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

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov Mesta Dolný Kubín,
konaného dňa 26. júna 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 29. 06. 2017:
a) Spolufinancovanie projektu "Bezpečné priechody pre chodcov" - predkladá Ing. Kosmeľ
b) Spolufinancovanie projektu "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním" - predkladá Ing.
Kosmeľ
3. Rôzne
4. Záver

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Prítomných privítal predseda Rady seniorov PaedDr. Hunčaga, ktorý ospravedlnil neúčasť p.
primátora mesta Mgr. Matejova.
2. Materiály pre rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 06. 2017:
a) Spolufinancovanie projektu "Bezpečné priechody pre chodcov" - predkladá Ing. Kosmeľ
Ing. Kosmeľ - osvetlenie troch priechodov súvisí s požiadavkou zamestnávateľov a
zamestnancov priemyselnej zóny. Správca komunikácie, VÚC, nemá dostatok finančných
prostriedkov, dal však súhlas na realizáciu a do projektu sa zapája mesto. Vyššia suma súvisí s
napojením osvetlenia na elektrickú energiu.
MVDr. Uhrín - informoval sa, či nie sú ešte neosvetlené frekventovanejšie priechody
Ing. Kosmeľ - všetky rozhodujúce priechody sú už osvetlené v zmysle STN buď vertikálne
svetelnými bodmi alebo z lámp. Ostáva len priechod pri cestnom moste na strane Bysterca, na
ktorý sú však vyčlenené financie v rozpočte mesta.
b) Spolufinancovanie projektu "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním" - predkladá Ing.
Kosmeľ
Ing. Švehla - konštatoval, že ide o mimoriadne dobrú vec, ktorá môže mestu pomôcť. Zaujímalo
ho, či mesto zvažuje systémové opatrenie, ako likvidovať odpad menšieho rozsahu, ktorý nebude
kompostovaný, keďže mnohí ľudia nemajú možnosť kompostovať.
Ing. Kosmeľ - v súčasnosti prebiehajú tri projekty. Prvým je kompostovisko vo Vyšnom
Kubíne, na ktoré boli Technickým službám vyčlenené finančné prostriedky v sume 5 tis. EUR z
rozpočtu mesta. Druhým je projekt Technických služieb zameraný na komunálnu techniku, a to
nielen na zvoz komunálneho odpadu, ale tiež drtič biologickej hmoty a nakladače, ktoré budú
využité v kompostovisku. Tento projekt je v realizácii a jeho súčasťou je zber biologicky
rozložiteľného odpadu od bytových domov. Ku kontajnerom na komunálny odpad budú po

