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

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov Mesta Dolný Kubín,
konaného dňa 22. februára 2016 o 13.00 hod.
_____________________________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Odpočet uznesení rady seniorov z predchádzajúcich rokovaní
3. Materiály pre rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 02. 2016:
a) Informatívna správa o podpisovej akcii za zachovanie futbalu v Dolnom Kubíne predkladá Ing. Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu
b) Vyhodnotenie Programového vyhlásenia Mesta Dolný Kubín na roky 2015 - 2018 za rok
2015 - predkladá Mgr. Roman Matejov, primátor
4. Rôzne
5. Záver

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Primátora mesta a ostatných prítomných privítal na prvom zasadnutí v roku 2016 predseda
Rady PaedDr. Hunčaga. Ospravedlnil pp. MVDr. Uhrína a M. Chrenovú, ktorí sa rokovania
nemôžu zúčastniť a Mgr. Matejčíka, o ktorom nemá bližšie informácie.
Zasadnutia sa na úvod zúčastnila konateľka Infoštúdia mesta Dolný Kubín, s.r.o., Mgr.
Brnčalová, ktorá z neho pripravovala krátku reportáž.
PaedDr. Hunčaga - denné centrum má záujem o stálu rubriku v novinách Kubín, kde by
informovalo o pripravovaných akciách denného centra prípadne aj Jednoty dôchodcov
Slovenska na najbližší mesiac. Poprosil, aby sa pani konateľka spojila v tejto veci s p. Bc.
Gruchalákovou.
Ing. Švehla - pozitívne zhodnotil, že bol splnený prísľub mesta a noviny Kubín začali
vychádzať. Kritériá k nim povedal na zasadnutí rady seniorov 21. septembra minulého roka,
ale má jednu zásadnú pripomienku. Myslí si, že keďže ide o informačný zdroj mesta voči
občanom, je potrebné ustanoviť redakčnú radu, ktorá by zodpovedala za obsahovú úroveň
týchto novín. Predsedom redakčnej rady by mal byť viceprimátor PhDr. Šimek a členmi
volení zástupcovia a odborní pracovníci mesta.
Mgr. Brnčalová - o redakčnej rade sa veľa diskutovalo, jej predsedom je neoficiálne p. Šimek.
Podľa nej by v redakčnej rade mali byť len ľudia, ktorí sa aktívne venujú písaniu článkov, nie
takí, ktorí s tým nemajú skúsenosti a túto problematiku inak vnímajú. Nie je to práca pre
veľký počet ľudí, pretože potom je problém so synchronizáciou celého procesu. Nápady a
námety na články však môže dať každý. V redakcii infoštúdia sú traja, vyrábajú televízne
vysielanie, píšu články na web, sú na facebooku, robia navyše ešte tieto noviny. Je ich na
takýto objem činnosti málo, preto tam nie je priestor na nejaké rokovania alebo sedenia, tam
sa veci musia robiť okamžite. Zo strany mesta je koordinátorom p. Šimek.
Ing. Švehla - má na vec rozdielny názor. Kubín nie sú noviny Infoštúdia, ale noviny mesta a
ľudia, ktorí v meste pracujú a problematiku dokonale poznajú, musia do procesu ich tvorby
nevyhnutne zasahovať. O tom ale už hovoril na septembrovej rade seniorov. Nie sú to

štandardné noviny, ale prostriedok komunikácie medzi občanom a mestom. Pokiaľ v tiráži nie
je uvedené, že majú svojho predsedu redakčnej rady, je to voči občanom neseriózne. Ľudia
majú vedieť, s kým majú tú česť, že materiály reprezentujú názory mesta, nie Infoštúdia.
PhDr. Šimek - súhlasí len sčasti, pretože sú tu určité legislatívne záležitosti, ktoré nemožno
opomínať. Je pravda, že vydavateľom novín je Infoštúdio, nie Mesto Dolný Kubín, čo má
vplyv aj na kreovanie redakčnej rady. Tá pozostáva z redaktorov a konateľky, on ako
predseda koordinuje obsah všetkých článkov. Infoštúdio pripraví všetky podklady, ale mesto
chce vidieť výstupy. Tiráž je podľa jeho názoru v súlade s tlačovým zákonom.
