiažna kontrola
spaľovania odpadu fyzickými osobami, jediná možnosť je dodržiavanie parametrov
stanovených v certifikáte príslušného spaľovacieho zariadenia, t.j. aké palivo sa používa. Táto
možnosť je tiež obmedzená, pretože vyžaduje súhlas vstupu na pozemok, ale obec má
možnosť stanoviť pokutu pri používaní nevhodného paliva do výšky 1 500,- EUR. Pokiaľ
nebude mať zákon možnosť reštrikcie, neduh sa bude rozširovať, pretože ako sa ukázalo,
osveta nepomôže. Takže navrhuje do aktualizovaného VZN zapracovať problematiku
spaľovania odpadu fyzickými osobami vrátane kontroly a reštrikcie.
p. Chrenová - kde majú záhradkári zlikvidovať konáre zo stromov?
Mgr. Matejčík - predchádzajúca Rada seniorov sa tým zaoberala. Buď kompostovať, alebo
zhromaždiť materiál na jedno miesto, kde to Technické služby rozdrvia a odvezú.
PaedDr. Hunčaga - na Bzinách majú ľudia na konci každej ulice plastovú ohradu, kde ľudia
tento materiál zvážajú a následne ho obec zlikviduje.
Ing. Švehla - zákon o odpadoch zakazuje spaľovanie akéhokoľvek komunálneho odpadu na
otvorených priestranstvách.
Mgr. Matejov - problém sa riešil aj na porade vedenia, vedúci odboru dopravy, miestneho
hospodárstva a cestovného ruchu vie o tomto probléme v mestskej časti Malý Bysterec.
Na záver primátor informoval o myšlienke zriadenia tzv. „sociálneho skladu", priestoru, kde
bude možné priniesť drogériový alebo potravinársky tovar, ako aj o ankete „Kubínska
rodina", vyhodnotenie bude na vystúpení SĽUKu v nedeľu 13. 12. 2015. Víťazom je rodina
Batunovcov z Kňažej, ktorá vedie potomkov ku kultúre a umeniu a organizujú kultúrny život
v mestskej časti Kňažia.
5. Záver
PaedDr. Hunčaga sa prítomným poďakoval za účasť, primátorovi za spoluprácu počas celého
roka 2015 a ukončil oficiálnu časť zasadania Rady seniorov o 15.00 hod.
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Uznesenie Rady seniorov zo dňa 07. 12. 2015:
Rada seniorov
a) berie na vedomie materiály, prerokovávané pod bodmi 2.a) - d)
b) odporúča Mestu Dolný Kubín zaradiť medzi aktivity na zimnom štadióne aj korčuľovanie
detí s rodičmi
c) odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Dolný Kubín na rokovaní dňa 10. 12. 2015
schváliť Mestom navrhnutú výšku úľav na poplatku za komunálny odpad vo výške 30 %
d) odporúča Mestu Dolný Kubín do aktualizovaného VZN zapracovať problematiku
spaľovania odpadu fyzickými osobami vrátane kontroly a reštrikcie

V Dolnom Kubíne, 08. 12. 2015
Zapísal: Vladimír Adamec, tajomník Rady seniorov Mesta Dolný Kubín
Overil: PaedDr. Jozef Hunčaga, predseda Rady seniorov
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