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

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov Mesta Dolný Kubín, konaného
dňa 11. decembra 2017 o 13.00 hod.
__________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie vybraných materiálov, ktoré budú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva
dňa 14.12.2017:
a) Návrh programového rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2018 a na roky 2019 -2020
b) Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach
c) Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
3. Odpočet plnenia uznesení Rady seniorov za rok 2017
4. Rôzne
5. Záver
Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Predseda Rady seniorov PaedDr. Hunčaga privítal prítomných, osobitne primátora mesta Mgr.
Matejova. Informoval, že požiadal tajomníka Rady Ing. Adamca o spracovanie odpočtu plnenia
uznesení Rady za rok 2017, ktorý je jedným z bodov rokovania.
2. Prerokovanie vybraných materiálov, ktoré budú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva
dňa 14.12.2017:
a) Návrh programového rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2018 a na roky 2019 -2020
b) Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach
c) Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Ing. Paušlyová – k rozpočtu na rok 2018 uviedla, že sa navyšuje jeho príjmová i výdavková čas, na
čom má veľký podiel dobré hospodárenie štátu, keď objem podielových daní by mal v budúcom
roku stúpnuť približne o 6 %. Táto skutočnosť sa prejaví aj vo výdavkovej časti rozpočtu, čo
umožní napríklad posilniť mestskú políciu. Mzdy zamestnancov stúpnu od januára o 4,8 % a rokuje
sa o navýšení platov pre školské zariadenia od septembra o 6 %. Navyšujú sa výdavky v sociálnej
oblasti, kde sa uvažuje o zriadení klubu mládeže, o tzv. dočasnom bývaní v bývalom zariadení
Kotva, ako aj o otvorení klubu seniorov na sídlisku Brezovec. Rozhodujúca časť prostriedkov pôjde
na opravy komunikácií, chodníkov a mestského majetku. V kapitálovej oblasti je
plánované pomerne ambiciózne zhodnotenie technického stavu majetku, spôsobené aj presunom
časti nedokončených investičných akcií z tohto roku (rekonštrukcia mestského úradu či ZUŠ P. M.
Bohúňa). Pokiaľ poslanecký zbor rozpočet schváli, mal by byť vyrovnaný a predstavovať na strane
príjmov aj výdavkov sumu 16 184 tis. EUR.
p. Chrenová – pýtala sa, či sa počíta s výstavbou denného stacionára za Denným centrom

Mgr. Matejov – v minulosti bola spracovaná projektová dokumentácia stacionára, avšak na
realizáciu chýbal 1 mil. EUR. Realizácia bola plánovaná prostredníctvom tzv. nórskych fondov, za
týmto účelom mesto navštívila aj nórska veľvyslankyňa. Nórsko však zmenilo postoj k tomuto
druhu financovania, preto zatiaľ nie je isté, či k realizácii dôjde. Výzvy z eurofondov v tomto smere
nie sú vyhlásené, preto východiskom by bol len úver, alebo približne dva roky nerealizovať žiadne
iné investičné akcie a pokúsiť sa stacionár zrealizovať z vlastných zdrojov.
Ing. Švehla – konštatoval, že na podrobnú analýzu rozpočtu by bolo potrebné viac informácií,
myslí si však, že je spracovaný kvalifikovane a kvalitne. Zaujal ho vysoký objem kapitálových
príjmov v budúcom roku oproti tomuto roku, upozornil tiež na sumu poplatkov za komunálny
odpad bez zmeny výšky poplatkov. Upozornil, že suma 610 tis. EUR by mohla byť do budúcnosti
nižšia, pokiaľ by v prospech Mesta dopadlo riešenie skládky odpadov v Širokej. Mesto však podľa
neho svojím stanoviskom v roku 2014 túto možnosť zabrzdilo. Spýtal sa, s čím súvisí zvýšenie
dotácie pre AquaRelax, keď jeho hospodárenie sa už dostalo do kladných čísiel. V oblasti
športových zariadení porovnal príjmy z ich prenájmu s výdavkami na prevádzku týchto zariadení.
