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

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov Mesta Dolný Kubín,
konaného dňa 18. júla 2016 o 13.00 hod.
_____________________________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Dlhodobá stratégia mesta v zmysle rozvoja a zaľudnenia Hviezdoslavovho námestia kultúrne, spoločenské a predajné akcie, iné návrhy (predkladá Ing. Adamec, kancelária
primátora mesta)
3. Predpoklady využívania geotermálnych vôd, resp. geotermálnej energie v meste Dolný
Kubín (predkladá Ing. Švehla, CSc, a Ing. Smoleň, VOVŽP)
4. Návrh zabezpečenia a následnej kontroly plnenia VZN č. 1/2016, čl. 3 o zákaze spaľovania
komunálneho odpadu vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach, vrátane postihov za
porušovanie (predkladá Ing. Švehla, CSc, a Ing. Smoleň, VOVŽP)
5. Vyhodnotenie regulácie statickej dopravy po prvom mesiaci fungovania (predkladá Ing.
Kosmeľ, VODMHCR)
6. Plánované investičné aktivity mesta v II. polroku 2016 (predkladá Mgr. Matejov, primátor)
7. Rôzne
8. Záver

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Primátora mesta a ostatných prítomných privítal predseda Rady seniorov PaedDr. Hunčaga.
2. Dlhodobá stratégia mesta v zmysle rozvoja a zaľudnenia Hviezdoslavovho námestia kultúrne, spoločenské a predajné akcie, iné návrhy (predkladá Ing. Adamec, kancelária
primátora mesta)
Ing. Adamec - informoval o požiadavkách podnikateľov z Hviezdoslavovho námestia,
adresovaných primátorovi mesta na stretnutí dňa 15. 06. 2016. Smerovali k oživeniu
námestia, finančnej podpore živnostníkov a predajcov zo stran Mesta, zmenám v oblasti
regulácie parkovania, zmenám v zásobovaní prevádzok a zabezpečeniu propagácie námestia v
mestských médiách.
PaedDr. Hunčaga - ponuka musí byť taká, aby zákazník mal dôvod do prevádzky prísť.
Ing. Švehla - jednoduché riešenie, ktoré prinesie okamžitý efekt, neexistuje.
PaedDr. Hunčaga - nie je vinou Mesta, že námestie je v takom stave, v akom je. Mesto môže
pomôcť, ale všetko je na majiteľoch prevádzok.
Ing. Švehla - Mesto je potrebné pochváliť, že to námestie vyzerá tak, ako vyzerá. To je
základný predpoklad toho, aby tí ľudia, ktorým na oživení záleží, do toho niečo investovali.
3. Predpoklady využívania geotermálnych vôd, resp. geotermálnej energie v meste Dolný
Kubín (predkladá Ing. Švehla, CSc, a Ing. Smoleň, VOVŽP)

