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

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov Mesta Dolný Kubín,
konaného dňa 25. septembra 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 28. 09. 2017:
a) Návrh VZN o poskytovaní dotácií – Ing. Švento
b) Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka
ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Dolný Kubín - Ing.
Švento
3. Rôzne
4. Záver
Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Prítomných privítal predseda Rady seniorov PaedDr. Hunčaga, ktorý ospravedlnil neúčasť p.
Matejčíka kvôli chorobe.
2. Materiály pre rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 28. 09. 2017:
a) Návrh VZN o poskytovaní dotácií – Ing. Švento
Ing. Švento - v organizačných otázkach mestského zastupiteľstva bude predkladať žiadosť o
schválenie spoluúčasti mesta na financovaní projektu rekonštrukcie telocvične ZŠ Janka
Matúšku. Škola v rámci výzvy ministerstva školstva plánuje vymeniť palubovku a osvetlenie v
telocvični za približne 120 tis. EUR, z čoho spoluúčasť mesta by mala byť 10 %. Ing. Švento tiež
informoval, že škola bola úspešná v projekte Zdravie na tanieri - Radšej často a málo ako naraz
veľa a získala 6 tis. EUR, zmluva sa podpisovala minulý týždeň.
MVDr. Uhrín - požiadal o vyššie dotácie pre Basketbalový klub Dolný Kubín, ktorý dostáva len
zlomok dotácií oproti futbalistom a hokejistom. Nebol splnený prísľub dofinancovania z rezervy
primátora.
Mgr. Matejov - ani on nebol spokojný s prerozdeľovaním prostriedkov v komisii školstva,
kultúry, mládeže a športu a v mestskom zastupiteľstve. Ďalšie finančné prostriedky budú preto
basketbalovému klubu vyplatené z jeho rezervy. Zároveň navrhol, aby uznesením z rady
seniorov boli zástupcovia basketbalového klubu pozvaní na zasadnutie komisie k prideľovaniu
dotácií. Klub by však mal predložiť prehľad výdavkov a nárokov smerom k mestu pre družstvo
mužov aj mládeže.
PhDr. Šimek - ustúpilo sa od poskytovania dotácií len pre mládež, pretože niektoré športy
mládežnícke oddiely nemajú, ale robia dobrú prezentáciu pre mesto, napríklad šachisti.
b) Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ,
dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Dolný Kubín - Ing. Švento

Ing. Švento - zmena VZN súvisí s neplánovaným zvýšením platov učiteľov od 1. septembra t.r.,
ktoré bude do konca roka predstavovať v rámci škôl a školských zariadení zriadených mestom a
u neštátnych škôl a školských zariadení spolu 43 tis. EUR. Ďalej informoval o tom, že do
mestských základných škôl nastúpilo 1954 žiakov a do spojenej cirkevnej a súkromnej ZŠ Jánoš
spolu 313 žiakov. Počty ostávajú za posledné roky nezmenené. Do siedmich mestských
materských škôl nastúpilo 645 detí, do cirkevnej 82 a do súkromnej 25 detí. Ani v materských
školách sa počty detí významne nemenia. Za posledných 5 rokov nebola ani jedna nevybavená
žiadosť o prijatie do materskej školy, rodičia však v ojedinelých prípadoch musia akceptovať inú
materskú školu.
p. Chrenová - poďakovala sa základnej škole Martina Kukučína za bezplatné zapožičiavanie
telocvične a za prípravu programov detí pre seniorov.
3. Rôzne
Ing. Švehla - vo veci interpelácie p. poslanca Lakoštíka na júnovom mestskom zastupiteľstve k
problematike znečisťovania rieky Orava arzénom z priesakových vôd starej skládky v Širokej
informoval, že celú genézu skládky odpadu v Širokej popísal a poslal primátorovi mesta.
Ministerstvo životného prostredia listom z 08.09.2017 zastavilo konanie na posúdenie zmeny
činnosti skládky OFZ, a.s., čo znamená, že skladovanie komunálneho odpadu z mesta na tejto
skládke predbežne nie je reálne. Mesto sa pritom stavalo k možnosti skladovania ústretovo, ak
by sa boli vyriešili ministerstvom popísané nedostatky. Podľa Ing. Švehlu prehrali občania
mesta, ktorí budú aj naďalej platiť za komunálny odpad vyššiu sumu, než ako by bolo po
realizácii projektu. Pritom arzén bude naďalej znečisťovať tok rieky Orava, až kým štát
nezrealizuje rekultiváciu starej skládky.
Vo veci interpelácie p. poslanca Prílepka ohľadom rekonštrukcie bývalej ZŠ Nemocničná, kde sa
stavajú desiatky bytov vrátane garážových státí, pripravil pre petičný výbor ulíc J. Gagarina a
Tulská faktografický komentár, ktorý by mal byť prerokovaný na mestskom výbore Brezovec
koncom septembra. So svojím uznesením sa mestský výbor následne obráti na vedenie mesta.
Petičný výbor konštatoval, že avizované zámery developerov pri výstavbe nových bytov na
Brezovci okrem dlhodobej stavebnej aktivity vyrušujú občanov a neprimerane prehusťujú
sídlisko.
Ing. Švehla pozitívne prijal zmeny formátu a náplne novín "Kubín", ocenil kreativitu, otvorený a
pragmatický prístup konateľa Infoštúdia mesta Dolný Kubín Mgr. Kršku. Informoval o
pripravovanej relácii k spaľovaniu odpadov v domácich kotloch a k prejednávaniu tejto
problematiky na rade seniorov.
Pri príležitosti blížiaceho sa 75. výročia SNP dal Ing. Švehla podnet na obnovenie pamätnej
tabule k SNP na budove Oravskej galérie.
Mgr. Matejov - poďakoval sa Ing. Švehlovi za jeho činnosť v oblasti životného prostredia.
Ing. Adamec - navrhol nájsť spôsob, ako motivovať obyvateľov mesta k väčšej separácii
komunálneho odpadu.
4. Záver
Zasadnutie Rady seniorov bolo ukončené o 14.00 hod.
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Uznesenie Rady seniorov zo dňa 25. 09. 2017:
Rada seniorov
a) berie na vedomie materiály, prerokované pod bodom 2
b) odporúča predsedovi komisie školstva, kultúry, mládeže a športu prizvať na rokovanie
komisie o rozdelení dotácií na rok 2018 predstaviteľa Basketbalového klubu Dolný Kubín
c) odporúča prizvať na najbližšie rokovanie Rady seniorov vedúceho odboru výstavby a
životného prostredia a zamestnankyňu referátu životného prostredia k odpočtu vo veci
zabránenia spaľovania odpadu v domácich kotloch.
V Dolnom Kubíne, 26. 09. 2017

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