Opätovne sa spýtal, z čoho sa odvíja suma za prenájom zimného štadióna pre súkromné subjekty,
ktorá by mala vychádzať z reálnych nákladov. Výdavky na zimný štadión predstavujú 195 tis. EUR,
pričom príjmy zo vstupného 6,5 tis. EUR a príjmy za používanie športových zariadení 33 tis. EUR,
čo je neporovnateľné. Príjem z dočasného parkovania predstavuje 80 tis. EUR, výdavky 31 tis.
EUR. Malo by sa čím skôr zvážiť, ako sa rozdiel použije, jedna z možností je bezplatné cestovanie
seniorov MAD. Myslí si, že v meste chýbajú parkovacie miesta s určitým časom zadarmo,
ohraničených rampou.
Ing. Paušlyová – plánované kapitálové príjmy 755 tis. EUR predstavujú predaj pozemkov pod IBV
Brezovec formou dražby za sumu 60,- EUR za 1 m2. Nárast príjmov v oblasti poplatkov za
komunálny odpad súvisí so zvýšeným splácaním pohľadávok zo starých období žiadateľmi
o mestské nájomné byty, za rok 2016 to predstavovalo oproti predchádzajúcim rokom nárast 20 tis.
EUR. V ďalšom ozrejmila spôsob tvorby všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Základná sadzba poplatku za komunálny odpad sa
od roku 2013 nezmenila, najdôležitejšou zmenou vo VZN je zakomponovanie novely daňového
poriadku, keď došlo k predĺženiu opravného termínu pri vydaní rozhodnutia na námietky z 15 na 30
dní. Tým sa Mestu ako správcovi dane presúvajú prvé úhrady do druhej polovice roku 2018. Čo sa
týka zníženia sadzby, poplatok by mal vykrývať aspoň 50 % nákladov na likvidáciu, zvoz
a skládkovanie komunálneho odpadu na území mesta s tým, že pokiaľ sú náklady vyššie, musí ich
vykrývať Mesto. Zatiaľ sa rozdiel týmto spôsobom vykrýva, bez toho, aby sa to dotklo obyvateľov
mesta Dolný Kubín. Zvýšená dotácia pre spoločnosť AquaRelax súvisí s kolaudáciou Saunového
sveta. Na jeho dokončenie si spoločnosť AQUA KUBÍN, s. r. o., navýšila pôvodný úver, Mesto ako
100 % akcionár je povinné sa na splácaní tohto úveru spolupodieľať, navýšenie dotácie predstavuje
sumu mesačnej splátky úveru a úrokov na rekonštrukciu Saunového sveta na rok 2018. Čo sa týka
športovísk, suma 23,9 tis. EUR za prenájom futbalového ihriska s umelým trávnikom predstavuje
dohodu so spoločnosťou Horis, s.r.o., z roku 2010, kde sa zmluvný vzťah koncom každého roka
rieši vzájomným započítaním záväzkov a pohľadávok. Nejde teda o reálne finančné toky, ale
o účtovný zápočet zmluvného vzťahu z minulého obdobia. K agende plateného parkovania
konštatovala, že plánované príjmy nie sú naviazané na konkrétny rozpočtový výdavok. Kvôli
kontrole zo strany verejnosti je statická doprava ako jedno z nákladových stredísk na odbore Ing.
Kosmeľa v rozpočte samostatne evidovaná cez réžiu, t.j. opravy a údržba parkomatov, záležitosti
technického charakteru súvisiace s agendou, výber hotovosti z parkomatov či mzda zamestnanca
predstavujú v budúcom roku plánovaný výdavok 30 tis. EUR. Suma je nižšia ako očakávané príjmy
z plateného parkovania. Upozornila, že príjmy nie sú účelovo viazané na nejaký druh výdavkov, čo
znamená, že môžu byť použité na akýkoľvek účel.
MVDr. Uhrín – na prevádzku futbalového štadióna pôjde 65 tis. EUR, na jeho rekonštrukciu
ďalších 60 tis. EUR, na zimný štadión 195 tis. EUR, pričom príjmy z letného štadióna nie sú žiadne.
Spýtal sa, či je efektívna plánovaná výstavba multifunkčných ihrísk v Záskalí v sume 65 tis. EUR
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a na Mokradi za 60 tis. EUR. Konštatoval, že suma dotácií na podporu športu je v budúcom roku
nižšia, ako v roku 2017.