Ing. Švehla - vysvetlil dôvody, pre ktoré sa po čase vrátil k problematike geotermálnych vrtov
v okolí Dolného Kubína.
Ing. Smoleň - ozrejmil rozdielne pohľady odborníkov na vrty vo Vyšnom Kubíne a Oravskej
Porube. Poukázal na riziká, spojené s investovaním finančných prostriedkov na geotermálny
vrt v sume 2,5 až 3 mil. EUR. Najlepšie by bolo, keby vrty realizoval štát v rámci prieskumu
zeme. Upozornil na potrebu zabezpečenia následnej využiteľnosti vrtov.
PaedDr. Hunčaga - spýtal sa na riziká, spojené s lokalizáciou vrtov v okolitých obciach.
Ing. Smoleň - problém sa riešil dvomi spôsobmi: dohodami s obcami a snahou o posunutie
vrtov do katastra Dolného Kubína.
4. Návrh zabezpečenia a následnej kontroly plnenia VZN č. 1/2016, čl. 3 o zákaze spaľovania
komunálneho odpadu vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach, vrátane postihov za
porušovanie (predkladá Ing. Švehla, CSc, a Ing. Smoleň, VOVŽP)
Ing. Švehla - zákon o odpadoch zakazuje spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve
a vo vykurovacích zariadeniach, čo prevzalo aj VZN. Životné prostredie sa vo svete stáva
prioritou, pričom lokálne vykurovanie je významným znečisťovateľom ovzdušia. V rámci
mesta Dolný Kubín musia pri dodržiavaní VZN kooperovať odbory výstavby a životného
prostredia a dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu. Zákon nerieši problém
vstupu do rodinného domu, problematický je tiež odber vzoriek, ktorý je veľmi drahý.
Vlastník spaľovacieho zariadenia by mal predložiť, aké palivo spaľuje a manuál zariadenia na
spaľovanie by mal obsahovať druh paliva. Poukázal na konkrétny prípad spaľovania
nedovoleného paliva.
Ing. Smoleň - aj podobný prípad spaľovania odpadu z výroby nábytku z minulého roka
skončil na nedokonalej legislatíve.
Ing. Švehla - irituje ho, že máme VZN, ktoré však nevieme skontrolovať.
MVDr. Uhrín - východiskom je využívanie bezdymových technológií, tepelných čerpadiel,
slnečných kolektorov, fotovoltaických článkov. Čo však s drevom okolo rodinných domov?
Ing. Kosmeľ - palivové drevo je možné spaľovať, konáre je potrebné štiepkovať a
kompostovať. Uvažujeme, že by sme zaviedli množstevný zber takéhoto odpadu. Bude
záležať na každom, akú formu zvolí.
Ing. Švehla - poukázal na konkrétny prípad spaľovania starých okien a drevotriesok z výroby.
Ing. Kosmeľ - nelegálne sa spaľujú hlavne odpady z výroby alebo stavebný odpad, nie
komunálny odpad. A tu zlyháva štát, keď odpad z výroby nie je legislatívne podchytený. Ten
by tiež mal podporovať alternatívne metódy vykurovania, ktoré sú finančne náročné.
PaedDr. Hunčaga - uznesenie bude smerovať k osvete v tejto oblasti.
Mgr. Matejov - poďakoval sa Ing. Švehlovi za jeho nezištnú prácu v oblastiach, ktoré boli na
tejto rade seniorov prejednávané.
5. Vyhodnotenie regulácie statickej dopravy po prvom mesiaci fungovania (predkladá Ing.
Kosmeľ, VODMHCR)
Ing. Kosmeľ - systém bol spustený podľa plánu od 01. 06. 2016, bol prijatý jeden
zamestnanec a zakúpené technické prostriedky potrebné pre činnosť a vyhodnocovanie
systému. Parkovacie automaty fungujú zatiaľ bez problémov, sú kontrolované dvakrát denne,
nie sú napojené na elektrickú energiu, pracujú na solárnu. Úspešne bolo spustené SMS
parkovanie, časť parkujúcich namiesto skratky okresu uvádza písmená XY podľa vzoru.
Nemyslí si, že Mesto urobilo málo osvety pred spustením regulácie parkovania. Predaných
bolo zatiaľ 250 rezidentských parkovacích kariet v sume 3 545,- EUR, ľudia bývajúci v zóne
sú spokojní so zmenou. Abonentských kariet sa predalo 78 za 18 tis. EUR. Služobných
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parkovacích kariet bolo vydaných 69 orgánom mesta, záchrannému systému a štátnym
inštitúciám v sume 690,- EUR. Cez SMS bolo k 15. 07. realizovaných 1 468 obratov v sume
798,40 EUR, prostredníctvom automatov 11 880 obratov za 5 915,- EUR. Celkové tržby tak
predstavujú 28 948,- EUR. Tržby do konca roka by mali predstavovať cca 50 - 60 tis. EUR, je
to menej oproti predpokladaným 80 tis. EUR, hlavne z dôvodu nižšej obsaditeľnosti
parkovísk. Jediným problémom bol protest majiteľov prevádzok z Hviezdoslavovho námestia,
pre ktorých regulácia parkovania bolo poslednou kvapkou sťaženia ich podnikania.
Požadovali záchytné parkovisko pri Kolibe zadarmo, čo bolo predložené do mestského
zastupiteľstva, ktoré ho nepodporilo. Druhou alternatívou bolo na parkoviskách za Marínou a
pri bývalom PISO športe umožniť hodinu zadarmo. Problém je s kontrolou dodržiavania
lehoty. Na zastupiteľstve padol návrh hodiny zadarmo so závorami pri Daňovom úrade,
investícia by predstavovala 20 tis. EUR. Vidíme to ako ústretový krok pre občanov mesta,
pripravíme ho do septembrového zastupiteľstva. Ak mám zhodnotiť doterajší výsledok,
kladom je, že človek má v meste v každom čase kde zaparkovať. Na druhej strane boli sme
pripravení na to, že nás nebudú všetci chváliť.
