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

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov Mesta Dolný Kubín,
konaného dňa 24. apríla 2017 o 13.00 hod.
_____________________________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Návrh zápisu do mestskej kroniky za rok 2015
3. Materiály pre rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 04. 2017:
a) Schválenie účasti mesta v združení právnických osôb „Iniciatíva Stredné Slovensko"
b) Návrh na financovanie projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom
pohraničného regiónu" formou prijatia návratných zdrojov financovania
c) Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2017 rozpočtovým opatrením 1/2017
d) Správa o činnosti Mestskej polície Dolný Kubín za rok 2016
4. Rôzne
5. Záver

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Prítomných privítal predseda Rady seniorov PaedDr. Hunčaga, ktorý ospravedlnil neúčasť p.
primátora mesta Mgr. Matejova.
2. Návrh zápisu do mestskej kroniky za rok 2015
Rada seniorov nemala k zápisu do mestskej kroniky žiadne pripomienky.
3. Materiály pre rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 04. 2017:
b) Návrh na financovanie projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom
pohraničného regiónu" formou prijatia návratných zdrojov financovania a
c) Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2017 rozpočtovým opatrením 1/2017
Ing. Paušlyová informovala, že materiál, ktorý bude predkladaný mestskému zastupiteľstvu,
a ktorý sa týka výdavkov na rok 2017, súvisí s výsledkami hospodárenia mesta za rok 2016,
keď mesto dosiahlo prebytok hospodárenia 1 454 tis. EUR. Tieto prostriedky budú zapojené
do rezervného fondu, ktorý má slúžiť na technické zhodnotenie a kapitalizáciu majetku.
Rozpočtové opatrenie v oblasti kapitálových výdavkov predstavuje čiastku 1 264 tis. EUR.
Suma 123 tis. EUR je navrhnutá v interných službách v oblasti správy a údržby majetku, ide o
zapojenie neoprávnených výdavkov už schválenej a zazmluvnenej výzvy z roku 2016, ktorou
sa dosiahne energetická úspora novej budovy mestského úradu.
V oblasti služieb občanom je vyčlenených 10 500,- EUR na zmenu vstupu do historického
cintorína.