PaedDr. Hunčaga – výstavba ihrísk sa určite vyplatí, eviduje množstvo mladých ľudí, ktorí
v Záskalí a na Mokradi športujú aj v terajších podmienkach.
Ing. Paušlyová – dotácie pre športové kluby, občianske združenia a neziskové organizácie
vyplývajú z platného všeobecne záväzného nariadenia a predstavujú 1,2 % z výšky podielových
daní v predchádzajúcom roku. Žiadosť vyhodnocuje komisia, ktorá zohľadňuje vyúčtovanie
z predchádzajúceho obdobia a splnenie všetkých náležitostí zmluvy o poskytnutí dotácie.
Poskytovanie dotácií je dobrovoľným plnením, pričom Mesto stanovilo podmienky poskytnutia
dotácií, aj maximálnu sumu 10 tis. EUR na jednu žiadosť. Čo sa týka príjmov zo zimného a letného
štadióna, viac ako o efektívnosť ide o zapojenie mladých ľudí do športových aktivít ako prevencia
negatívnych javov.
Ing. Švehla – išlo mu o niečo iné. Súhlasí s tým, že mládež je potrebné maximálne podporovať.
Mal však na mysli, že poplatok za prenájom ľadu pre ľudí, ktorí ho využívajú ako svoju zábavu,
a ktorí sú napríklad ako podnikatelia finančne zdatní, by mal z väčšej časti vykrývať náklady. Keď
sa na túto skutočnosť naposledy pýtal, kompetentný zamestnanec mu nevedel výšku poplatku
zdôvodniť.
MVDr. Uhrín – pýtal sa na kritériá pre kluby pri poskytovaní dotácií.
Ing. Paušlyová – tie vyplývajú zo všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách, žiadateľ musí mať
trvalý pobyt v Dolnom Kubíne, musí mať splnené všetky záväzky voči poisťovniam, ak bol
žiadateľom aj v minulom období, musí byť dotácia načas vyúčtovaná a musí spĺňať predmet
zmluvy. Pokiaľ to tak nie je, musí alikvotnú výšku dotácie vrátiť a podľa rozhodnutia komisie mu
nemusí byť pridelená dotácia na budúci rok.
MVDr. Uhrín – ako je to s ukazovateľmi ako obľúbenosť športu, úroveň súťaže, starostlivosť
o mládež, náklady na prenájom haly a podobne?
Ing. Paušlyová – tieto ukazovatele hodnotí práve uvedená komisia športu.
Mgr. Matejov – z dlhodobého hľadiska naozaj na chod zimného a letného štadióna sa vynakladajú
obrovské peniaze. Voči ostatným športom, ktoré sú závislé na tom, že si musia prenajímať
a zaplatiť telocvične, haly a ihriská, je to nespravodlivé. Poukázal na to, keďže je to v kompetencii
komisie, nič s tým nemôže urobiť.
