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

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov Mesta Dolný Kubín, konaného
dňa 6. novembra 2017 o 13.00 hod.
_____________________________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Program rokovania mestského zastupiteľstva dňa 9.11.2017
2. Materiály pre rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 9.11.2017:
a) Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
b) Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 1/2016 o odpadoch
c) Informatívna správa o stave škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Dolný Kubín na školský rok 2017/2018
3. Rôzne
4. Záver
Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Prítomných, osobitne primátora mesta Mgr. Matejova, privítal predseda Rady seniorov PaedDr.
Hunčaga.
2. Materiály pre rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 9.11.2017:
b) Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 1/2016 o odpadoch
Ing. Švehla - v návrhu VZN ocenil striktný zákaz ukladania objemného odpadu do priestorov,
vyhradených pre nádoby na komunálny odpad. Pokiaľ však porušovatelia VZN nebudú
identifikovaní a braní za zodpovednosť, ich správanie sa nezmení. Upozornil, že v návrhu VZN je
chybne uvedené, že triedený zber sa vykonáva cez igelitové vrecia. Nereálne je podľa neho
navrhnuté odvážanie malého objemu zeleného odpadu z predzáhradiek s kríkmi a kvetmi na
kompostovisko či zberný dvor. V tejto súvislosti pripomenul v minulosti Ing. Kosmeľom
diskutovaný projekt kompostovania tohto odpadu. Podobne je to so zberom použitého kuchynského
oleja z rodinných domov. Zarazilo ho, že predchádzajúce VZN č. 1/2016 o odpadoch obsahovalo
zákaz spaľovania komunálneho odpadu na voľnom priestranstve a v domácnostiach, v
navrhovanom VZN to však chýba. Ing. Švehla Rade seniorov poskytol aktuálne zábery
pripraveného odpadu, ktorý nie je palivom, z nemenovaného podnikateľského subjektu na
Brezovci, ktorým s veľkou pravdepodobnosťou mieni prevádzkovateľ v rozpore s ekologickými
zákonmi o odpadoch a ovzduší, ako aj VZN 1/2016, vykurovať svoj objekt.
Ing. Kosmeľ - vysvetlil, že prokurátor vo svojom proteste zakázal všetky zákazy a príkazy,
vyplývajúce zo zákona, duplicitne uverejňovať v nižšej zákonnej norme. Navyše zákaz spaľovania
komunálneho odpadu netvorí podstatu VZN o odpadoch, preto ho musí riešiť iné VZN. Mesto tiež
nemôže vo VZN používať terminológiu, rozdielnu od zákona. Povedal, že podľa neho je potrebné
sankcionovať ukladanie veľkoobjemového odpadu hlavne u bytových domov, nakoľko likvidáciu
platia všetci občania mesta, preto očakáva zvýšenú aktivitu mestskej polície v tomto smere. Nie je
podľa neho efektívne, aby Mesto zvážalo zelený odpad od rodinných domov, čaká sa na výsledok
projektu na kompostovanie tohto odpadu. Bolo by možné ísť aj mimo projektu, ale vtedy by sa to
muselo riešiť financovaním z mestského rozpočtu alebo zvýšením poplatku. Problém je aj v tom, že
štát nedal garancie pre spracovanie zmesového komunálneho odpadu. Ďalší problém súvisí s tým,

že zatiaľ nie je spracovaný program odpadového hospodárstva kraja, na ktorý má nadväzovať POH
mesta.
Ing. Švehla - od roku 2008, keď bola uzatvorená stará skládka komunálneho odpadu, sa snažil
napomôcť realizácii ekologickej skládky komunálneho odpadu, ktorá by ušetrila obyvateľom mesta
peniaze za odvoz komunálneho odpadu mimo okresu, a prispieť k vyriešeniu často
medializovaného dlhoročného narušovania životného prostredia negatívnym dopadom starej
skládky. Ministerstvo životného prostredia SR na základe konania ESI, s.r.o., ukončilo dňom
8.9.2017 posudzovanie vplyvov požadovanej zmeny navrhovanej činnosti "Rozšírenie druhov
ostatných odpadov skládkovaných na Skládke odpadov pre prevádzku Široká" na životné
prostredie. Na základe informácie z Ministerstva životného prostredia SR z 28.9.2017 bolo
Rozhodnutím Okresného úradu Žilina zo dňa 17.9.2014 zastavené konanie určenia povinnej osoby
za ekologickú záťaž na starú skládku komunálneho odpadu v Širokej, nakoľko nebolo možné určiť
povinnú osobu, a preto bolo Ministerstvo životného prostredia SR v súlade so zákonom poverené
zabezpečením povinností povinnej osoby na úseku environmentálnej záťaže - stará skládka.
