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REKONŠTRUKCIA KOLONÁDOVÉHO MOSTA UKONČENÁ

—

Foto: mesto Dolný Kubín

Stavbu dreveného kolonádového mosta,
jednej z dominánt nášho mesta, zrealizovalo mesto Dolný Kubín v roku 1994. Most pre
peších, ktorý spája starú časť mesta so sídliskom Veľký Bysterec, bol postavený podľa tzv.
Kaplnkového mosta, najstaršieho zakrytého
mosta na svete, ktorý stojí od roku 1332 na
rieke Reuss vo švajčiarskom meste Luzern.
Mesto Dolný Kubín pristúpilo po dvadsiatich
dvoch rokoch prevádzky kolonádového mosta k jeho rekonštrukcii. Tá pozostáva z dvoch
častí: z výmeny strešnej krytiny v sume 65 tis.

eur a z rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia mosta v čiastke 14 tis. eur.
Strecha mosta bola pokrytá dreveným
šindľom vyrobeným zo smreka obyčajného,
u ktorého sa odhadovaná životnosť pohybuje
medzi 20 až 30 rokmi. Na životnosť dreveného
šindľa pôsobí viacero faktorov: druh a kvalita
použitého dreva, spôsob výroby šindľov, ich
chemické ošetrenie a klimatické podmienky.
Tu je potrebné zdôrazniť, že mikroklíma nad
riekou Orava negatívne ovplyvňuje životnosť
drevených konštrukcií a šindľa samotného.

Mesto Dolný Kubín požiadalo v apríli 2016
odborného pracovníka z oblasti opráv a renovácií drevených striech o posúdenie stavu
strešnej krytiny. Z obhliadky vykonanej priamo na streche mosta a z vyhotovenej fotodokumentácie vyplynulo, že na južnej strane
je krytina rozrušená na viac ako 60 % plochy.
Zároveň bolo konštatované, že šindeľ je
z veľkej časti uvoľnený a posunutý vplyvom
poveternostných podmienok. Lokalizované
boli viaceré otvory v strešnej krytine, ktorými
do vnútra strešného plášťa vtekala dažďová
voda. Vzhľadom na zistený rozsah poškodenia bolo usúdené, že lokálna oprava by nebola efektívna, keďže čiastkovou opravou nebolo možné vylúčiť ďalšie zatekanie dažďovej
vody do vnútorných konštrukcií strechy a ich
následné poškodenie. Preto bola navrhnutá celoplošná výmena krytiny, pričom
odporučený bol štiepaný šindeľ z červeného
smreka, ktorý má oproti pôvodnej krytine
deklarovanú dvojnásobnú životnosť (40 - 60
rokov). Druhou výhodou je, že vďaka prírodným živiciam obsiahnutým v tomto dreve,
nie je potrebné ho chemicky ošetrovať
v pravidelných odporúčaných intervaloch.
To výrazne šetrí životné prostredie, ako aj
finančné prostriedky samosprávy (jednorazové vyčistenie a chemické ošetrenie strechy
kolonádového mosta sa pohybuje na úrovni

10 tis. eur). O závažnosti zistených poškodení strešnej krytiny kolonádového mosta
bolo informované mestské zastupiteľstvo
na svojom aprílovom zasadnutí. Poslanci
následne schválili použitie potrebnej sumy
na jej výmenu z rezervného fondu mesta.
Samotnú opravu realizovala spoločnosť,
ktorá ponúkla najvýhodnejšiu cenu v rámci verejného obstarávania. Spoločnosť má
dvadsaťročné skúsenosti s renováciami
drevených striech, realizovala opravy takých
objektov, ako sú Budatínsky hrad, či kaštieľ
vo Vyšnom Kubíne.
Predmetom
rekonštrukcie
osvetlenia
kolonádového mosta bola i výmena
súčasného amortizovaného osvetlenia
za osvetlenie modernejšie a energeticky
úspornejšie. Cieľom bolo dosiahnuť zlepšenie svetelno-technických parametrov na
moste, pričom pridanou hodnotou bude
dosiahnutie vizuálnych efektov vysvietenia siluety tejto dominanty od Bystereckej
lavice a od cestného mosta cez rieku Orava.
Realizovaný projekt zvíťazil v súťaži návrhov
projektov po posúdení odbornou komisiou.