3. Odpočet plnenia uznesení Rady seniorov za rok 2017
Ing. Adamec – vyhodnotil plnenie uznesení Rady seniorov za rok 2017. Júnová Rada odporučila
prehodnotiť cestovné MAD, o plnení tejto úlohy bude hovoriť neskôr. V septembri Rada
odporučila, aby príslušná komisia prizvala k rozdeľovaniu dotácií na rok 2018 zástupcu
Basketbalového klubu Dolný Kubín. Predseda komisie športu Mgr. Lakoštík dal prísľub, že
začiatkom budúceho roka prizve na spoločné rokovanie aj zástupcu klubu. V septembri bolo
odporučené pozvať vedúceho odboru výstavby a životného prostredia p. Ing. Stareka
a zamestnankyňu p. Ing. Budiak – Cimrákovú na novembrovú Radu k odpočtu zabránenia
spaľovania odpadu, zasadnutia sa zúčastnila Ing. Budiak - Cimráková. Z novembrovej rady
vyplynulo sedem uznesení. Prvé sa týkalo vrátenia sa Mesta k bezplatnej prvej hodine parkovania
pri Daňovom úrade alebo penzióne Koliba. Komisia dopravy a výstavby rokovala o bezplatnom
parkovaní pri budove Slovenskej pošty, výsledkom však bolo, že odporučila zahrnúť toto
parkovisko do zóny plateného parkovania. Na základe tohto vedúci odboru Ing. Kosmeľ
neodporúča momentálne navrhovať bezplatné parkovanie pri Daňovom úrade či penzióne Koliba,
pretože komisia nie je naklonená takémuto riešeniu. Tretie uznesenie odporúčalo v prípade
dostatočného finančného výsledku plateného parkovania riešiť bezplatnú MAD pre seniorov. Zo
stanoviska Ing. Kosmeľa vyplýva, že pokiaľ bude rozdiel medzi výnosmi a nákladmi plateného
parkovania dostatočný, po schválení záverečného účtu mesta sa v apríli budúceho roka budú
primátorovi mesta predkladať návrhy na jeho použitie, pričom jednou z týchto oblastí bude aj
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zníženie alebo zrušenie platenia za MAD seniormi. Ďalšie uznesenie odporúčalo s predstihom
dojednať zľavy pre seniorov v Saunovom svete. Ing Vilček upravil cenník tak, že senior mesta má
4,- EUR zľavu oproti obyvateľovi mesta pri dvoj- i trojhodinovom pobyte v Saunovom svete.
Uznesenie doručiť Rade seniorov písomnú odpoveď k okolnostiam prijatia rozhodnutia
o rekonštrukcii bývalej základnej školy Nemocničná je v plnení, pretože Ing. Starek dostal niekoľko
dní pred touto Radou seniorov od Ing. Prílepka ako predsedu mestského výboru Brezovec
požiadavku na spracovanie takéhoto stanoviska. Akonáhle bude spracované, bude zaslané aj Rade
seniorov. Uznesenie o hrabaní lístia na ul. Tulskej je v riešení, upozornenie pre vodičov aby
neblokovali komunikácie vozidlám cestnej údržby vyšlo v decembrovom čísle novín Kubín.
Posledný bod sa týka požiadavky Mgr. Matejčíka na odpratávanie snehu pred bytovými domami na
ul. SNP.
Mgr. Matejčík – prostredníctvom Rady seniorov sa poďakoval Technickým službám za promptné
vyriešenie požiadavky.
Ing. Švehla – prečítal v skratke štatút Rady seniorov ako poradného orgánu primátora. Povedal, že
si nerobí ilúzie, že všetky pripomienky Rady seniorov sú relevantné a uskutočniteľné. Nie je však
presvedčený o tom, že vedúci odborov mestského úradu, hlavný kontrolór či náčelník mestskej
polície si na webovej stránke mesta pozrú zápis z Rady seniorov, kde aj v texte rokovania sú mnohé
požiadavky smerované práve na funkcionárov Mesta. Rade seniorov by prospela spätná väzba, či
návrh, požiadavka, pripomienka či podnet sú reálne, či môžu byť realizované, či im nebráni
nedostatok finančných prostriedkov alebo už boli zrealizované. Vo februári Ing. Švehla rozprával
pri predstavovaní sa nového vedúceho odboru výstavby a životného prostredia Ing. Stareka
o problematike sanácie haldy v Istebnom, o skládke odpadu v Širokej a o bývalej ZŠ Nemocničná.
Následne informoval o stanovisku Ministerstva životného prostredia vo veci haldy trosky
v Istebnom. Do 1. decembra t.r. sa malo OFZ, a.s., Istebné vyjadriť k dokumentu EIA, to znamená,
či sa napĺňajú požiadavky v súvislosti s vplyvom tejto investície na životné prostredie. Ing. Švehla
dostal 1. decembra od ministerstva odpoveď, z ktorej vyplýva, že od 1. januára 2017 je účinná
novela zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ktorej sa predĺžila
lehota na predloženie správy o hodnotení pre rozsahy hodnotenia, vydané pred 1. januárom 2015,
do 30. novembra 2018. Táto zmena zákona sa vzťahuje aj na navrhovanú činnosť "Technologická
linka na sanáciu haldy trosky z výroby ferozliatín Istebné". Na základe vyššie uvedeného má teda
navrhovateľ čas do 30. novembra 2018 na predloženie správy o hodnotení. Do predloženia správy
o hodnotení alebo do uplynutia uvedenej lehoty nebude Ministerstvo životného prostredia vydávať
žiadne rozhodnutie. Ďalej sa v liste uvádza, že pre navrhovanú činnosť "Skládka odpadov pre
prevádzku Široká" bolo konanie zastavené, lebo navrhovateľ zobral svoj návrh späť.
