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

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov Mesta Dolný Kubín,
konaného dňa 25. apríla 2016 o 13.00 hod.
_____________________________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Materiály pre rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 28. 04. 2016:
a) Návrh na udelenie čestného občianstva Tiborovi Spitzovi, rodákovi z Dolného Kubína predkladá PhDr. Jozef Šimek, viceprimátor
b) Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Dolný Kubín - predkladá Ing. Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy,
miestneho hospodárstva a cestovného ruchu
c) Stav verejného poriadku v meste Dolný Kubín, vyhodnotenie činnosti mestskej polície za
rok 2015 - predkladá Mgr. Peter Uhrina, náčelník mestskej polície
3. Rôzne
4. Záver

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Primátora mesta a ostatných prítomných privítal predseda Rady seniorov PaedDr. Hunčaga.
2. Materiály pre rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 28. 04. 2016:
Návrh na udelenie čestného občianstva Tiborovi Spitzovi, rodákovi z Dolného Kubína predkladá PhDr. Jozef Šimek, viceprimátor
Rada seniorov nemala k materiálu žiadne pripomienky.
Mgr. Matejov - mesto chce udelením čestného občianstva a pochodom do Srňacieho dať
verejnosti signál, že nesúhlasí s nárastom neonacistických tendencií v spoločnosti.
Ing. Švehla - podľa reakcií mladých ľudí na facebooku, by sa školy mali snažiť komplexne
vysvetľovať žiakom udalosti druhej svetovej vojny.
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Dolný Kubín - predkladá Ing. Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy, miestneho
hospodárstva a cestovného ruchu
Ing. Švehla - mesto Ružomberok si objednalo štúdiu najväčších zdrojov znečisťovania
ovzdušia. Najväčším problémom nie je celulózka Mondi, ale doprava v meste a vysoký počet
vykurovacích kotlov na malom území. Mestu by podľa štúdie pomohlo aj zlepšenie čistenia
komunikácií či viac izolačnej zelene. Priamo v Ružomberku je 1000 - 1500 malých kotlov,
lokálne vykurovanie tvorí 31 % zdrojov vykurovania. Pritom spaľovanie iných ako určených
typov paliva navyšuje emisie 20 až 100-násobne.