V odpadovom hospodárstve pôjde o kapitálovú transakciu spoločnosti Technické služby,
s.r.o., v sume 5 tis. EUR na vytvorenie mestského kompostoviska.
V rámci pozemných komunikácií je začlenených 90 tis. EUR na stavebno-technické úpravy
miestnej komunikácie pri Kohútovom sade, 10 tis. EUR na odvodnenie komunikácie v
Beňovej Lehote, 4 tis. EUR na sprevádzkovanie svetelnej signalizácie križovatky pri bývalom
Národnom fronte, 13 tis. EUR na spevnené plochy na ul. Mierovej, vytvorenie nových
parkovacích miest na ul. Nemocničnej v sume 33 500,- EUR. Cez návratné zdroje
financovania by mali byť financované plánované cyklotrasy v sume 517 tis. EUR. V prípade
zapojenia sa do výzvy na získanie eurofondov sa externé zdroje nezapočítavajú do dlhu obce.
Ide o prekleňovací úver, akcia bude financovaná formou refundácie.
V oblasti vzdelávania je vyčlenených 343 tis. EUR, z toho 5 tis. EUR na dokončenie výmeny
okien v MŠ na Banisku, 100 tis. EUR na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Na
Sihoti ako povinné spolufinancovanie projektu zo strany mesta, 228 tis. EUR na
rekonštrukciu ZUŠ P. M. Bohúňa a u troch základných škôl spoluúčasť 5 % na projektoch
zriadenia odborných učební.
V oblasti prostredia pre život sa plánuje zapojiť 38 800,- EUR, z toho na rozšírenie verejného
osvetlenia na ul. Dukelských hrdinov v sume 3 500,- EUR, na dobudovanie ihriska v mestskej
časti Kňažia 11 tis. EUR, na modernizáciu verejného osvetlenia a nasvietenie kostola na
Vojtaššákovom námestí na Brezovci 9 tis. EUR a na zriadenie jedného a nasvietenie dvoch
priechodov pre chodcov sumu 15 300,- EUR.
V rámci sociálnych služieb je navrhnuté zapojiť 86 tis. EUR na rekonštrukciu a zmenu účelu
budovy Kotva, ktorá by mala slúžiť na bývanie pre rodiny s deťmi.
p. Chrenová - pripomenula potrebu osvetlenia podchodu - striešky pod kostolom na Brezovci
Ing. Švehla - zmena rozpočtu reaguje na veci, o ktorých sa rozprávalo aj na Rade seniorov,
napr. dopravný prieskum od kruhového objazdu po križovatku na Záskalie či vstup do
historického cintorína. Novou vecou je aktivita mestského kompostoviska. Pýtal sa na tri
stavebné objekty novej cyklotrasy, aj na to, ako bude celé dielo začlenené do projektu v
súvislostiach.
PhDr. Šimek - vysvetlil, že cyklotrasy v meste boli dlhodobo plánované, až v minulom roku
vyšla vhodná výzva. Objasnil jej umiestnenie, jednotlivé stavby, z ktorých bude pozostávať, a
zdôvodnil vyššiu plánovanú cenu. Dopravný prieskum dá odpovede na otázky, ako riešiť
križovatky na ceste I/70. Vysvetlil dôvody zmeny zariadenia Kotva na nízkoprahové sociálne
bývanie.
Ing. Paušlyová - informovala o opatreniach mesta na zabránenie nárastu pohľadávok voči
nájomcom mestských bytov, vrátane návrhov na súd na vysťahovanie neplatičov. V
spolupráci s odborom sociálnych vecí a rodiny sa rozhodlo o tom, že časť budovy bude slúžiť
ako dočasné bývanie pre ľudí bez prístrešia.
Ing. Adamec - základný motív cyklotrasy v rámci Dolného Kubína je, že táto bude dopĺňať
odbočku zo Zakopaného do Trstenej. Kým nebude vybudovaná celá trasa z Trstenej do
Dolného Kubína, využije sa vlakové spojenie. Zároveň bude časť na území mesta slúžiť na
spojenie Dolnej Oravy s priemyselnou zónou. Čo sa týka kompostoviska, bude vo Vyšnom
Kubíne v areáli bývalého roľníckeho družstva. Mesto prispeje na oplotenie a fólie. Technické
služby uspeli v projekte, sú vo fáze verejného obstarávania na zakúpenie zariadenia techniky,
ktorá bude slúžiť na zber zeleného odpadu z domácností, ktoré sa tam budú zvážať okrem
zelenej hmoty z mestských pozemkov.
d) Správa o činnosti Mestskej polície Dolný Kubín za rok 2016
Mgr. Uhrina - zásadnou vecou bolo v minulom roku spustenie parkovacieho systému.
Pretrvávali problémy s ukladaním veľkoobjemového odpadu pri nádobách na odpad. Podarilo
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sa objasniť podpaľača nádob na separovaný zber. Vykonalo sa množstvo preventívnych akcií,
spolupráca pri kultúrnych a spoločenských akciách. Žiaľ, nepodarilo sa objasniť páchateľa
mŕtvej jalovice. Prebehla modernizácia technickej výstroje mestskej polície, o. z. Kubínska
labka zrekonštruovala priestory karanténnej stanice.
MVDr. Uhrín - ocenil správu, objasnil dôvody problematického zberu kadáverov v
súčasnosti, ktoré vyplývajú z chýb v privatizácii, keď odvoz nie je bezplatný.
Ing. Švehla - upozornil na otázku oznamovania vinníka uloženia veľkoobjemového odpadu
na nepovolenom mieste, stalo sa (nie v Dolnom Kubíne), že polícia vinníkovi oznámila meno
