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

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov Mesta Dolný Kubín,
konaného dňa 06. februára 2017 o 13.00 hod.
_____________________________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Materiály pre rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 23. 02. 2017:
Schválenie poskytnutia dotácií na rok 2017 – Ing. Švento
3. Plánované investície a rekonštrukcie v roku 2017 - Mgr. Matejov
4. Rôzne
5. Záver

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Prítomných privítal predseda Rady seniorov PaedDr. Hunčaga, ktorý ospravedlnil neúčasť p.
Mgr. Matejčíka a meškanie primátora mesta Mgr. Matejova.
V úvode rokovania sa predstavili dvaja noví vedúci odborov mestského úradu: vedúca odboru
sociálnych vecí a rodiny PhDr. Jana Mazalánová a vedúci odboru výstavby a životného
prostredia Ing. Pavol Starek. V krátkosti prezentovali svoje pracovné životopisy a predstavy, s
ktorými sa zúčastnili výberových konaní, a ktoré by chceli uviesť do praxe pri riadení
odborov.
PhDr. Mazalánová ocenila aktivity seniorov v meste, plánuje v nich pokračovať, podporí však
aj nové aktivity.
Ing. Švehla informoval nového vedúceho odboru výstavby a ŽP o troch okruhoch, ktoré Rada
seniorov v poslednom období v oblasti životného prostredia a výstavby prejednávala: o
aktivitách OFZ, a. s., v súvislosti so sanáciou haldy trosky v Istebnom, o problematike
skládky priemyselného odpadu Široká a o stavebných aktivitách v bývalej ZŠ Nemocničná.
Posledný problém bol otvorený v nadväznosti na podanú petíciu občanov z ulíc Tulská a J.
Gagarina z 24. 03. 2015 a následné oznámenie mestského úradu z 11. 05. 2015 o vybavení
petície. Na základe tohto oznámenia aktivita petičného výboru ďalej pokračovala. V súvislosti
s vyjadrením vedúceho odboru výstavby a životného prostredia mestského úradu z 27. 10.
2015, petičný výbor (v zastúpení Ing. V. Hrivnákom) v predmetnej veci podal podnet dňa 05.
12. 2015 na Slovenskú stavebnú inšpekciu, ktorá sa k podnetu vyjadrila 12. 01. 2016. Jej
stanovisko a prebiehajúce stavebné úpravy na objekte sú dôvodom, prečo petičný výbor
situáciu naďalej priebežne monitoruje.
2. Materiály pre rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 23. 02. 2017: Schválenie poskytnutia
dotácií na rok 2017 – Ing. Švento
Ing. Švento informoval o procese schvaľovania dotácií do oblasti kultúry, športu a sociálnych
vecí pre rok 2017 v zmysle prijatého VZN 5/2016. Maximálna suma dotácií predstavuje 76
450,- EUR, čo je 1,2 % zo sumy podielových daní za predchádzajúci rozpočtový rok. Suma
52 700,- EUR pôjde na činnosť a 23 750,- EUR na projekty, z toho 16 750,- EUR v oblasti

kultúry a športu a 7 tis. v oblasti sociálnych vecí. Rozdelenie finančných prostriedkov medzi
celkovo 66 žiadateľov bude predmetom príslušných komisií mestského zastupiteľstva.
3. Plánované investície a rekonštrukcie v roku 2017 - Mgr. Matejov
Primátor informoval o pripravovaných akciách, ktoré sú kryté rozpočtom mesta na tento rok:
- rekonštrukcia námestia medzi hotelom Park, cukrárňou Arkáda, COOP Jednota a budovou
SATUR
- príprava 17 pozemkov IBV Brezovec
- chodník v mestskej časti Kňažia na nábreží Oravy
- odvodňovací kanál a oprava komunikácie pri cintoríne Beňova Lehota
- rekonštrukcie (hlavne výmeny okien) MŠ Odbojárov, Námestie Slobody, Chočská, Záskalie,
Obrancov mieru
- vstupná miestnosť v telocvični bývalej ZŠ Nemocničná
- rekonštrukcia okien, fasády a sociálnych miestností na Letnom štadióne MUDr. I. Chodáka
- rozšírenie nového cintorína
- ihrisko s umelou trávou na sídlisku Banisko
- detské ihriská na ul. Matúškova, Fučíkova, na Záskalí, v Mokradi a doplnenie prvkov na ul.
SNP
- verejné osvetlenie na ul. Hattalova, Nemocničná (TESCO - KOVOPOL), cintorín
Medzihradné
- spevnené plochy Žihadielko vrátane verejného osvetlenia
- opravy chodníkov ul. M. R. Štefánika
- rekonštrukcia novšej budovy mestského úradu
- výmena okien ZŠ s MŠ Kňažia
- výmena okien, oprava fasády a rekonštrukcia strechy v MŠ Na Sihoti, vyhodnotenej ako MŠ
s najväčšími únikmi tepla
- cyklochodník na Nábreží Oravy
- opravy chodníkov na Brezovci a Bysterci.
Ďalšie akcie, ktorých financovanie je podmienené schválením mestským zastupiteľstvom:
- strecha ZUŠ P. M. Bohúňa
- riešenie dopravnej situácie pred ZŠ Janka Matúšku
- rekonštrukcia historického cintorína.
4. Rôzne
Mgr. Matejov informoval o výsledkoch návštevy GR ŽSR Martina Erdossyho a poslanca NR
SR Igora Janckulíka v Dolnom Kubíne, s ktorými sa prejednávali problémy súvisiace s
dopravou v meste.
Rada seniorov ocenila operatívne vybudovanie vonkajšieho klziska pri zimnom štadióne a
bežeckých tratí na Bysterci.
5. Záver
PaedDr. Hunčaga sa prítomným poďakoval za účasť a o 15.00 hod. ukončil oficiálnu časť
zasadania Rady seniorov.

V Dolnom Kubíne, 07. 02. 2017
Zapísal: Vladimír Adamec, tajomník Rady seniorov Mesta Dolný Kubín
Overil: PaedDr. Jozef Hunčaga, predseda Rady seniorov
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