V článku 3, bode 2 VZN sa v odvolaní na zákon o odpadoch hovorí o zákaze spaľovania
komunálneho odpadu na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v
domácnostiach. Občan sa pravdepodobne nedozvie, že pri porušení zákona mu hrozí sankcia
až 1500,- EUR, a že existujú spôsoby kontroly takejto činnosti. Pritom takáto činnosť výrazne
negatívne ovplyvňuje životné prostredie, ako bolo poukázané v štúdii mesta Ružomberok.
Vo VZN sa hovorí o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, ktorý je
možné odviezť na zberný dvor alebo na miesto určené mestom. Informoval sa, ako je to s
malými producentmi takéhoto odpadu, ktorí vyprodukujú jeden či dva fúriky pokosenej trávy
alebo drobných konárikov.
Mgr. Matejčík - zaujímal sa o spôsob zberu použitého oleja.
MVDr. Uhrín - obdobie veľkých skládok končí, prichádza obdobie triedenia a recyklácie.
VZN by malo obsahovať aj perspektívu ďalšieho vývoja.
Informoval sa o možnosti pomoci mesta s drvičmi konárov či kompostérov pre záhradkárov a
o možnostiach vykurovania geotermálnymi vrtmi, čo by tiež bol príspevok životnému
prostrediu.
Ing. Švehla - v súvislosti s vrtmi sa dohodol s Ing. Smoleňom, že vzhľadom na vysokú cenu
vrtov a nezaručené výsledky mesto vyčká vhodnú chvíľu a pokúsi sa využiť externé finančné
zdroje z eurofondov alebo ministerstva. Ing. Smoleňovi odovzdal k tejto problematike
písomný materiál, navrhol ho aktualizovať.
PaedDr. Hunčaga - na Bzinách sú zberné nádoby na BRKO, pýtal sa, či by nebolo možné
takého inštalovať k rodinným domom v meste. Informoval, že použité oleje nedávno na
Bysterci odoberala súkromná firma.
Pýtal sa, či nie je možné zverejniť sankciu za nedovolené spaľovanie odpadu priamo do VZN.
Mgr. Matejčík - triedený odpad bezprostredne ovplyvňuje komunálny odpad. Dotazoval sa, či
sa pri znížení objemu zmesového komunálneho odpadu nebude upravovať výška poplatku za
komunálny odpad.
Ing. Kosmeľ - VZN bolo spracované v súlade so zákonom o odpadoch, musí obsahovať
všetky náležitosti, ktoré zákon ukladá.
Čo sa týka spaľovania BRKO, táto problematika spadá pod VZN o drobných zdrojoch
znečisťovania, k jeho prijatiu a k povinnostiam mesta v oblasti ochrany ovzdušia a k
sankciám by sa mal vyjadriť príslušný vedúci odboru.
BRKO je veľmi široká téma, mesto je povinné zberať tento odpad z domácností, zatiaľ má
však výnimku, ktorá najneskôr do dvoch rokov zanikne. Preto budú podané dva projekty v
rámci výziev ministerstva životného prostredia. Technické služby plánujú v rámci projektu
získať techniku na triedenie zberu komunálnych odpadov, t.j. hnuteľných vecí na podporu
triedeného zberu a nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných
vytriedených zložiek komunálnych odpadov. Maximálny limit pre túto aktivitu je 1,5 mil.
EUR bez DPH. V prípade získania týchto prostriedkov by sme zber BRKO od budúceho roka
zaviedli. 1100 litrové nádoby by sa začali zberať minimálne v perióde 14 dní. U bytových
domov by to bolo 1-2 x týždenne. Nie všetko je však len o životnom prostredí, ale aj o
ekonomike. Ak by sme dnes pristúpili k zavedeniu zberu BRKO, museli by sme všetky
vyvolané náklady, buď preniesť poplatkami na obyvateľov, alebo ich zaplatiť z mestského
rozpočtu. Preto je potrebné využiť všetky možné výzvy. Mesto pripraví podobný projekt v
nadväznosti na úspešnosť Technických služieb. Pôjde o realizáciu 96 prístreškov na
zastrešenie 1100 litrových nádob na zmesový komunálny odpad, nádoby na bioodpad, šatstvo,
prípadne olej. Nádoby na separovaný zber musia ostať mimo prístreškov. Plánujeme získať
tiež vozidlo a nádoby. Dva projekty podobného zamerania nie je možné podať. Výstavba
prístreškov však nerieši zmenšovanie kapacity komunálneho odpadu. Ak Technické služby s
projektom nebudú úspešné, pôjde mesto do druhého projektu a od roku 2017 by sa zber tohto
druhu odpadu zaviedol.
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U zeleného odpadu zo záhrad a sadov zákon nerozlišuje objem tohto odpadu. Bolo by
nespravodlivé aj neekonomické zbierať odpad zo záhrad, ktorý si majitelia dokážu
kompostovať. Avšak aj na túto oblasť by mali byť v blízkej budúcnosti vyhlásené výzvy.
Pokiaľ ľudia nebudú kompostovať, nevyhneme sa zavedeniu množstevného zberu u
domácností a právnických osôb.
Čo sa týka spaľovania biomasy, z ošetrovania zelene je palivové drevo, zvyšok je potrebné
štiepkovať. Mesto vie ponúknuť mestským častiam či záhradkárskym osadám priestory na
zhromaždenie drevín a kríkov, ktoré budú následne odvezené na spracovanie. Výzva uvažuje
aj s kompostoviskom, chýba však vhodný pozemok a do úvahy je potrebné brať aj
ekonomiku.
Mesto podpísalo v stanovenom termíne s firmou ENVI-PAK zmluvu o budúcej zmluve s
výhodnými podmienkami na separovaný zber. Objemový a drobný stavebný odpad stále