oznamovateľa. Pripomenul potrebu dopravnej značky pri autoservise nad Zlatou jeseňou,
ktorá tam dodnes nie je.
Mgr. Uhrina - pokiaľ občan nahlasuje nejakú nezákonnú činnosť, môže to urobiť
anonymným spôsobom. Napriek tomu budú príslušníci mestskej polície opätovne na
dodržiavanie mlčanlivosti preškolení.
PaedDr. Hunčaga - upozornil na nedodržiavanie zákazu zastavenia, ktorú nerešpektuje
prevádzkovateľ reštaurácie Centrum pri MsKS, parkuje tam v úzkom mieste na trávniku svoju
dodávku. Navrhol tiež inštalovať značku „Daj prednosť v jazde" na výjazde od zásobovania
OD Billa.
Mgr. Matejčík - značka „Zákaz vjazdu" na bráne nového cintorína, ktorú pri otvorení brány
vodič nemusí zbadať a často potom autá vchádzajú do priestorov cintorína. Upozornil tiež na
to, že koľaje na mestských zelených plochách často robia samotné Technické služby, ktoré
vchádzajú na pozemky aj vtedy, keď by zamestnanci mohli ísť pešo, to by však chcelo vyjsť z
vozidla a nejazdiť po rozmočenom teréne. Tretia pripomienka sa týka schodov na historickom
cintoríne, hrozí tam úraz na chýbajúcich schodoch. V grafickej časti správy o činnosti by
privítal časové rady, t.j. vyhodnotenie aj za predchádzajúce 2-3 roky. Bolo by vidno, ako sa
prijaté opatrenia prejavujú v praxi.
p. Chrenová - ako zabrániť poškodzovaniu nehnuteľností sprejermi? Problém cyklistov na
kolonádovom moste.
Mgr. Uhrina - sprejerstvo je trestným činom bez ohľadu na výšku škody. Vinníka je však
problematické odhaliť.
a) Schválenie účasti mesta v združení právnických osôb „Iniciatíva Stredné Slovensko"
PaedDr. Hunčaga - materiál Rada seniorov berie na vedomie, treba túto iniciatívu len
podporiť.
Mgr. Matejčík - drží iniciatíve palce, problém vidí v tom, že nie sú finančné prostriedky na
dokončenie akcií. Diaľnica Bratislava - Košice mala byť dokončená v roku 2010.
4. Rôzne
PaedDr. Hunčaga - pýtal sa na zmenu v poslaneckom zbore.
Ing. Adamec - vysvetlil návrat Mgr. Drába do zamestnaneckého pomeru a s tým súvisiaci
návrat Mgr. Jonáka do mestského zastupiteľstva.
PaedDr. Hunčaga - pri spiľovaní a opiľovaní stromov v meste by mal byť prítomný
záhradník, ako príklad uviedol orech pri poslednom desaťposchodovom bytovom dome na ul.
Športovcov pri Hurbanovej ulici. Je potrebné rozlíšiť parkovú a ovocnú drevinu.
Ing. Švehla - na podnet občianky navrhol zrealizovať skrinky na odkladanie kníh v meste,
niečo robí knižnica, ale aktivity by sa mohla chytiť niektorá zo škôl.
PaedDr. Hunčaga - upozornil na vandalizmus v meste, asi by táto myšlienka nemala dlhé
trvanie. Navrhol však realizovať akciu „Príď si vymeniť knižku", ktorá by sa mohla napríklad
raz za mesiac uskutočniť v MsKS.
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PhDr. Šimek - informoval o stretnutí predsedov mestských výborov, z ktorých každý dostal 3
tis. EUR. Využité majú byť na usporiadanie podujatí pre ľudí, údržbu či vybudovanie
voľnočasových zariadení, alebo na opravy požiarnych zbrojníc v mestských častiach.
MVDr. Uhrín - informoval o tom, že sa zo zdravotných dôvodov vzdáva funkcie predsedu
mestského výboru Jednoty dôchodcov Slovenska, novým predsedom sa stal p. Daniel
Mlynárik.
Mgr. Matejčík - pripomenul organizovanie tzv. občianskych výborov v minulosti za
spolupráce mestských výborov, spoločenstiev bytov a Technických služieb v jarných
mesiacoch. Aj organizovanie takýchto akcií by mohlo byť podmienok pre prideľovanie
financií mestským výborom.
Ing. Švehla - dňa 6. apríla sa uskutočnil seminár k zlepšeniu ovzdušia na Slovensku. Jedným
zo záverov boli nedostatky našej legislatívy. Výsledky sú zverejnené na webovej stránke
CEPTA, čo dáva do pozornosti útvaru životného prostredia.
p. Chrenová - informovala sa na využitie kina Choč.
PhDr. Šimek - referoval o zriadení komisie na ďalšie využitie bývalej synagógy, ktorá už
mala dve zasadnutia. V krátkosti prezentoval doterajšie požiadavky na spracovanie štúdie,
ktorá bude vypracovaná na základe súťaže architektonických návrhov. Informoval, že v
budove by mala byť multifunkčná sála pre cca 150 - 200 ľudí so zázemím, múzeum
židovstva, turistická informačná kancelária, sídlo mestskej televízie a edukačná miestnosť.
Celkový rozpočet by mal byť 800 tisíc až 1 mil. EUR.

5. Záver
PaedDr. Hunčaga sa prítomným poďakoval za účasť a o 15.30 hod. ukončil zasadnutie Rady
seniorov.

V Dolnom Kubíne, 28. 04. 2017
Zapísal: Vladimír Adamec, tajomník Rady seniorov Mesta Dolný Kubín
Overil: PaedDr. Jozef Hunčaga, predseda Rady seniorov
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