Ing. Miroslav Kosmeľ
vedúci odboru dopravy, miestneho hospodárstva
a cestovného ruchu

DOBRÉ FINANČNÉ ZDRAVIE MESTA DOLNÝ KUBÍN

—

Mimovládna nezisková organizácia INEKO,
ktorej cieľom je podpora ekonomických
a sociálnych reforiem a stability verejných
peňazí na Slovensku, zverejnila podrobné
hodnotenie finančného zdravia samospráv
za rok 2015.
Predmetom hodnotenia bolo hospodárenie
138 slovenských miest a ich následné zatriedenie do jednej zo štyroch kategórií: mestá
s výborným, dobrým, dostatočným a nedostatočným finančným zdravím. Dolný Kubín
sa umiestnil na 60. priečke s hodnotením
„Dobré finančné zdravie”.
Spoločnosť hodnotila päť ukazovateľov,
z ktorých naše mesto najlepšie (na 23. mieste) dopadlo v oblasti základnej bilancie,
t.j. schopnosti vykrývať výdavky svojimi príjmami. V prvej polovici sa umiestnilo aj pri posudzovaní ukazovateľa okamžitej likvidity,

ktorý vypovedá o tom, do akej miery postačujú prostriedky na finančných účtoch mesta
na splácanie krátkodobých záväzkov. Druhá
polovica poradia nám patrí aj pri hodnotení
ukazovateľa dlhovej služby, ktorý porovnáva výšku výdavkov samospráv na splácanie
svojich úverov a tiež pri ukazovateli záväzkov po lehote splatnosti, a to aj napriek
tomu, že mesto Dolný Kubín v uplynulom
roku neevidovalo žiadne takéto záväzky.
Najhorší výsledok (107. pozícia) však dosiahlo v ukazovateli celkového dlhu, ktorý
porovnáva výšku dlhu k bežným príjmom.
V tomto prípade (rovnako ako u dlhovej služby) však ide najmä o dôsledok rozhodnutia
rekonštruovať mestskú plaváreň a postaviť
aquapark z úverových zdrojov, ktoré bolo
prijaté pred desiatimi rokmi.
Organizácia INEKO vyhodnocovala aj samo-

správy, ktoré v roku 2015 medziročne najviac
zlepšili svoje hospodárenie. Dolnému Kubínu
podľa tohto ukazovateľa patrí výborná piata
priečka. Od roku 2009 sa mestu postupne
zlepšuje aj pozícia v oblasti dlhu na obyvateľa, kde mu medzi 50 najväčšími mestami
patrí sumou 188,81 eur (z pôvodných 268,46
eur v roku 2009) dvanásta priečka. Najvyšší
dlh na obyvateľa, 339,80 eur, dosahovalo
v minulom roku mesto Žilina.
V posledných piatich rokoch teda mesto
Dolný Kubín dokázalo preukázateľne znížiť
svoju úverovú zaťaženosť takmer o 20 %,
takže ku koncu minulého roka predstavovala
30,91 %. Pritom len pár rokov predtým mesto patrilo k najviac zadlženým samosprávam
na Slovensku, v roku 2009 celkový dlh predstavoval až 48,43 %. Náročné preto boli najmä roky 2010 až 2013, keď sa naplno začalo

so splácaním úverov na výstavbu aquaparku
a zároveň sa najviac prejavili dôsledky celosvetovej hospodárskej krízy. Vďaka rozsiahlej reštrukturalizácii ekonomiky mesta
a stúpajúcej výške podielových dní poukazovaných samospráve bolo v posledných
troch rokoch možné výraznejšie investovať
do obnovy mestskej infraštruktúry. V roku
2016 mesto pokračovalo v rozumnom hospodárení, pričom s cieľom významnej úspory
finančných prostriedkov došlo aj k refinancovaniu úverov. Napriek evidentnej stabilizácii
financií naše mesto čakajú ďalšie veľké výzvy, preto dodržiavanie zásad zodpovednosti
a prezieravosti ostáva aj naďalej prioritou
jeho finančného riadenia.