Ing. Švehla - nechce hodnotiť úroveň novín, len porovnal skutočnosť s informáciami, ktoré
uviedol v septembri pán primátor. Ten vtedy hovoril, že budú čiernobiele a budú vychádzať
na bežnom novinovom papieri, čo neplatí. Noviny obsahujú veľa reklamy, je v nich veľa
športu, články sú dlhé. Ale to je len jeho názor, necíti sa byť neomylný.
PhDr. Šimek - vývoj ide ďalej, po porovnaní cenových ponúk sa zistilo, že farebná tlač je len
o málo drahšia ako čiernobiela. To isté platí aj o kolportéroch, cenovo najvýhodnejší
nedodržal podmienky, preto bol nahradený inou spoločnosťou.
Mgr. Brnčalová - upozornila Ing. Švehlu, že nemá predstavu, koľko taký papier stojí, čiže je
zbytočné sa o tom na takejto úrovni baviť. Sú to mestské noviny, ktoré musia mať určitú
úroveň, preto sa rozhodli pre čistý formát, ktorý sa nestratí medzi „šalátmi", ktoré ľudia do
schránok denno-denne dostávajú. Nech to má úroveň, keď to vydáva mesto.
Mgr. Matejov - v septembri, keď sa o novinách na rade seniorov rozprávalo, ešte nebol
schválený rozpočet a nebolo jasné, či noviny budú vychádzať. Chcel sa vyhnúť chybám
predchádzajúcich novín. Malý rozdiel medzi farebnou a čiernobielou tlačou a to, že
kvalitnejší papier je paradoxne lacnejší ako klasický novinový, bolo dôvodom dať prednosť
kvalite.
Mgr. Brnčalová - noviny sú odrazom toho, čo sa v meste deje. Minulý mesiac bol bohatší na
šport, preto bolo v tomto čísle toľko článkov zo športu. Noviny nemajú žiadne pravidelné
rubriky, dávajú do nich veci, ktoré sa udiali. Budúci mesiac možno bude viac informácií z
kultúry.
2. Odpočet uznesenia rady seniorov z 07. 12. 2015
Ing. Kosmeľ - k problematike bezplatného cestovného seniorov nad 70 rokov spracoval spolu
s vedúcim dopravy spoločnosti Arriva Liorbus, a. s., ktorá pre mesto vykonáva dopravu vo
verejnom záujme, tabuľku s dvomi variantmi. Plné cestovné v hotovosti je 0,40 EUR, u
bezhotovostného styku 0,33 EUR. U platieb v hotovosti zľava v súčasnosti predstavuje 37,5
% z plného cestovného (cena zľavneného lístka 0,25 EUR) a u bezhotovostných platieb 39,39
% (cena zľavneného lístka 0,20 EUR). Celková strata poskytovania takejto zľavy je 5 036,93
EUR. V prvom variante, zvýšenia zľavy pre seniorov na 50 % ceny základného cestovného,
by sa cena jednej jazdy znížila u platby v hotovosti na 0,20 EUR a u platby čipovou kartou na
0,165 EUR. Celková strata oproti plnému cestovnému by sa mierne zvýšila na 5 965,47 EUR.
Ďalej bola spracovaná druhá alternatíva, že by zľava pre túto kategóriu obyvateľov
predstavovala 100 %. Ide približne o 42 tisíc jázd, celková strata by činila 11 930,93 EUR.
Dofinancovať by bolo potrebné skoro 7 tis. EUR oproti súčasného stavu. MAD ročne
prevezie 600 tis. osôb a najazdí 212 tis. km. Celková strata pozostáva jednak zo zľavnených
cestovných lístkov všetkých kategórií, tá je na úrovni 40 tis. EUR a ďalších 100 tis. EUR z
obslužnosti. Celkovo mesto vykrýva z vlastného rozpočtu MAD vo verejnom záujme sumou
cca 145 tis. EUR. V tých 100 tis. EUR je dofinancovanie nerentabilných liniek, pretože ľudia
sa potrebujú dostať do zamestnania, do kostola, do obchodnej zóny, alebo napríklad do
Beňovej Lehoty, kde spoj nie je vyťažený. Všetko má so všetkým náväznosť. Od 01. 06. sa
spustí statická doprava, navrhuje počkať, ako sa bude finančne vyvíjať, a z príjmov z nej
dofinancovať zľavy od roku 2017.