vysúťažení a dodaní umiestnené špeciálne 1100 litrové nádoby na bioodpad. Z približne
šesťdesiatich stanovísk bude tento zelený odpad zvážaný v dvojtýždňových intervaloch. Zároveň
majú Technické služby vyriešené približne 500 domácností, ktoré nemajú miesto na umiestnenie
kompostéra v záhrade. Odpad budú môcť dávať do nádob, z ktorých bude odvážaný. Projekt,
ktorý je predmetom tohto mestského zastupiteľstva, rieši zostávajúcich približne 1000
domácností, ktoré majú možnosť a chcú kompostovať. Ide teda o ucelený cyklus, ktorý by vedel
vyriešiť zelený biologicky rozložiteľný komunálny odpad. U tzv. hnedého biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu stále mesto využíva výnimku zo zákona a nebol zavedený.
Pokiaľ nebude úspešné v projekte, nebude zavedený ani naďalej, nakoľko by mal vplyv na výšku
poplatku za komunálny odpad. Ešte čo sa týka biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,
občania majú možnosť každých 14 dní doviezť 240 litrov na zberný dvor technických služieb v
súlade s platným všeobecne záväzným nariadením. Navyše mestské časti majú dvakrát ročne
možnosť požiadať pre svojich občanov o pristavenie zbernej nádoby pri jarných a jesenných
prácach v záhradách, ak nie je možné odpad skompostovať.
PaedDr. Hunčaga - informoval sa o záujme domácností o kompostéry.
Ing. Kosmeľ - malo by ich dostať 1000 rodinných domov a domácností. Pokiaľ by bol záujem
nižší, väčšie záhrady by dostali dva 1000 litrové kompostéry. Budú zapojené aj základné školy a
osem cintorínov, všetko záleží od toho, či bude mesto úspešné. V súčasnosti prebieha
elektronické verejné obstarávanie. Maximálna suma výzvy je 200 tis. EUR, mesto sa však
uchádza o 150 tis. EUR, suma bude upresnená práve výsledkom verejného obstarávania.
PaedDr. Hunčaga - dôležitá bude propagácia akcie medzi občanmi.
MVDr. Uhrín - ako budú distribuované 1000 litrové kompostéry?
Ing. Kosmeľ - rovnako ako nádoby na separovaný zber, bol by to majetok mesta, zodpovednosť
sa presúva na majiteľa, pričom udržateľnosť projektu je 5 rokov.
MVDr. Uhrín - ako je to so záhradkárskymi osadami?
Ing. Kosmeľ - výzva bola rýchla, neboli k dispozícii štatistické informácie o počte a veľkosti
záhradiek. Tieto údaje by bolo dobré získať pre prípadné budúce výzvy.
PaedDr. Hunčaga - každá záhradkárska osada má svoj výbor.
Ing. Švehla - veľké nádoby by v osadách mali význam, len sa o ne bude niekto musieť starať.
Ing. Kosmeľ - bude pripravený jednoduchý dotazník pre výbory záhradkárskych osád.
PaedDr. Hunčaga - ocenil Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu na 2.
polrok.
MVDr. Uhrín - pochválil Technické služby za spôsob, akým funguje zberný dvor, osobne sa o
tom presvedčil pri vývoze drobného stavebného odpadu.
PaedDr. Hunčaga - spýtal sa Ing. Kosmeľa, aké sú skúsenosti po roku fungovania regulácie
parkovania v Starom meste.
Ing. Kosmeľ - veľmi dobré skúsenosti sú s rezidentmi a s vodičmi, ktorí si nakupujú abonentské
karty. Vzhľadom na narastajúci počet rezidentov bez platnej karty požiadali mestskú políciu o
kontrolu rezidentských kariet. Novinkou je označenie spoplatnených parkovacích miest jednou
farbou. Investícia do regulácie statickej dopravy sa za rok splatila a systém začal generovať zisk,
ktorý by mal byť použitý v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva do dopravy, či už MAD,
na dopravné značenie či na nové parkovacie miesta.
Ing. Švehla - na mestskom zastupiteľstve neprešlo nespoplatnenie parkoviska pri Kolibe. Aká je
predstava vytvorenie bezplatného parkovania na určitý časový úsek na niektorom mieste?
Druhou otázkou je parkovanie na verejnej zeleni, napríklad v smere od gymnázia na nemocnicu
po ľavej strane, kde niekto naviezol necitlivo štrk. Tretia otázka smeruje k zníženiu cestovného
MAD pre seniorov a posledná opätovne k zrkadlu v nebezpečnej zákrute nad bývalým
Primalexom, kde je nový objekt s naukladanými vozidlami. Vie niekto z mesta, čo to tam bude?
Ing. Kosmeľ - z troch požadovaných zrkadiel bolo dopravným inšpektorátom schválené len
jedno, v blízkosti Mestského kultúrneho strediska. Navrhol p. Švehlovi stretnutie priamo na
mieste. O uvedenú verejnú zeleň na súkromnom pozemku sa mesto staralo, kým si majiteľ
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nezačal nárokovať svoj súkromný pozemok. Mesto dá výzvu orgánu, ktorý môže konať vo veci
nekosenia pozemku a tým zaburinenia okolitých pozemkov. Parkovanie na verejnej zeleni, ktorá
je súkromným pozemkom, bolo riešené v rámci porady vedenia mesta a s mestskou políciou,
policajné prezídium bolo oslovené vo veci zákazu státia na verejnej zeleni v zmysle cestného
zákona. Spevnenie plochy, aj keď len štrkom, je otázkou na iný odbor. Vo veci fungovania
regulácie parkovania nie je zástancom nespoplatnenia prvej hodiny či iného časového úseku. Je
to zneužívateľné a neodkontrolovateľné. Mestská polícia je personálne poddimenzovaná, takže
nedokáže kontrolovať zneužívanie parkovacieho systému. Vie si však predstaviť zmenu systému
pri Slovenskej pošte, a to osadenie rampy na vstupe do voľného parkovania a umožnenie
polhodinového bezplatného parkovania na vybavenie záležitostí na pošte. Parkovanie v meste je
nastavené ústretovo, v iných mestách sú podmienky tvrdšie. Navyše myšlienka bezplatného
parkovania pri Kolibe neprešla, ani pri daňovom úrade. Systém parkovania má svojich
prívržencov aj odporcov. Regulácia neposkytuje výhody pre občana, ale ho má donútiť, aby auto
nepoužíval, pokiaľ ho nevyhnutne nepotrebuje. Súhlasí s tým, aby sa prostriedky zo spoplatnenia
vracali späť aj seniorom, napríklad ďalším zlacnením prepravného MAD.
3. Rôzne
Členovia Rady seniorov sa informovali o ďalších bodoch rokovania mestského zastupiteľstva,
hlavne o výsledkoch mestských spoločností za uplynulý rok a o dôvodoch výmeny členov
dozorných rád. Venovali sa tiež ochrane drevín na Brezovci a informácii o meraniach hodnoty
arzénu pod skládkami v Širokej združením Greenpeace.
4. Záver
PaedDr. Hunčaga sa prítomným poďakoval za účasť a o 14.30 hod. ukončil zasadnutie Rady
seniorov.

Uznesenie Rady seniorov zo dňa 26. 06. 2017:
Rada seniorov
a) berie na vedomie materiály, prerokované pod bodom 2
b) odporúča Mestu Dolný Kubín:
preveriť možnosť ďalšieho zníženia výšky cestovného MAD pre seniorov, vzniknuté náklady
pokryť zo zisku regulácie statickej dopravy.

V Dolnom Kubíne, 28. 06. 2017

Zapísal: Vladimír Adamec, tajomník Rady seniorov Mesta Dolný Kubín
Overil: PaedDr. Jozef Hunčaga, predseda Rady seniorov
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