mesto Dolný Kubín

REKORDNÝ POČET REMESELNÍKOV NA KATARÍNSKYCH TRHOCH

—

Už tradičnou súčasťou novembra sú v Dolnom Kubíne obľúbené Katarínske trhy, ktoré
každoročne prilákajú množstvo ľudí. V pondelok 21. a v utorok 22. novembra si iste
všetci, čo prišli, vychutnali jarmočnú atmosféru v príjemnej spoločnosti svojich najbližších
a zároveň stretli aj ľudí, ktorých dlho nevideli.
Tohtoročným Katarínskym trhom prialo navyše aj pekné počasie. Trhovníci na Katarínskych trhoch boli z rôznych kútov Slovenska.
Okrem klasického tovaru si kupujúci mohli vybrať aj z veľkého množstva ručne vyrábaných
výrobkov. Mali tiež možnosť na vlastné oči

uzrieť, ako z ničoho vznikne krásny a precízny
výsledok práce šikovných rúk remeselníkov.
Na Katarínskych trhoch bolo naozaj z čoho
vyberať. Od prúteného tovaru až po rôzne
výrobky z dreva, kože či látky. Každý si prišiel
na svoje a vybral si, či už z bohatej ponuky
remeselníkov alebo ostatných trhovníkov,
ktorí svoj tovar ponúkali pred MsKS. „Široký
výber, veľa ľudových vecí a ohromná atmosféra,“ zhrnula tohtoročné Katarínske trhy ich
návštevníčka.
TV DK

www.dolnykubin.sk

Foto: Danka Števonková

mesto

DOMINIKA CIBULKOVÁ V DOLNOM KUBÍNE KUBÍNSKA NEMOCNICA ZABODOVALA

—

Foto: Igor Kupčo

Majsterka sveta v tenise Dominika Cibulková
zavítala do Dolného Kubína. S čerstvou majsterkou sveta v tenise sa nadšení Kubínčania
stretli v predajni s cyklistickými potrebami.
V Dominike eufória z jej najväčšieho životného úspechu ešte stále nevyprchala, na
stretnutí si tak zaspomínala aj na prestížne
majstrovstvá sveta v Singapure, kde sa neuveriteľné stalo skutočnosťou. Na svojom

premiérovom Turnaji majsteriek dosiahla svoje najvýznamnejšie ocenenie. „Bola
to taká silná emócia, že na ňu nikdy nezabudnem. Je to najkrajšie, čo som vo svojej
kariére zažila,“ povedala Dominika Cibulková.
Dominika však neprišla do Dolného Kubína
len tak. Hlavným cieľom jej návštevy bol fakt,
že sa stala ambasádorkou cyklistickej značky.
Vidieť majstersku sveta v tenise na vlastné
oči a zároveň získať vzácny úlovok v podobe jej autogramu, či navyše sa s Dominikou
na pamiatku aj odfotografovať, prišli stovky
ľudí a to nielen z Dolného Kubína. „Je to pre
nás veľká česť, že Dominika prišla medzi nás
do nášho mesta,“ s nadšením dodala jedna
z obdivovateliek. Stretnutie zanechalo dobrý
pocit aj v Dominike: „Už veľa rokov som nemala autogramiádu mimo Bratislavy, bolo to
fajn. Ľudia pôsobili veľmi srdečne, cítila som
sa medzi nimi príjemne.“
TV DK

MESTSKÝ VÝBOR STARÉ MESTO

—

—

Dolnokubínska nemocnica patrí medzi slovenskú špičku. Vyplýva to z výsledkov prieskumu INEKO, ktorý našu nemocnicu zaradil
v najkomplexnejšom hodnotení na štvrté
miesto medzi všeobecnými nemocnicami na
Slovensku. ,,Kúštiček nám chýbal k miestu tretiemu. Veríme, že v budúcom roku budeme
atakovať bronzovú medailu, aj keď nebudem
klamať, zemiaková medaila nás tiež potešila. Je
to ocenenie práce, ktorá tu bola vykonaná. Ide
o výsledok práce všetkých našich zamestnancov, ktorým chcem touto cestou poďakovať,”
hodnotí prieskum riaditeľ nemocnice Jozef
Mintál. O pacientov sa stará viac ako šesťsto
zamestnancov. Z ich prácou sú pacienti podľa
prieskumu nadmieru spokojní. Nemocnica má rovnako nízku úmrtnosť i nízky počet
opakovaných operácií. ,,Dôležité je povedať,
že sme sa museli vytrápiť. Za posledné roky
tu bolo veľa ťažkých chvíľ a o to viac si to
vážime. Keď som tu nastúpil, boli sme veľmi
zadlženou nemocnicou, neboli sme schopní
uhrádzať svoje faktúry. Preto sa veľmi teším
z toho, že sme momentálne finančne zdravá