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Čo sa týka problematiky spaľovania komunálneho odpadu, čítal komunikáciu p. Švehlu, ktorý
otázky nadvakrát položil správnym orgánom a organizáciám. Trocha ho prekvapila odpoveď z
ministerstva životného prostredia, že je problematiku vhodné zapracovať do všeobecne
záväzného nariadenia. Nový zákon o odpadoch striktne zakázal spaľovanie komunálneho
odpadu na verejných priestranstvách i domácich vykurovacích zariadeniach. Ako však
skontrolovať dodržiavanie tohto dodržiavanie tohto zákazu v uzavretých priestoroch, v
domácnostiach, ak to niekto spaľuje v peci a nie je právo vstupovať do týchto priestorov? Tu
vidí problém z hľadiska výkonu. Čo sa týka sankcií, tu problém nie je. Pokiaľ je informácia,
že komunálny odpad bol spaľovaný v peci a vinník sa prizná, mesto je v tejto veci správnym
orgánom a je možné tomuto vinníkovi dať sankciu. Je problém to dokázať, pokiaľ to robí v
svojej kotolni napríklad v noci alebo poobede. To však nevyrieši ani prijatie všeobecne
záväzného nariadenia.
PaedDr. Hunčaga - vieme, že spaľovať lístie na záhradách by sa nemalo, že je to v zákone, len
by ho zaujímalo, kto má v meste právo toto kontrolovať a vyvodzovať dôsledky.
Ing. Kosmeľ - mestská polícia môže vstupovať na pozemky, keď vidí, že sa niekde spaľuje
komunálny odpad, PET fľaše, pneumatiky a podobne, vie zasiahnuť, pretože ide o porušenie
zákona. Takisto keď sa spaľuje lístie, tu ide o porušenie troch zákonov: občiansky zákonník
riešiaci občianske spolunažívanie, zákon o odpadoch a zákon o znečisťovaní ovzdušia.
Polícia, či už mestská alebo štátna, tam vie vôjsť, zistiť porušenie, spísať zápis, ten odovzdať
mestu, ktoré vedie voči vinníkovi priestupkové konanie. Problém je, keď chýba konkrétny
podnet. Veci sú riešiteľné, či už mestskou alebo štátnou políciou, keď sa o nich vie.
Ing. Švehla - spaľovanie komunálneho odpadu je veľký neduh, ktorý je potrebné riešiť. Na
webe mesta bol zverejnený o tejto problematike článok, avšak len presviedčanie ľudí
nepostačuje, zrejme je potrebná aj reštrikcia. Nešlo mu o to, že by zákon túto problematiku
neriešil, alebo že by to malo riešiť všeobecne záväzné nariadenie. Ale o to, aby sa v
aktualizovanom všeobecne záväznom nariadení v zmysle nového zákona o odpadoch využili
možnosti problematiku do neho koncentrovať v zrozumiteľnej podobe, aby sa na ne bolo
možné odvolať.
Vlastnú kontrolu nie je možné vykonať bez odobratia vzorky, čo by však bolo mimoriadne
nákladné. Jediná možnosť je, že jednotlivé zdroje tepla majú predpísané palivo, ktoré je
podrobne charakterizované. Zásah je možný jedine na základe podnetu, sťažnosti alebo
zistenia, že občan skladuje nevhodné palivo. Mal by ho niekto požiadať, aby preukázal, že
toto palivo je vhodné pre jeho vykurovacie zariadenie. Sankcia by mala odradiť od spaľovania
nevhodného paliva.
Ing. Kosmeľ - zákon prikazuje zosúladiť všeobecne záväzné nariadenie s novoprijatým
zákonom do konca šiesteho mesiaca. Zapracuje sa do neho všetko, čo môže byť v zmysle
zákona vo všeobecne zákonnom nariadení riešené. Bude sa to riešiť odkazmi na paragrafové
znenia zákona, pričom návrh nariadenia bude predložený na aprílové mestské zastupiteľstvo.