Ing. Švehla poznamenal, že by bolo dobré, keby tí vedúci organizačných útvarov Mesta Dolný
Kubín, ktorým Rada seniorov pripomienky adresuje, sa uzneseniam venovali a vyjadrili sa, či sa
budú plniť, splnili sa, alebo sa splniť nedajú. Rada by sa potom nemusela vracať k veciam, ktorým
sa už v minulosti venovala.
k bodu 4.
Mgr. Matejov – v súvislosti s rozpočtom, ktorý bude predmetom rokovania najbližšieho mestského
zastupiteľstva, upozornil na problémy, ktoré by vyvolalo jeho neprijatie. Verí však, že nakoniec
bude schválený. Mesto Dolný Kubín podľa spoločnosti INEKO kontinuálne znižuje svoj dlh, keď
ku koncu roka 2016 mal hodnotu 24 %, v tomto období je to 20 % a je na 10. mieste ako „skokan
roka“ v hospodárení miest a obcí na Slovensku.
Ing. Švehla – navrhol, aby Rada seniorov podporila z hľadiska záujmu seniorov navrhovaný
rozpočet na rok 2018, ktorý prejednala na svojom zasadnutí.
Mgr. Matejov – informoval Radu seniorov o plánovaných investičných akciách z kapitálových
výdavkov rozpočtu. Mestu sa darí po ekonomickej aj investičnej stránke, ale najviac ho ťažia
dopravné problémy a modernizačný dlh v doprave i ďalších oblastiach. Konštatoval, že sa ťažko
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rekonštruuje majetok, ktorý Mestu nepatrí, tam veľa závisí na stanovisku majiteľa. Vysvetlil
plánovanú rekonštrukciu križovatky za OD TESCO v sume 350 tis. EUR, rekonštrukciu priestoru
medzi Okresným úradom a Základnou školou Martina Kukučína s riadeným parkoviskom pri
Okresnom úrade a presunom autobusovej zastávky, k čomu sa však ešte musí vyjadriť mestský
výbor Veľký Bysterec a predsedovia dotknutých spoločenstiev. Na Brezovci je ako hlavná
plánovaná rekonštrukcia komunikácie vrátane podložia od kostola nahor v sume 200 tis. EUR.
Rovnako dôležité sú investície do školstva, v roku 2018 by mala byť ukončená výmena všetkých
okien v materských a základných umeleckých školách. Informoval o ďalších plánovaných opravách
a rekonštrukciách v objektoch jednotlivých škôl, na futbalovom štadióne, v okolí detského ihriska
Žihadielko a vstupu do bývalej základnej školy Nemocničná. Okrem asfaltovania na Brezovci a na
Veľkom Bysterci je veľký modernizačný dlh v chodníkoch hlavne na Brezovci, v celkovej sume
50-60 tis. EUR, opravovať sa budú štyri schodiská v meste a mobiliár v sume asi 20 tis. EUR.
Finančné prostriedky sú vyčlenené aj na rekonštrukciu priestoru pred bytovým domom Na Sihoti
1159 pri Ľudovej jedálni. V pláne sú dve nové ihriská s umelou trávou v Záskalí a na Mokradi tak,
aby každá mestská časť mala takéto ihrisko. Na Kňažej sa vybuduje nový chodník na Nábreží
Oravy za 70 tis. EUR a preorganizuje sa križovatka v centre mestskej časti. Dlhodobo nevyužívaný
pozemok Oravskej vodárenskej spoločnosti bude prenajatý a premenený na relaxačnú zónu. Plánuje
sa aj dokončenie chodníka od Fučíkovej ulice ku železničnej zastávke. V Beňovej Lehote sa budú
opravovať v sume 26-27 tis. EUR ďalšie úseky komunikácie, rovnako hlavná komunikácia na
Banisku. V budúcom roku bude tiež prebiehať realizácia akcií, ktoré boli pripravované v tomto
roku: cyklotrasa na Bysterci, rekonštrukcia ZUŠ P. M. Bohúňa, či IBV Brezovec. Na aprílovom
mestskom zastupiteľstve by mala byť schválená rekonštrukcia Domu smútku v sume približne 300
tis. EUR, vybudovanie chodníka od autobusovej zastávky pod ulicou M. Uhra, oprava chodníkov na
ul. M. R. Štefánika a rekonštrukcia Zariadenia opatrovateľskej služby na ul. Obrancov mieru.