nemocnica. Tri roky po sebe sme vytvorili zisk.
To nemôže povedať veľa nemocníc na Slovensku,” vysvetľuje Mintál. Nezávislý inštitút
INEKO hodnotil nemocnicu podľa vybraných
ukazovateľov za obdobie rokov 2012 až 2015.
Okrem spokojnosti pacientov sledoval aj kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenie i transparentnosť. ,,Chcem popriať
všetkým našim pacientom, aby naše služby
potrebovali podľa možnosti čo najmenej, ale
keď k nám prídu, aby boli spokojní. Zároveň
chcem sľúbiť, že takto o rok prídu opäť do krajšej nemocnice, ktorá bude poskytovať kvalitnejšie služby,” dodáva riaditeľ. Dolnokubínska nemocnica sa môže pochváliť novými
a zmodernizovanými pracoviskami. Medzi ne
patrí napríklad mamografické centrum i magnetická rezonancia. Vymenené sú všetky okná
a viaceré postele. V novembri nemocnica zrekonštruovala svoje parkovisko. Do konca roka
2017 budú zrekonštruované všetky sociálne
zariadenia. V súčasnosti je na prvom mieste
dobudovanie urgentného príjmu.
TV DK

ZUŠ IVANA BALLU OSLÁVILA 25 ROKOV

O MsV Staré mesto sme sa rozprávali s jeho predsedom Jozefom Šimekom.
Opíšte nám v krátkosti Mestský výbor Staré mesto.
Obvod Staré mesto sa tiahne od Ulice železničiarov až po Jánoškovu ulicu, čiže zahŕňa jednak
okrajové časti, ale aj samotné centrum Dolného Kubína. MsV tvoria dvaja poslanci zvolení za Staré
mesto a 4 obyvatelia, ktorí sú z rôznych častí nášho obvodu. Stretávame sa nepravidelne, väčšinou niekoľko dní pred zastupiteľstvom, na ktorom sa prerokovávajú materiály týkajúce sa Starého
mesta alebo aj vtedy, keď je potrebné prediskutovať a riešiť rôzne otázky zo života našej mestskej
časti. Musím pochváliť našich členov, keď je zvolaný MsV, berú to zodpovedne a vždy si nájdu čas
na stretnutie.
Čo podľa Vás trápi obyvateľov mestskej časti Staré mesto, aké sú problémy, ktoré je potrebné riešiť do budúcna?
Ako každá mestská časť, aj tá naša zápasí s rôznymi problémami, ktoré je potrebné riešiť, aby sa
skvalitnil život obyvateľov. Najviditeľnejším problémom v Starom meste je doprava, jej hustota
je v niektorých hodinách veľmi veľká. Vidieť to najmä v poobedňajšom čase, keď v centre čakáte
v kolóne áut aj niekoľko minút. Mesto už začalo túto situáciu riešiť. Uskutočnili sa viaceré rokovania, avšak riešenia nie sú jednoduché. Niektoré cesty mestu nepatria, musí tak spolupracovať
aj so štátnymi inštitúciami. S nepriaznivou dopravnou situáciou v minulosti úzko súvisel aj nedostatok parkovacích miest v centre mesta, kde bežný človek nemohol počas dňa normálne zaparkovať. Dnes máme parkovanie regulované. To niektorí chvália, iní zas kritizujú. S odstupom času
uvidíme, či sú veci, ktoré v regulovanom parkovaní bude potrebné pozmeniť. Problematika života
na Hviezdoslavovom námestí je osobitná téma, pretože výstavbou veľkých reťazcov sa nákupný
život prirodzene z námestia presunul tam. Na základe viacerých podnetov z radov podnikateľov
z námestia, ale aj od občanov vyvstala požiadavka, aby sa podporou kultúrno-spoločenských akcií námestie oživilo, aby sme ľudí nejakým spôsobom naň opäť prilákali. Ako veľký problém sa
tiež javia rôzne výtržnosti po záverečných hodinách podnikov na námestí hlavne počas piatkov
a sobôt.
Aké plány a vízie má Váš mestský výbor?
Náš MsV má spísané priority, na základe ktorých mesto pristupuje k investičným akciám. Sme radi,
že sa už podarilo viacero z týchto investičných akcií v Starom meste zrealizovať. Zrekonštruovala
sa Aleja slobody, hlavná tepna centra, vybudovala sa nová križovatka pri Kauﬂande pre odľahčenie
dopravy smerom na Brezovec, zrekonštruovalo sa verejné osvetlenie, vystavilo sa Street Workout
exteriérové fitnes ihrisko, poopravovali sa viaceré chodníky a pod. Vnímame, že do budúcna je potrebné pokračovať predovšetkým v niektorých dopravných zmenách v centre mesta. K tým väčším
výzvam patrí iste potreba doriešiť usporiadanie dopravy pri ZŠ Janka Matúšku, kde dochádza
v ranných a poobedňajších hodinách ku kolíznym situáciám. Je potrebné stavebno-technicky vyriešiť križovatku pri Tescu cez železničné priecestie, pretože je veľmi komplikovaná a celkovo brzdí
dopravu v meste. Potrebujeme taktiež revitalizovať Historický cintorín, jeho chodníky a osvetlenie.
Je veľa vecí, ktoré si vyžadujú opravu, revitalizáciu, či prestavbu, no sme si vedomí, že na všetko
sú potrebné financie. Veríme však, že v spolupráci s MsÚ a poslancami sa nám podarí predstavy
o rozvoji Starého mesta postupne premieňať v realitu.