3. Materiály pre rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 12. 2015:
Informatívna správa o podpisovej akcii za zachovanie futbalu v Dolnom Kubíne - predkladá
Ing. Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu
PaedDr. Hunčaga - futbalový klub je momentálne samostatná jednotka, ktorá chce od každého
peniaze a robiť si s nimi, čo uznajú za vhodné. Majú nejakú organizačnú štruktúru,
sponzorov, majú nárok na 2 % z dane?
Ing. Švento - klub nebol dodnes zaregistrovaný ako prijímateľ 2 % daní z príjmov.
Donedávna tam nefungoval výbor, uvidíme, ako to bude teraz, treba im nechať tých 100 dní.
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PaedDr. Hunčaga - pôvodný zákon o športe hovoril o tom, že štát chcel, aby všetky deti viac
športovali. Navrhovali opatrenia, vďaka ktorým rodičia mohli ušetriť na poplatkoch za
športové krúžky. Poukazy v sume 40,- EUR mali dostať všetky deti od 5 do 15 rokov. Prečo
to zo zákona vypadlo? Prečo dnes chodia rodičia pýtať peniaze na mesto?
Ing. Švento - bola to chyba, pretože fungujú poukazy na záujmovú činnosť na školách,
existujú kultúrne poukazy, kde dostanú školy peniaze na kultúrne podujatia, a dobrá bola aj
myšlienka športových poukazov, čo však zo zákona vypadlo.
Ing. Švehla - ľudia podpíšu petíciu, a pritom ani nevedia, o čo vlastne ide. Možno by situáciu
v meste ukľudnilo, keby v novinách Kubín bolo 10 riadkov vysvetlenia, prečo mesto od
dotácie na rekonštrukciu futbalového štadióna odstúpilo.
PhDr. Šimek - MFK Dolný Kubín má schválené všetky potrebné orgány, je s kým rokovať.
Prebehlo stretnutie s „petičným výborom", dohodli sa dve veci: poskytli mestu zápisnicu o
orgánoch klubu, avšak do dnešného dňa mestu nezaslali predstavu riešenia momentálnej
situácie spolu s návrhmi, v čom im mesto má pomôcť. Boli im odsúhlasené peniaze na
činnosť a fungovanie mládeže, ale „A" tím si musia vyriešiť sami. Petícia však nevykazuje
znaky petície. Rodičia mladých futbalistov sú nešťastní, že sa veci nikam neposúvajú. Mestu
však prioritne záleží na mládežníckom futbale.
Rekonštrukcia štadióna je v procese tvorby projektovej dokumentácie štadióna, jeho súčasťou
bude aj atletická dráha, ktorá bude môcť slúžiť všetkým športovcom a obyvateľom mesta.
Atletika v meste je momentálne na ústupe, aj kvôli nevyhovujúcim športoviskám.
PaedDr. Hunčaga - stanovisko rady seniorov je, že občianske združenie MFK nemôže čakať
na peniaze od mesta, ale svojou vlastnou aktivitou si zabezpečovať prostriedky. Mesto by,
samozrejme, malo podporovať mládež.
Ing. Švento - sú tam aj teraz veľké problémy, boli nútení, keďže bývalé vedenie už
nefungovalo, vymeniť na letnom štadióne zámky, keďže kľúče mal každý. Problémy sú však
aj pri tomto novom vedení, napríklad s tréningami, s týždenným programom na umelej tráve,
nefunguje to tak, ako by si predstavovali. Klub má športoviská na základe zmluvy o
výpožičke bezplatne. To by si mali uvedomiť, že letný štadión stojí mesto ročne okolo 60 - 70
tis. EUR.
Návrh zmien členov mestských výborov a Komisie verejného poriadku pri MsZ
PaedDr. Hunčaga - v zmysle nového nariadenia by každý podnik, ktorý produkuje hudbu, mal
mať certifikát hlučnosti od RÚVZ, má na mysli tú nešťastnú Kopačku. Myslí si, že je v silách
mesta túto skutočnosť odkontrolovať.
