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

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov Mesta Dolný Kubín,
konaného dňa 21. novembra 2016 o 13.00 hod.
_____________________________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Materiál „Operačný plán zimnej údržby 2016/2017" – p. Ľubomír Hajdúch, Technické
služby, s.r.o.
3. Materiály pre rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 11. 2016:
a) Návrh VZN o sociálnej pomoci, sociálnych službách, sociálnom bývaní a určení sumy
úhrady za sociálne služby a sociálne bývanie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný
Kubín – Ing. Gruchalák
b) Informatívna správa o stave škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dolný Kubín za školský rok 2015/2016 – Ing. Švento
4. Rôzne
5. Záver

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Zástupcu primátora mesta a ostatných prítomných privítal podpredseda Rady seniorov Mgr.
Matejčík. Ospravedlnil neúčasť predsedu Rady PaedDr. Hunčagu a primátora mesta Mgr.
Matejova.
2. Materiál „Operačný plán zimnej údržby 2016/2017" (predložil p. Ľubomír Hajdúch,
zamestnanec Technické služby, s.r.o.)
p. Hajdúch - informoval o stave techniky na zimnú údržbu mesta, o kategóriách naliehavosti
údržby, o problémoch s parkovaním vozidiel blokujúcich údržbu
p. Chrenová - požiadavka na dočisťovanie prechodov pre chodcov
Mgr. Matejčík - doplnil požiadavku na okolie základných škôl, napr. ZŠ Martina Kukučína
PhDr. Šimek - na problém s parkovaním upozorníme v mestských novinách
3. Materiály pre rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 11. 2016:
a) Návrh VZN o sociálnej pomoci, sociálnych službách, sociálnom bývaní a určení sumy
úhrady za sociálne služby a sociálne bývanie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný
Kubín – Ing. Gruchalák
Ing. Gruchalák - ide o novelizáciu VZN z roku 2012, sú tu zachované všetky prvky
sociálnych služieb a sociálnej pomoci. Zavádza sa nová služba podpory pre rodinu, upresňuje
sa služba denného stacionára v ZOS, keď doteraz nebol riešený stupeň odkázanosti. Novinkou
je sociálne bývanie a možnosť prijímateľa služieb vybrať si ďalšie služby popri hlavnej službe

bývania. Na konci VZN je cenník, služby sa nezdražujú, naopak, je zachovaná možnosť zliav
až do 80 %.
MVDr. Uhrín - stav ubytovne na ul. J. Ťatliaka a vyťaženosť pobytových zariadení
Ing. Gruchalák - názvy zariadení vychádzajú zo zákona. V roku 2007 mestské zastupiteľstvo
prijalo uznesenie o vysťahovaní ubytovne na ul. J. Ťatliaka, dnes je prázdna a zastupiteľstvo
bude na návrh odborných zamestnancov Mesta, čo s ňou ďalej. Vo VZN sa Ubytovňa Nádej
nenachádza z toho dôvodu, že odbor sociálnych vecí a rodiny nedostal mandát na pokračovaní
ubytovania rodinných prípadov. Preto aj komunitné centrum a ohrevovňa boli presťahované.
V budove ostala využitá jedna miestnosť pre SZPB a dva byty v krízovom režime. Odbor
reagoval na článok v novinách zverejnený bez analýzy a seriózneho stanoviska, v budove
plánoval tzv. podporné bývanie. Ubytovňa Šanca je otvorená požiadavkám a potrebám
klientov, ktorí si vedia vybrať vhodný priestor a služby, za čo si však musia zaplatiť. V
zariadení opatrovateľskej služby sa otvára Ubytovňa Senior tiež s možnosťou výberu
vhodného typu ubytovania. Čo sa týka vyťaženosti, zariadenie opatrovateľskej služby je plne
obsadené
Mgr. Matejčík - jednorazový finančný príspevok pri nástupe dieťaťa do školy je možné
uhradiť len jednému zmluvnému partnerovi
Ing. Gruchalák - partner vzišiel z verejného obstarávania
MVDr. Uhrín - informoval sa o n. o. Reliéf pomoc v núdzi a ďalších poskytovateľoch
sociálnych služieb
Ing. Gruchalák - Reliéf existuje, aj keď možno nie je viditeľná. Mal byť nositeľom sociálnych
služieb
b) Informatívna správa o stave škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dolný Kubín za školský rok 2015/2016 – Ing. Švento
Ing. Švento - konštatoval, že počty žiakov mierne narastajú, 75 % z nich sa stravuje v
školských zariadeniach. Prepadlo 28 žiakov, v testovaní deviatakov dopadla najlepšie ZŠ
Petra Škrabáka. 550 neospravedlnených hodín v tejto ZŠ spôsobili dvaja bývalí žiaci. Zvyšuje
sa počet prijatých žiakov na trojročné stredné odborné školy, stále vysoký podiel je však na
gymnáziá a stredné školy. Zhodnotil projektovú činnosť škôl (Erasmus+, Zelená škola). Počet
žiakov ZUŠ je stabilný, konkurenciou sú súkromné umelecké školy. Problém je s
prírodovednými súťažami a účasťou na nich. Uskutočnili sa dve väčšie rekonštrukcie
školských zariadení: telocvičňa ZŠ M. Kukučína a školská kuchyňa ZŠ J. Matúšku. V
materských školách je dostatočný počet miest. V materiáli sú spomenuté aj neštátne školských
zariadení, ktorých originálne kompetencie sú financované cez Mesto. Nová štátna materská
škola pre zdravotne hendikepované deti vznikla v septembri na Banisku v priestoroch našej
MŠ
Ing. Švehla - ocenil možnosť stravovania seniorov v MŠ na ul. Odbojárov. Správnym
trendom je odchod žiakov na odborné učilištia, mali by to byť školy pre odvetvia, ktoré v
štáte začínajú chýbať
p. Chrenová - ocenila spoluprácu denného centra s materskými a základnými školami
PhDr. Šimek - informoval o úspešnom priebehu burze práce v mestskom kultúrnom stredisku