—

Foto: ZUŠ I. Ballu

ZUŠ Ivana Ballu pôsobí na dolnokubínskej
scéne 25. rok. Už štvrťstoročie sa tak podieľa
na umeleckej výchove žiakov. Vzišlo z nej veľké
množstvo úspešných ľudí, ktorí svoje umenie zúročujú po celom svete. ZUŠ Ivana Ballu
svoje výročie aj patrične oslávila. Usporiadala
koncert pre dolnokubínsku verejnosť. V rámci
pestrého programu sa predstavili žiaci školy,
ale aj samotní pedagógovia. 23 rokov stál na
čele školy Karol Hromádka, ktorého vo funkcii vystriedal pedagóg školy Roman Ďaďo. Za
roky existencie má ZUŠ Ivana Ballu na svojom konte množstvo zorganizovaných akcií,
na ktorých prezentujú svoje umenie nielen
jej žiaci, ale aj umelci z celého Slovenska i zahraničia. ZUŠ Ivana Ballu navštevuje v súčasnosti 698 žiakov, ktorých do tajov umenia
zasväcujú naslovovzatí odborníci. Ide celkovo

o 19 pedagógov. Svojimi vystúpeniami dotvárajú mnohé spoločenské akcie, a to nielen
na domácej pôde. O úspechoch školy hovoria
výkony samotných žiakov, ktorí školu reprezentujú a vďaka nim sa zoznam ocenení stále
viac rozširuje. Dobré meno tak ZUŠ Ivana
Ballu robia po celom svete. Slávnostný koncert pri príležitosti 25. výročia založenia školy
vyšperkoval svojím záverečným vystúpením
spevácky zbor Una Corda so skladbou Adiemus. Od Kubínčanov si za svoj výkon, ako
aj za celý koncert vyslúžili dlhotrvajúci búrlivý
potlesk postojačky. „Bolo to skutočne nádherné!“ poznamenali jedni, „Výborný koncert
plný umeleckých dojmov,“ s nadšením uviedli
zas iní zúčastnení, opýtaní na svoje dojmy.
TV DK

PERFEKTNÝ
VIANOČNÝ
DARČEK

Jozef Šimek, predseda MsV Staré mesto

pre MAMU a DIEŤA
viac: WWW.HUDOBNAORAVA.SK

POHOTOVOSŤ LEKÁRNÍ
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Lekáreň Dr. MAX, Nemocničná 1944
Lekáreň AZITEA, Odbojárov 1959
Lekáreň NEMOCNIČNÁ, Nemocničná 2904/4A
Lekáreň Dr. MAX, Nemocničná 1944
Lekáreň VIA NATURA, A. Sládkoviča 14
Lekáreň AZITEA, Odbojárov 1959
Lekáreň ANNA, Nemocničná 1987/24
pracovné dni: od 15.30 do 21.00 hod.
sobota, nedeľa a sviatky: od 8.00 do 21.00 hod.