Mgr. Matejčík – so všetkým je potrebné súhlasiť, upozornil na špecialitu Dolného Kubína
rozkopať chodníky po ich opravení.
Mgr. Matejov – všetky hlavné telekomunikačné spoločnosti už budú mať káble vymenené, navyše
k tejto činnosti majú oporu v zákone.
PaedDr. Hunčaga – na schodoch od historického cintorína na Brezovec navrhol urobiť podobné
odpočívadlo s lavičkou, ako je na schodoch od gymnázia ku Kubínskym terasám.
Mgr. Matejčík - požiadal o vyplnenie diery na vozovke pri kotolni TEHOSu.
MVDr. Uhrín – po osobnej účasti na novembrovom rokovaní apeloval na zlepšenie politickej
kultúry na mestskom zastupiteľstve.
Ing. Švehla – na odľahčenie uviedol, že v sobotu 9. decembra večer, napriek príjemnému počasiu,
na prechádzke od mestského úradu až po Obchodnú akadémiu nestretol ani jedného človeka.
Navrhol analýzu tohto stavu zadať niektorej zo škôl ako tému diplomovej práce.
Mgr. Matejov – vycestoval do iných slovenských miest aby porovnal situáciu, rovnaké to bolo
v Ružomberku, v Brezne, v Detve. Je to nový sociálny fenomén aj v susedných krajinách, napr.
v Pelhřimove. Súhlasí s návrhom Ing. Švehlu, aby Mesto oslovilo kompetentnú inštitúciu.
Mgr. Matejčík – už v minulosti pamiatkari navrhli pre zabráneniu tomuto javu napr. posunúť
vyššie pamätník oslobodenia, presunúť na námestie potok, ktorý tadiaľ pôvodne tiekol, ale hlavne
nevyľudniť byty na poschodiach domov na námestí.
p. Chrenová – požiadala o zaslanie kontaktov na poslancov mestského zastupiteľstva.
5. Záver
Primátor mesta Mgr. Matejov sa poďakoval Rade seniorov za jej aktívnu činnosť počas celého roka
2017 a zaželal jej členom príjemné prežitie Vianočných sviatkov.
PaedDr. Hunčaga o 15.45 hod. ukončil zasadnutie Rady seniorov.
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Uznesenie Rady seniorov zo dňa 11.12.2017:
Rada seniorov
a) berie na vedomie materiály, prerokované pod bodom 2
b) odporúča
ba) mestskému zastupiteľstvu z hľadiska záujmu seniorov prijať navrhovaný programový rozpočet
na rok 2018, ktorý Rada seniorov prejednala na svojom zasadnutí dňa 11.12.2017
bb) vedúcim odborov a náčelníkovi mestskej polície, aby sa pravidelne zoznamovali so zápisnicami
z Rady seniorov a zasielali jej vyjadrenia k uskutočniteľnosti navrhovaných riešení a opatrení
bc) vedúcemu odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Ing. Šventovi spracovať informáciu,
z čoho sa odvíja suma za prenájom zimného štadióna pre súkromné subjekty
bd) Mestu Dolný Kubín osloviť vysoké školy kvôli zadaniu diplomových prác vo veci
vyľudňovania historických centier miest, konkrétne Hviezdoslavovho námestia v Dolnom Kubíne

V Dolnom Kubíne, 14.12.2017
Zapísal: Ing. Vladimír Adamec, tajomník Rady seniorov
Overil: PaedDr. Jozef Hunčaga, predseda Rady seniorov
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