4. Rôzne
Ing. Švehla - v uznesení Rady seniorov z 18. júla sa odporúča zabezpečiť pravidelnú osvetu v
mestských médiách k problematike nezákonnosti a škodlivosti spaľovania odpadu na
otvorených plochách a vo vykurovacích zariadeniach. Cieľom bolo vtiahnuť do problému
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príslušné útvary mestského úradu, preto je na tomto zasadnutí aj p. Ing. Cimráková ako nový
zamestnanec oddelenia životného prostredia. Je pripravený materiál na zverejnenie v
mestských novinách o spaľovaní komunálneho odpadu. Ak zákony nebude nikto kontrolovať
a dodržiavať, nemá táto aktivita zmysel
Ing. Cimráková - fungovanie zákona v praxi neumožňuje mestu konať, keďže hovorí o
malých zdrojoch pre živnostníkov a právnické osoby. Finančný postih obyvateľovi nie je
možné uložiť, nie je ani možné vstúpiť do jeho domácnosti. Meranie splodín mesto vykonať
nemôže. Preto je potrebné stále vykonávať osvetovú činnosť
Ing. Švehla - dodržiavanie vhodného druhu paliva by bolo možné kontrolovať. Toho, kto
nespaľuje vhodné palivo, by malo byť možné zavolať si na oddelenie a upozorniť ho.
Najväčším zdrojom znečisťovania ovzdušia sú malé domáce zdroje
Ing. Adamec - všetko so všetkým súvisí, postupuje triedenie odpadu, čím sa predíde sčasti
spaľovaniu. Je dobré, že oddelenie životného prostredia má nového zamestnanca, ktorý pri
podpore vedenia mesta môže problém posunúť
Mgr. Matejčík - článok môže byť zverejnený pod hlavičkou Rady seniorov a Mesta
Ing. Švehla - prečítal osobný list z oddelenia životného prostredia OFZ, a. s., týkajúci sa
skládky komunálneho odpadu v Širokej. List mu prišiel ako fyzickej osobe napriek tomu, že k
problematike sa vyjadroval vždy len na pôde Rady seniorov. Rovnako informoval o odpovedi,
ktorú zaslal vedeniu OFZ, a. s. Zdôraznil, že prijal členstvo v Rade aj preto, aby mohol
napomáhať riešeniu verejných problémov
PhDr. Šimek - vedenie mesta sa stotožnilo s vyjadrením Ing. Švehlu z poslednej Rady
seniorov, že pokiaľ OFZ, a. s., splní všetky legislatívne náležitosti pre zriadenie skládky
komunálneho odpadu, nič nebráni Mestu vstúpiť s OFZ, a. s., do zmluvného vzťahu
5. Záver
Mgr. Matejčík sa prítomným poďakoval za účasť a o 15.30 hod. ukončil zasadanie Rady
seniorov.

V Dolnom Kubíne, 22. 11. 2016
Zapísal: Vladimír Adamec, tajomník Rady seniorov Mesta Dolný Kubín
Overil: Mgr. Ľudovít Matejčík, podpredseda Rady seniorov
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