PhDr. Šimek - áno, mesto má na to viacero možností. Členovia komisie verejného poriadku sú
z rôznych častí mesta, sú styčnými dôstojníkmi za jednotlivé časti. Momentálne sa
zaktivizovala štátna polícia, tzv. tútori za jednotlivé časti kontaktujú predsedov mestských
výborov a žiadajú o podnety na hlučnosť, neporiadok a pod., majú rozsiahlejšie kompetencie
ako mestská polícia. Sú ochotní prichádzať aj na mestské výbory, tu sa im môžu tieto podnety
odovzdať.

4. Rôzne
PaedDr. Hunčaga - z rady seniorov vzišiel podnet na zľavy pre seniorov v aquarelaxe. Dostal
otázku od seniorky mesta, ktorá nie je členkou denného centra, či má nárok na zľavu. V
zmluve o vzájomnej spolupráci medzi Mestom Dolný Kubín a AQUA KUBÍN, s.r.o., sa totiž
uvádza, že zľavy sa týkajú len členov denného centra. Čo ostatní: členovia jednoty
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dôchodcov, ťažko zdravotne postihnutí, neorganizovaní dôchodcovia? Ak je to nedostatok
zmluvy, je potrebné ju upraviť.
Ing. Švehla - veľmi pozitívne bol na minulých rokovaniach v súvislosti s komunálnym
odpadom hodnotený fakt, že na svojej skládke v Širokej OFZ pripravujú zámer zabezpečiť aj
skládkovanie komunálneho odpadu. Motívom bolo to, že vývoz odpadu mimo okres je drahý
a že to nie je trvalo udržateľné. Preto pokiaľ by sa mestu s OFZ podarilo urobiť dobrú
zmluvu, ľudia by získali. Avšak oznámenie firmy, ktorá navrhuje vytvorenie skládky, nebolo
akceptované. Ministerstvo životného prostredia minulý rok v septembri rozhodlo, že sa
predpokladá nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto musí byť akcia predmetom
posudzovania vplyvu na životné prostredie, voči čomu spoločnosť podala odvolanie. Už v
roku 2006 vznikol projekt na susediacom pozemku, ktorý si blokovalo OFZ pre prípad
zaplnenia svojej súčasnej skládky, ten by bolo možné v súčasnosti využiť na rozšírenie
skládky komunálneho odpadu. Pre mesto je to zaujímavé mať takúto trvale udržateľnú
možnosť skládkovania, pretože v zmysle nového zákona skôr či neskôr na určité limity
narazia aj tí, ku ktorým sa v súčasnosti odpad vozí. Zároveň na túto problematiku reagujú aj
aktivisti, ktorí sú za zachovanie ekológie. Keby OFZ postavilo skládku na súčasnej, muselo
by robiť opatrenia: postaviť čističku, eliminovať odpadové vody z horných častí skládky,
ktoré znečisťujú Oravu, potom by skládka bola povolená. Ale ak im to nepovolia, nebude to
možné realizovať. A potom nastupuje táto možnosť, ale nemá predstavu kto by to budoval, či
by na to boli nejaké peniaze z eurofondov, alebo by to postavilo OFZ. Samozrejme, bolo by
potrebné sa pozrieť na zmluvné podmienky, čo by za to chceli, aby mesto neplatilo viac ako
platí teraz. Na najbližšom rokovaní by mohli informovať, ako sa táto vec vyvíja.

5. Záver
PaedDr. Hunčaga sa prítomným poďakoval za účasť a o 15.30 hod. ukončil zasadanie Rady
seniorov.

Uznesenie Rady seniorov zo dňa 22. 02. 2016:
Vzhľadom k tomu, že rokovania Rady seniorov sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina jej
členov, nebolo možné prijať žiadne uznesenie.

V Dolnom Kubíne, 24. 02. 2016
Zapísal: Vladimír Adamec, tajomník Rady seniorov Mesta Dolný Kubín
Overil: PaedDr. Jozef Hunčaga, predseda Rady seniorov
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