www.tvdk.sk

9. 12. – 11. 12.
12. 12. – 18. 12.
19. 12. – 23. 12.
24. 12. – 26. 12.
27. 12. – 30. 12.
31. 12. – 1. 1.
2. 1. – 8. 1.
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ŠETRÍME VŽDY NA TOM SPRÁVNOM MIESTE?

—

Zima v znamení zápachu z komínov
Len čo sa začala nová vykurovacia sezóna, už sa opakuje situácia z predchádzajúcich rokov. Pretrváva dlhodobý problém spaľovania komunálneho odpadu v kotloch rodinných domov. Mnohí naši spoluobčania, napriek realizovanej osvete, znova spaľujú
farbami natreté a chemicky ošetrené drevo, drevotriesky, plasty a ďalší horľavý odpad. Šetrnosť je prirodzená ľudská vlastnosť, avšak
nie je možné šetriť na vykurovaní za cenu bezohľadného ohrozovania svojho zdravia i zdravia ostatných spoluobčanov,
znečisťovania životného prostredia jedovatými škodlivinami a obťažovania okolia nepríjemným zápachom.
Zákaz spaľovania odpadu chráni nás všetkých
Pre tieto dôvody zákonodarca spaľovanie komunálneho odpadu v Zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov s účinnosťou od 01. 01. 2016 zakázal. Mestské zastupiteľstvo mesta Dolný Kubín následne schválilo s účinnosťou od 01. 07. 2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, ktoré v čl. 3 Záverečné, zrušujúce a prechodné ustanovenia uvádza:
(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením
(2) Podľa § 13 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zakazuje spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.
Obyvatelia, ako prevádzkovatelia tzv. malých zdrojov znečistenia (kotlov v domácnostiach), sú podľa zákona č. 137/2010
Z. z. o ovzduší povinní prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou, t.j. prevádzkovať zdroje na základe právoplatného povolenia, vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou, neprekročiť
ustanovenú tmavosť dymu, dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, podrobiť sa preskúmaniu
podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja a predkladať obci potrebné podklady.
Mesto Dolný Kubín a Slovenská inšpekcia životného prostredia majú právo kontrolovať dodržiavanie tohto ustanovenia.
Kontrola bude smerovať k dodržiavaniu podmienok užívania zdroja znečisťovania ovzdušia v súlade s kolaudačným rozhodnutím
stavby.
Čo spaľovať a čo určite nie
V spaľovacích zariadeniach je možné spaľovať len palivo. Pri dreve s nátermi, či drevotrieske však nemôžeme hovoriť
o palive. Kto takýto materiál spaľuje (napríklad v domácom kotle), porušuje zákon o odpadoch a zákon o ovzduší.
O tom, čo je palivo a čo spaľovacie zariadenie, hovorí zákon č. 137/2010 o ovzduší. Bližšiu špecifikáciu paliva a čo všetko je
možné za palivo považovať, obsahuje vyhláška č. 410/2012 Z. z.
Odradí pokuta, či sváry medzi susedmi?
Čo sa týka finančných postihov, zákon o ovzduší vymedzuje za porušenie § 14 ods. 2 (spaľovanie nevhodného druhu paliva
v stacionárnom zdroji) a § 16 ods. 1 písm. a), c), e) a f) (nedodržanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov) pokutu od 33
do 3 300 eur.
Pokiaľ ide o zodpovednosť za porušenie zákona o odpadoch, priestupku sa dopustí ten, kto podľa § 115 ods. 1 pís. c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom. Za takýto priestupok možno uložiť pokutu až do výšky 1500 eur.
V neposlednom rade Ústava SR zaručuje občanom právo na priaznivé životné prostredie.
V súvislosti s vyššie uvedeným sa núka otázka dobrých susedských vzťahov. Pokiaľ niekomu na nich záleží, akceptuje priateľské upozornenie na dôsledky spaľovania nevhodného paliva či odpadu. Ak ale takúto činnosť napriek upozorneniu vykonáva permanentne,
musí si byť vedomý, že si jeho susedia v záujme svojej pohody bývania a zdravia budú nútení dodržiavanie zákona vynútiť reštrikciou.
Po udelení nezanedbateľnej pokuty sa vidina ušetrenia za kúrenie nenávratne rozplynie.
mesto Dolný Kubín a Rada seniorov