Zdôraznil, že dôležitým účastníkom konania bolo aj Mesto Dolný Kubín, ktorého mimoriadne
stručné stanovisko z 5.12.2013 nie je v súlade s inými odbornými stanoviskami. Vyjadril veľké
podivenie a ľútosť nad tým, že radu odborných materiálov, ktoré v priebehu viacerých rokov k
tomuto problému iniciatívne vypracoval bez nároku na akúkoľvek odmenu, a ktoré boli priebežne
diskutované aj na Rade seniorov, Mesto Dolný Kubín pri vypracovávaní svojho stanoviska
nezobralo do úvahy. Podľa jeho názoru sa tým závažným spôsobom ovplyvnilo možné urgentné a
efektívne vyriešenie tohto vleklého ekologického problému. Tým, že povinnou osobou za
environmentálnu záťaž, za ktorej pôvod boli určené Oravské ferozliatinárske závody, a.s., Istebné
(stará skládka) sa stal štát, ostáva v nedohľadne, či a kedy bude zo strany ESI, s.r.o., obnovený pre
Mesto Dolný Kubín a jeho obyvateľov výhodný zámer "Rozšírenie druhov ostatných odpadov
skládkovaných na Skládke odpadov v prevádzke Široká", teda vytvorenie ekologickej skládky
komunálneho odpadu pre región Dolného Kubína, na obdobie viacerých rokov. Rovnako zatiaľ
neexistuje časovo ohraničená odpoveď na otázku, dokedy bude ešte táto stará environmentálna
záťaž negatívne ovplyvňovať ekológiu krajiny. Vzhľadom na uvedené okolnosti nepovažuje už za
zmysluplné a užitočné naďalej túto tému komunikovať.
Mgr. Matejov - aj Mesto bolo obviňované, že nekoná v prospech svojich obyvateľov, ale úzkej
skupiny ľudí. Myslí si, že nie je nič rozumnejšie, ako za dodržania podmienok zo strany štátnych
orgánov využiť environmentálnu záťaž, ktorá už v tejto lokalite je, keďže pre podnikateľský sektor
zatiaľ nie sú vytvorené podmienky na spracovanie odpadov.
Ing. Kosmeľ - triedenie a recyklovanie je výborná myšlienka, avšak nefunguje kolobeh recyklácie,
chýbajú spracovateľské závody. Čo sa týka skládky v Širokej, je potrebné hornú odizolovať a
zrekultivovať a strednú zaplniť a uzatvoriť.
Ing. Adamec - opýtal sa na stav kompostoviska vo Vyšnom Kubíne.
Ing. Kosmeľ - kvôli finančným a termínovým požiadavkám majiteľa pozemku je potrebné hľadať
nové územie. Problém je aj s následným spracovaním kompostu, ideálny by bol napríklad produkt
slúžiaci na vykurovanie.
a) Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Ing. Budiak - Cimráková - problémom VZN je to isté, čo povedal p. Ing. Kosmeľ o VZN o
odpadoch. Nie je možné do neho zapracovať žiadny text, ktorý je nad rámec zákona, čím sa VZN
stáva zbytočné. Samospráva by chcela problematiku priblížiť ľuďom, avšak nie je to možné.
c) Informatívna správa o stave škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Dolný Kubín na školský rok 2017/2018
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Ing. Švento - informoval o počtoch žiakov na základných školách v pôsobnosti Mesta, o
kvalifikovanosti pedagógov, dochádzke, správaní, testovaní žiakov, účasti škôl na projektoch.