6. Plánované investičné aktivity mesta v II. polroku 2016 (predkladá Mgr. Matejov, primátor)
Mgr. Matejov - začala sa II. etapa rekonštrukcie Aleje Slobody s novým chodníkom pred
rodinnými domami a vybudovaním právoplatného odbočovacieho pruhu od ul. S. Nováka
vpravo. Pracuje sa na detskom ihrisku Žihadielko, v sobotu 23. 07. bude slávnostné otvorenie,
Mesto tam dopracuje chodníčky a mostík cez potok. Na ul. Bystereckej sa začne budovať
parkovisko pre 30 vozidiel za 60 tis. EUR. V septembri - októbri prebehne revitalizácia
priestoru medzi cukrárňou a Saturom v sume 40 tis. EUR, architektonický projekt sme dali
spracovať až po kolonádový most, tento priestor sa dobuduje v budúcich rokoch. Priebežne sa
robia opravy na materských školách a ZUŠ I. Ballu v sume 70 tis. EUR. Na ZŠ J. Matúšku
prebieha rekonštrukcia školskej jedálne, pripravuje sa verejné obstarávanie na výmenu šindľa
na kolonádového mosta v sume 60 tis. EUR, malo by sa tam vymieňať aj verejné osvetlenie.
Cca 60 tis. EUR budeme potrebovať na náter mosta proti vlhkosti. Pripravuje sa oprava pre
peších pri SEZ v sume 21,5 tis. EUR, pôjde však len o krátkodobé predĺženie jej životnosti.
Rozbieha sa I. etapa rekonštrukcie letného štadióna v sume 60 tis. EUR: strecha tribúny,
predĺženie samotnej plochy, výmena bránok a vybudovanie antidopingovej miestnosti.
Rovnaký balík chceme uvoľniť pre druhú etapu na interiér štadióna. Na MsKS sa končí
rekonštrukcia schodiska a oporného múru, pripravuje sa rekonštrukcia chodníka pri ČSOB,
nové detské ihriská v Medzihradnom a na Malom Bysterci. V piatok sa otváralo
streetworkoutové ihrisko pri umelej tráve, v Kňažej pribudne nové multifunkčné ihrisko v
sume 50 tis. EUR. Bude sa opravovať svah pod sídliskom Banisko a osvetlenie Gäceľskej
lavice. Podarilo sa nám získať finančné prostriedky na revitalizáciu ul. Okružnej. Za 300 tis.
EUR sa bude realizovať saunový svet v aquaparku.
7. Rôzne
Ing. Švehla - poukázal na grafiti na stenách hlavnej železničnej stanice. Požiadal o osadenie
dopravného zrkadla v zákrute pri bývalom Primalexe, kde sa pripravuje otvorenie nového
autoservisu.
Ing. Smoleň - hlavná stanica je v pláne rekonštrukcií, bez ohľadu na to by vedenie stanice
malo zabezpečiť odstránenie týchto malieb.
Ing. Švehla - pýtal sa, aká je situácia s parkovaním pred hlavnou stanicou.
Ing. Kosmeľ - prebehli dve rokovania v tejto veci. Na prvom Arriva ako vlastník pozemkov
prehodnotí zmluvný vzťah s nájomcom. Na základe štátneho dozoru sa odstránilo dopravné
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značenie na parkovisku. Druhé rokovanie prebehlo za účasti spoločnosti Arriva, ŽSR,
súkromného podnikateľa prevádzkujúceho parkovisko aj majiteľa bufetu. Všeobecná zhoda
bola, že situácia nie je dobrá. Vznikla v minulosti predajom pozemkov bývalej SAD, vrátane
pozemkov slúžiacich na príchod klientov do stanice. Mesto vyvinulo iniciatívu odkúpiť tieto
pozemky od spoločnosti Arriva a zorganizovať dopravu. Pokiaľ chce túto dopravu riešiť
Arriva alebo podnikateľ, musia postupovať v zmysle zákona. Štát urobil chybu, že sa zbavil
pozemkov, slúžiacich ako prístup na stanicu. Nájomná zmluva medzi Arriva a súkromným
podnikateľom spôsobila veľké problémy, záleží len na tejto spoločnosti, či zmluvu vypovie.
Mgr. Matejov - spolupráca so Železnicami Slovenskej republiky je veľmi zlá. Pol roka
napríklad čakáme na vyjadrenie ohľadom odpredaja pozemku pre OD TESCO. V súvislosti so
situáciou ohľadom parkoviska pri železničnej stanici sa Mesto dostalo do neoprávnenej
kritiky.
p. Chrenová - ľudia o tomto nevedia a nadávajú na Mesto.
MVDr. Uhrín - informoval sa o platbách Mesta za predanú umelú trávnatú plochu.
Mgr. Matejov - v roku 2004 - 2005 sa riešil problém starého škvarového ihriska. Podnikatelia
sa ponúkli, že združia finančné prostriedky a vybudujú umelé ihrisko, Mesto poskytne
pozemok. Mesto dalo zároveň prísľub, že bude mesačne uhrádzať sumu 60 tis. SK (2 tis.
EUR) za aktivity žiakov škôl na tomto ihrisku. V roku 2011 sme sa snažili dohodnúť s
podnikateľmi na odpredaji pozemku a vzájomnom započítaní splátok nájmu. Mesto o ich
výšku dostalo nižšiu čiastku za pozemok. Po vyrovnaní dlhu bude potrebné jednať o nových
podmienkach.
8. Záver
PaedDr. Hunčaga sa prítomným poďakoval za účasť a o 17.00 hod. ukončil zasadanie Rady
seniorov.

Uznesenie Rady seniorov zo dňa 18. 07. 2016:
Rada seniorov
a) berie na vedomie materiály, prerokovávané pod bodmi 2 - 6
b) odporúča Mestu Dolný Kubín:
- iniciovať obnovenie problematiky využitia geotermálnych vrtov v meste Dolný Kubín
- zabezpečiť pravidelnú osvetu v mestských médiách k problematike nezákonnosti a
škodlivosti spaľovania odpadu na otvorených plochách a vo vykurovacích zariadeniach

V Dolnom Kubíne, 18. 07. 2016
Zapísal: Vladimír Adamec, tajomník Rady seniorov Mesta Dolný Kubín
Overil: PaedDr. Jozef Hunčaga, predseda Rady seniorov
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