ostáva na pleciach samosprávy, pričom je tendencia drobný stavebný odpad preniesť na
občana.
Zberu BRKO sa mesto nevyhne, európska smernica prikazuje do roku 2020 separovať 50 %
zmesového komunálneho odpadu, mesto dnes dokáže cca 9 %. Problém so separáciou je
hlavne v bytových domoch. Mesto produkuje 7 tisíc ton komunálneho odpadu ročne, výzvy sú
nastavené na 50 tisíc ton, čo je celá Orava. Viacero spoločností predstavilo svoje technológie,
avšak nie všetci starostovia to chcú riešiť takýmto spôsobom.
Ing. Švehla - informoval sa, či je možné v súčasnosti určiť plochy na zber malých množstiev
zeleného odpadu.
Ing. Kosmeľ - trávu a lístie nie je možné zhromažďovať na verejnom priestranstve, vytekajú z
neho šťavy, ktoré nepriaznivo vplývajú na životné prostredie. Keďže mesto nemá vhodný
pozemok na kompostovisko, v nevyhnutných prípadoch je možné doviezť tento materiál na
zberný dvor. Zhromažďovať je možné dnes len konáre. Ak budeme úspešní v projekte, do
každej domácnosti sa plánuje 240 litrová nádoba na zelený odpad, u bytových domov 1100
litrová. Do budúcna by sa mal znižovať počet nádob na zmesový komunálny odpad a
zvyšovať počet nádob na zelený odpad.
PaedDr. Hunčaga - VZN by malo dostať veľkú publicitu v novinách i mestskej televízii,
mnoho ľudí stále odpad neseparuje.
Ing. Kosmeľ - problémom je separácia v bytových domoch, ENVI-PAK bude rozvíjať
výchovnú činnosť na školách.
Stav verejného poriadku v meste Dolný Kubín, vyhodnotenie činnosti mestskej polície za rok
2015 - predkladá Mgr. Peter Uhrina, náčelník mestskej polície
Rada seniorov - členovia upozornili na viaceré miesta stretávania sa obyvateľov,
konzumujúcich alkohol (oproti BILLA, pri železničnej stanici, na schodíkoch na nábreží
Oravy na ul. Na Sihoti).
MVDr. Uhrín - správa je veľmi podrobne spracovaná a prehľadná. Najviac priestupkov bolo v
doprave, problémom je alkohol, potrebné sú reštrikcie.
p. Chrenová - poďakovala sa mestskej polícii za školiace akcie pre seniorov v dennom centre.
Mgr. Matejov - informoval o oslave 25. výročia zriadenia Mestskej polície v Dolnom Kubíne.
Z ďalších materiálov, ktoré budú predmetom mestského zastupiteľstva
Mgr. Matejov - informoval o doplnení predmetu činnosti spoločnosti TEHOS, s.r.o., o súhlase
mesta so zriadením materskej školy Montessori v priestoroch bývalého CVČ Domček na ul.
Lucenkovej, o refinancovaní úverov mesta a spoločnosti TEHOS, o dokončení saunového
sveta Aquaparku.
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3. Rôzne
Mgr. Matejov - v stredu sa bude konať schôdza denného centra, spojená so slávnostným
otvorením minitelocvične, izby tradícií a následne prebehne stavanie mája.
Ing. Kosmeľ - informoval o prípravách na zavedenie plateného parkovania v starom meste,
vertikálne značenie a automaty sa budú inštalovať posledné dva májové týždne, vodorovné
dopravné značenie v súčasnosti mesto súťaží, prebehla aj súťaž na SMS parkovanie, jeden
automat bude k dispozícii na skúšobnú prevádzku. Záujemcovia si už dnes môžu kupovať
parkovacie karty. Agendu zabezpečuje Bc. Lavrík, dôležité bude vymáhanie sankcií v prvom
mesiaci, tu očakáva výpomoc mestskej polície.
PaedDr. Hunčaga - informoval sa o tom, v akom štádiu je zmena zmluvy medzi mestom a
spoločnosťou AQUA KUBÍN vo veci využívania zľavy pre všetkých seniorov mesta, nielen
členov denného centra.
Mgr. Matejov - vec je s AQUA vyrokovaná a pripravená, je potrebné dať pp. Gruchalákovi a
Šebovej impulz, aby sa dotiahla aj po právnej stránke. Prosím p. MVDr. Uhrína informovať
členov Jednoty dôchodcov, že zľava platí pre všetkých seniorov.
p. Chrenová - informovala sa o návšteve divadla pre členov denného centra.
PaedDr. Hunčaga - p. Gruchaláková ho informovala, že sa pôjde na dvojdňový zájazd a že
prostriedky sú potrebné na oslavy výročia klubu, na divadlo peniaze nie sú. Ľudia chcú ísť do
divadla, pôjde sa teda v septembri. Peniaze na tieto akcie boli vždy v kapitole sociálneho
odboru.
Ing. Švehla - nedostal aprílové číslo novín Kubín, bolo by potrebné rozprávať s kolportérom.
4. Záver
PaedDr. Hunčaga sa prítomným poďakoval za účasť a o 16.00 hod. ukončil zasadanie Rady
seniorov.

Uznesenie Rady seniorov zo dňa 25. 04. 2016:
Rada seniorov
a) berie na vedomie materiály, prerokovávané pod bodom 2
b) odporúča Mestu Dolný Kubín:
dopracovať zmluvu medzi Mestom Dolný Kubín a spoločnosťou AQUA KUBÍN, s.r.o. tak,
aby zvýhodnený vstup do aquaparku platil pre všetkých seniorov mesta Dolný Kubín, nielen
pre členov Denného centra.

V Dolnom Kubíne, 27. 04. 2016
Zapísal: Vladimír Adamec, tajomník Rady seniorov Mesta Dolný Kubín
Overil: PaedDr. Jozef Hunčaga, predseda Rady seniorov
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