Konštatoval nízky počet žiakov na 3-ročných učebných odboroch na úkor gymnázií a stredných
škôl. U ZUŠ štát zvýšil vek detí, od ktorých financuje výučbu, z troch na päť rokov, čo sa čiastočne
dotklo aj našich detí. Informoval o činnosti CVČ, športových aktivitách škôl, investičnej činnosti na
školských nehnuteľnostiach, o materských školách, aj o súkromnej a cirkevnej škole a školských
zariadeniach, ktoré nie sú v pôsobnosti Mesta. Konštatoval, že podľa spoločnosti INEKO sú v
našom okrese najlepšie základné školy Oravský Podzámok a dolnokubínske ZŠ Janka Matúšku a
Petra Škrabáka. V bývalom CVČ na Lucenkovej ulici bude materská škola typu montessori, proces
zaradenia do siete nejaký čas bude trvať.
PaedDr. Hunčaga - spýtal sa na zrušenie fondu talentovanej mládeže.
Ing. Švento - keďže účtovanie fondov je náročné, bol zostatok finančných prostriedkov fondu
presunutý do dotácií na mimoriadne výsledky žiakov. Takto sa každoročne k talentovaným deťom
dostane viac financií.
Mgr. Matejčík - pýtal sa, v akom štádiu je rekonštrukcia telocvične na ZŠ Janka Matúšku.
Ing. Švento - v minulom roku Mesto uspelo vo výzve na rekonštrukciu telocvične ZŠ Martina
Kukučína, v tomto roku bola podaná žiadosť na kapitálové zmeny telocvične Janka Matúšku. Kvôli
zmene na poste ministra budú výsledky pravdepodobne známe až na budúci rok.
3. Rôzne
PaedDr. Hunčaga - pýtal sa na predaj výmenníkovej stanice č. 7 ako bod mestského zastupiteľstva.
Mgr. Matejov - ozrejmil históriu predaja a súčasný stav.
Mgr. Matejčík - na historickom cintoríne v období Pamiatky zosnulých netiekla voda, navyše
zodpovedná osoba sa ho okolo osemnástej hodiny pýtala, či ešte niekto je na cintoríne, či môže skôr
zatvoriť. Myslí si, že by sa to nemalo stávať. Upozornil tiež na veľkú jamu na miestnej komunikácii
pri kotolni TEHOS-u na Bysterci.
p. Chrenová - informovala o možnosti návštevy opery na Liptove.
PaedDr. Hunčaga - bolo dohodnuté, že sa zájazd v tomto roku už nebude realizovať, že sa
finančné prostriedky určené na autobus použijú na niektorú akciu v meste pre tých seniorov, ktorí
sa zájazdov nemôžu zúčastniť.
p. Chrenová - spýtala sa na ďalší osud izby ľudových tradícií v Dennom centre, samospráva
schválila jej ponechanie.
PaedDr. Hunčaga - o jej prípadnom odstránení by sa malo rozhodnúť v spolupráci s ľuďmi, ktorí
dodali jednotlivé exponáty.
Ing. Švehla - malo by to však mať nejakú myšlienku, scenár a choreografiu.
Mgr. Matejov - izba by mala slúžiť pre žiakov základných a materských škôl, preto je potrebné ju
doplniť o popisky jednotlivých exponátov.
Ing. Švehla - v súvislosti so zmenou režimu parkoviska pri pošte a preberaním pre občanov mesta
citlivej agendy parkovania v meste jednou z politických strán sa opätovne prihovára za riešenie
bezplatného parkovania na vybranom parkovisku s rampami. Veľmi oceňuje dobudovanie
saunového sveta spoločnosťou AQUA KUBÍN, prihovára sa za dojednanie výhodných zľavnených
cien pre seniorov aj v saunovom svete. Mestský výbor Brezovec požiadal odbor výstavby o
informácie ohľadom viacerých súvislostí spojených s rekonštrukciou bývalej základnej školy
Nemocničná (interpelácia poslanca Ing. Prílepka a vyjadrenie vedúceho odboru výstavby Ing.
