Odpočet Uznesenia Rady seniorov zo zasadnutia,
konaného dňa 21. septembra 2015:
Rada seniorov na svojom zasadnutí požiadala 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
Odpočet:
k bodu 1.
Seniorská parkovacia karta ako abonentná neprenosná karta v sume 10,-- EUR/rok, ktorá by
oprávňovala všetkých majiteľov motorových vozidiel - seniorov s trvalým pobytom v meste
Dolný Kubín parkovať na rezidentských miestach spoplatnenej zóny, bola predmetom
poslaneckého návrhu p. Briestenského na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24. 09.
2015.
k bodu 2.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dolný Kubín č. 2/2012 o sociálnej pomoci, sociálnych
službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín (v
znení VZN č. 7/2015) v Čl. V. rieši oblasť sociálnej pomoci občanom s trvalým pobytom v
meste. Občanom je možné poskytnúť jednorazovú dávku sociálnej pomoci, jednorazový
finančný príspevok pri narodení dieťaťa, jednorazový finančný príspevok pri nástupe dieťaťa
na povinnú školskú dochádzku,finančný príspevok na stravu pre nezamestnaných pracujúcich
na aktivačných prácach, finančný príspevok na stravovanie a dovoz obedov pre osamelo
žijúcich občanov v dôchodkovom veku, finančný príspevok na stravovanie, dovoz obedov a
na čiastočnú úhradu za sociálnu službu pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby
a taktiež finančný príspevok na podporu spoločenského kontaktu.
Na základe požiadavky o aktualizáciu zvýhodnených návštev aquarelaxu bolo dohodnuté, že
AQUA KUBÍN s.r.o. poskytne všetkým občanom mesta Dolný Kubín vo veku nad 62 rokov
zľavnený vstup nasledovne:
V pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 12,00 hod. do 16,00 hod. 3-hodinový vstup
do Vodného sveta za sumu 4,50 EUR (pultová cena 14,00 EUR) a 1,5 hodinový vstup do
plaveckého bazéna za 1,50 EUR (pultová cena 4,50 EUR).
VZN č. 2/2012 počíta aj s takou alternatívou, že ak občan mesta vo veku nad 62 rokov je v
hmotnej alebo sociálnej núdzi (jeho príjem je nižší ako 1,7 násobok životného minima alebo
bude na základe lekárskeho a sociálneho posudku odkázaný na sociálnu pomoc) a podá

žiadosť o finančný príspevok na podporu spoločenského kontaktu, po vykonaných dôkazoch
môže primátor mesta rozhodnúť o zľave až do výšky 90 % dohodnutej ceny (t.j. vstupný
poplatok by predstavoval 0,45 EUR resp. 0,15 EUR za vstup v uvedených dňoch a hodinách
do citovaných stredísk aquarelaxu a rozdiel z dohodnutej ceny 4,05 EUR resp. 1,35 EUR bude
spoločnosti AQUA KUBÍN s.r.o uhradený z rozpočtu mesta). Podobný model je zavedený pri
stravovaní občanov v dôchodkovom veku.
k bodu 3.
Upozornenie na zákaz spaľovania odpadu v domácnostiach, predovšetkým v rodinných
domoch, bolo zverejnené na webovej stránke mesta a v Infoštúdiu mesta Dolný Kubín.
k bodu 4.
Novým majiteľom budovy bývalej Základnej školy Nemocničná boli Mestom Dolný Kubín
povolené nasledovné stavebné úpravy a udržiavacie práce:
- Jánovi Ľubekovi s manželkou dňa 21. 04. 2015 - výmena a úprava okien, úprava priečok
(v súlade s predloženým zobrazením sa na fasáde na prízemí a na poschodí nahradia pôvodné
okná o rozmeroch 1500 x 2100 mm - novými plastovými oknami o rozmeroch 2500 x 1550
mm, pričom sa dodrží dané rastrovanie okien. Zároveň sa zrušia dvere, zachová sa jeden vstup
na opačnej strane budovy, na danom module sa osadí nové okno v súlade s novým členením.
Vzhľadom na rozšírenie existujúceho bytu sa odstránia vyznačené priečky na prízemí.
V rámci udržiavacích prác sa obnoví kúpeľňa a WC, nášľapné podlahové vrstvy, nové
omietky, vymenia sa vnútorné dvere).
- Jánovi Ľubekovi s manželkou dňa 03. 08. 2015 - obnova strechy, miestnosť pre KOS, prívod
vody, nové priečky a trativod (podľa vyznačenia na priloženom pôdoryse 1. NP sa zrealizuje
odstránenie nenosných priečok v interiéri budovy a následne sa vymurujú nové 2 deliace
priečky, ktoré danú budovu odčlenia na jednotlivé časti. Predmetnou úpravou sa nezasahuje
do statiky budovy).
- Máriovi Solárovi dňa 11. 08. 2015 - úprava dispozície priečkami - rozdelenie priestoru
(oprava pôvodnej plochej strechy - nová hydroizolácia na vyznačenej časti v pôdoryse,
odstránenie vlhkého muriva v soklovej časti - presušenie, kanalizačnej šachty, zrealizovanie
technologickej miestnosti pre KOS, vytvorenie nového prívodu vody pre posilňovňu
z existujúcej vodovodnej prípojky cez vodomernú šachtu, nové oddeľovacie priečky
a realizácia trativodu na dažďovú vodu).
- Jánovi Ľubekovi s manželkou dňa 07. 10. 2015 - samostatné vykurovanie - pripojenie
prevádzkového objektu ul. Nemocničná (realizácia vonkajšieho podzemného rozvodu pre
pripojenie prevádzkovej budovy. Prerušenie existujúceho potrubia o dimenzii DN 150 a na
toto potrubie napojená T-odbočka o dimenzii DN 150/80. Od T-odbočky pokračuje nové
vonkajšie potrubie DN 80, vedené do spoločného výkopu. Rozvod pre ÚK: teplá voda).

Dolný Kubín, 27. 10. 2015
Vypracoval: Ing. Vladimír Adamec