VŠEOBECNÉ POKYNY OBYVATEĽSTVU PRE PRÍPAD
ÚNIKU AMONIAKU (NH3)

—

Zimný štadión v Dolnom Kubíne využíva na chladenie ľadovej plochy nebezpečnú látku amoniak (čpavok, NH3). Tá by v prípade technologickej havárie a počas prípadného úniku amoniaku mohla ohroziť zdravie a životy nielen osôb nachádzajúcich sa na zimnom
štadióne, ale aj obyvateľstva v jeho okolí.
Spôsob vyhlásenia úniku amoniaku
Únik amoniaku sa vyhlasuje ako všeobecné ohrozenie kolísavým dvojminútovým tónom sirény. Koniec ohrozenia je vyhlásený
dvojminútovým stálym tónom.
Varovný signál sa následne dopĺňa hovorenou informáciou, ktorá obsahuje deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia, údaje
o zdroji a druhu ohrozenia, údaje o veľkosti ohrozeného územia a základné pokyny pre obyvateľstvo.
Zásady správania sa obyvateľov v prípade úniku amoniaku
1. Zachovajte rozvahu, zabráňte panike.
2. Pripravte si k ochrane dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela vo vode namočenú nasiakavú tkaninu a vhodný odev na nezakryté
časti tela.
3. Informujte o nebezpečenstve ľudí, ktorí nemuseli varovný signál počuť.
4. Poskytnite pomoc deťom, starším a bezvládnym občanom.
5. Zavrite a utesnite okná, dvere, ventiláciu, vypnite elektrické a plynové spotrebiče.
6. Pokiaľ sa nachádzate vo verejných priestoroch, zhromaždite sa v miestnostiach na to určených.
7. Majte na pamäti, že nebezpečná látka sa šíri v smere vetra.
8. Zorientujte sa podľa situácie a správne sa rozhodnite pre rýchle opustenie zamoreného priestoru kolmo na smer vetra.
9. Riaďte sa pokynmi zložiek integrovaného záchranného systému.
NEZABUDNITE, ŽE AMONIAK JE ĽAHŠÍ AKO VZDUCH, PRETO SA PRI JEHO ÚNIKU ZDRŽIAVAJTE V NIŽŠIE POLOŽENÝCH MIESTNOSTIACH BUDOVY!
Vlastnosti amoniaku
Amoniak je jedovatý, bezfarebný, štipľavo zapáchajúci plyn. Pri vyšších koncentráciách je horľavý a za určitých podmienok aj výbušný.
Pre svoj charakteristický zápach je vo vzduchu aj v malom množstve ľahko rozpoznateľný. Je ľahší ako vzduch, vyskytuje sa ako
stlačený alebo skvapalnený plyn. Vytekajúca kvapalina prechádza rýchlo do plynnej fázy - hmly.
Pôsobenie na organizmus
Unikajúci amoniak dráždi dýchacie ústrojenstvo a oči a spôsobuje poruchy centrálneho nervového systému. Vyššie koncentrácie
spôsobujú rýchlu zástavu dýchania až smrť. Styk s tekutinou vyvoláva na nechránených častiach tela omrzliny.
Zásady prvej pomoci pri úniku amoniaku
Postihnutého treba čo najrýchlejšie vyniesť zo zamoreného priestoru. Ak bol zasiahnutý kvapalinou alebo má odev nasiaknutý
výparmi, je nutné ho prezliecť a umyť. Oči vypláchnuť bórovou alebo čistou vodou, ústa viackrát vypláchnuť čistou vodou. Postihnutému môžeme dať inhalovať 1 % vodný roztok kyseliny octovej alebo citrónovej. Je potrebné mu zabezpečiť pokoj, ochranu proti
chladu a včasnú lekársku pomoc.
mesto Dolný Kubín