Stareka). Požiadal o sprístupnenie tejto odpovede tak pre informáciu Rady seniorov, ako aj
petičného výboru ulíc J. Gagarina a Tulská, ktorý spolupracuje s MsV Brezovec. Na záver na popud
dôchodkyne z ul. Tulská chce požiadať, aby perspektívne Technické služby odstraňovali lístie aj z
mestského pozemku od otočky popri plote bývalej ZŠ (naproti MŠ), ktorý táto dôchodkyňa
iniciatívne dlhodobo a pravidelne obhospodaruje výsadbou kríkov i kvetov o pohrabanie pozemku
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pri otočke pri škole, ktorý táto pani obhospodaruje výsadbou kvetov, a dotvára tak v tejto lokalite
príjemnejšie a krajšie prostredie.
MVDr. Uhrín - požiadal v období zimnej údržby o upozornenie vodičov, aby neblokovali svojimi
vozidlami komunikácie.
Mgr. Matejčík - požiadal o čistenie chodníkov popred všetky tri bytové domy na ul. SNP (napr.
1196/28).
PaedDr. Hunčaga - opätovne upozornil na nevhodné parkovanie áut v okolí MsKS, prípadne
zrealizovať prechod pre chodcov medzi Námestím Slobody a bytovým domom, tzv. "kasárňami".
Rovnako upozornil na problémové parkovanie dodávkových vozidiel na šikmom parkovaní na ul.
Na Sihoti, ktoré buď parkujú na zeleni, alebo zasahujú do vozovky.
Mgr. Matejov - na ul. Na Sihoti je nápad urobiť na jednej strane obojsmernú premávku, na druhej
strane urobiť len parkovisko. Informoval, že už Mesto má výsledky merania intenzity dopravy,
ktorá nie je v porovnaní s ostatnými mestami na tom až tak zle. Mesto dalo vypracovať projektovú
dokumentáciu k stavebnému povoleniu na križovatku pri Obchodnej akadémii s inteligentnými
semaformi. Investičný náklad je cca 70 tis. EUR, na čom by sa mali tretinou podieľať Mesto, VÚC
a štát. Problematickejšia je križovatka na druhej strane rieky, tam nie je rozhodnuté, či semafory
alebo kruhový objazd. Článok o parkovaní do mestských novín pripravíme. Mesto vníma problém v
okolí MsKS, čo bude stáť cca 350-400 tis. EUR, na projektovej dokumentácii sa pracuje, prioritou
číslo jedna je však križovatka pri TESCO. Poprosil o pochopenie v súvislosti s rekonštrukciou
mestského úradu.
4. Záver
Zasadnutie Rady seniorov bolo ukončené o 16.00 hod.
Uznesenie Rady seniorov zo dňa 6.11.2017:
Rada seniorov
a) berie na vedomie materiály, prerokované pod bodom 2
b) odporúča príslušným organizačným útvarom mestského úradu
- vrátiť sa k myšlienke bezplatného parkovania počas jednej hodiny na parkovisku pri Daňovom
úrade alebo penzióne Koliba
- v prípade dostatočného finančného výsledku plateného parkovania riešiť bezplatnú mestskú
autobusovú dopravu pre seniorov
- dojednať s predstihom zľavy pre seniorov v novobudovanom saunovom svete aquarelaxu
- doručiť Rade seniorov písomnú odpoveď odboru výstavby k požiadavke MsV Brezovec k
viacerým okolnostiam v súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou bývalej Základnej školy
Nemocničná, ako to bolo formulované v uznesení z MsV
- perspektívne zabezpečovať odstraňovanie opadaného lístia na jeseň na mestskom pozemku, o
ktorý sa stará dôchodkyňa z Tulskej ulice
- v mestských médiách zabezpečiť informáciu pre vodičov, aby neblokovali svojimi vozidlami
proces zimnej údržby
- zabezpečiť čistenie chodníkov v zimnom období popred všetky tri bytové domy na ul. SNP (napr.
1196/28)
Dolnom Kubíne, 10.11.2017
Zapísal: Vladimír Adamec, tajomník Rady seniorov Mesta Dolný Kubín
Overil: PaedDr. Jozef Hunčaga, predseda Rady seniorov
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