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

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov Mesta Dolný Kubín, konaného
dňa 26. februára 2018 o 13.00 hod.
__________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Materiály pre rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 1.3.2018:
a) Schválenie poskytnutia dotácií na rok 2018 - Ing. Švento
b) Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Dolný Kubín na roky 2018 - 2022 - Mgr. Matejov
c) Vyhodnotenie aktivít Programového vyhlásenia Mesta Dolný Kubín na volebné obdobie 2015 2018 za rok 2017 - Mgr. Matejov
3. Rôzne
4. Záver
Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Predseda Rady seniorov PaedDr. Hunčaga privítal prítomných, osobitne primátora mesta Mgr.
Matejova. Na úvod rokovania požiadal vedúceho oddelenia športu a športových zariadení Mgr.
Drába o informáciu, z čoho sa odvíja suma za prenájom zimného štadióna pre súkromné subjekty,
ktorá bola predmetom uznesenia Rady seniorov zo dňa 11.12.2017.
Ing. Švehla - spýtal sa na vykonávanie ekonomického auditu vrátane vyhodnotenia ekonomických
aktivít, u zimného štadióna využívanie ľadovej plochy pre ekonomicky aktívne skupiny športovcov,
inštitúcie a kluby a účelnosť vynakladania prostriedkov
Mgr. Dráb - informoval o športoviskách vo vlastníctve Mesta. Zimný štadión využívajú hlavne
hokejové kluby MHK Dolný Kubín (detské a mládežnícke tímy), MŠK HVIEZDA Dolný Kubín
(muži), základné a materské školy a firmy a subjekty, ktoré si prenajímajú plochu. Obidva hokejové
kluby a parahokejisti majú na tréningy a turnaje ľadovú plochu bezplatne, materské a základné
školy majú takisto plochu do 15.30 hod. bezplatne, platia len 1,- EUR za hodinu za školu
korčuľovania. Prenájom ľadu súkromným subjektom v doobedňajších hodinách je 50,- EUR na
hodinu, poobede 100,- EUR na hodinu. Informoval o cene verejného korčuľovania, kde deti s
preukazom občana platia 0,50 EUR, dospelí 1,- EUR, seniori zdarma.
Ing. Švehla - chcel vedieť, či cena prenájmu pre ekonomicky činné subjekty vyplýva z
ekonomickej rozvahy, z nákladov na tvorbu ľadu. Aké sú náklady a príjmy z tejto činnosti, chýba
mu jej ekonomický audit. Navyše tak, ako je to na iných klziskách, označený pracovník by mal na
ľade robiť poriadok.
Mgr. Dráb - na štadióne sú zamestnanci označení vestou, tí však nie sú na ľadovej ploche, ale za
mantinelom, čo je nepostačujúce. V tretine plochy by malo byť lano, aby v tejto časti mohli
korčuľovať deti s rodičmi. Korčuľujúci dozor bude zabezpečený, ľadári však nekorčuľujú, preto
bude potrebné na túto činnosť niekoho zaplatiť. Suma 100,- EUR je adekvátna k nákladom na
prenájom ľadu s tým, že je tam mierny zisk. Príjmy z prenájmu sú každoročne rôzne, keďže
subjekty sa menia a v okolí boli vybudované nové zimné štadióny. Cez víkend štadión ráno

využívajú predškoláci a mládež, potom nasleduje Oravská liga, ktorá za prenájom platí, následne
verejnosť a prípadné zápasy MŠK HVIEZDA.
Ing. Švehla - pýtal sa, či cena prenájmu závisí len od jedného človeka. Ide o veľkú sumu peňazí.
Vyváženosť časov korčuľovania pre subjekty a pre verejnosť, ako aj cenu prenájmu by mala z
rôznych uhlov pohľadu posudzovať nejaká správna rada alebo iný kolektívny orgán.
Ing. Švento - názory bude tlmočiť komisii školstva, kultúry, mládeže a športu, ktorá by mohla plniť
túto úlohu. Po spracovaní materiálu Mgr. Drábom bude tento komisii predložený.
Mgr. Dráb - poznamenal, že okrem ekonomickej funkcie je dôležitá aj funkcia propagačná, ktorú
sa snaží zabezpečiť.
Ing. Švento - materiál bude predložený komisii, bezpečnosť na ľade bude od novej sezóny
vyriešená zodpovednou osobou.
MVDr. Uhrín - požiadal o vypracovanie kritérií pre rozdelenie dotácií.
Ing. Švento - kritériá sú spracované a zverejnené na stánke mesta.
Mgr. Matejčík - úraz na štadióne sa môže stať už zajtra, preto je potrebné opatrenia uskutočniť
okamžite, definitívne riešenie od novej sezóny.
2. Prerokovanie vybraných materiálov, ktoré budú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva
dňa 1.3.2018:
a) Schválenie poskytnutia dotácií na rok 2018 - Ing. Švento
Ing. Švento – Mesto poskytuje dva základné typy dotácií, a to na činnosť a na projekty. Vysvetlil,
prečo MFK Dolný Kubín a Horolezecký klub JAMES Dolný Kubín nedostanú v tomto roku
dotácie. V oblasti projektov je väčšina žiadostí podporených tak v oblasti kultúry, športu i
sociálnych vecí. Informoval, že medziročne suma dotácií stúpla o takmer 5 tis. EUR.
PaedDr. Hunčaga - pochválil skutočnosť, že medzi prijímateľmi dotácií sú viaceré folklórne
súbory, filmový klub, Jednota dôchodcov a ďalší, ktorí vyvíjajú rôzne aktivity, ako aj to, že tieto
subjekty sú v hľadáčiku Mesta.
Ing. Švehla - zápisnica z mestského výboru Brezovec zo 17.12.2017 v jednom bode konštatuje
nespokojnosť občanov v súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou areálu bývalej ZŠ Nemocničná.
Problémy tu pretrvávajú od samého začiatku a zďaleka nie sú u konca. V ďalšom bode mestský
výbor prezentuje vystúpenie riaditeľky ZŠ Petra Škrabáka o predimenzovaní školy. Podľa názoru
riaditeľky ZŠ by táto škola potrebovala na svoju činnosť aj iné priestory (napr. v bývalej MŠ, ktoré
sú nevyužité a chátrajú). Prítomní diskutovali aj o ďalších problémoch základnej školy, ako je
parkovanie pri škole a bezpečný prístup detí a rodičov ku škole. Ing. Švehla poukázal na to, že
obidve informácie navzájom súvisia a mali by sme si z nich zobrať poučenie do budúcnosti.
Ing. Švento - informoval o dvoch telocvičniach, ktoré ZŠ Petra Škrabáka využíva a o chýbajúcich
dvoch učebniach pre školu. Budova bývalého Úsmevu ako dar nie je pre vysoké náklady na
rekonštrukciu a vykurovanie riešením.
Mgr. Matejčík - svojho času upozorňoval na skutočnosť, že nebolo dobrým rozhodnutím
nevyužívať bývalú základnú školu Nemocničná.
PaedDr. Hunčaga - ZŠ Nemocničná bola v určitom čase vyňatá zo siete škôl, čím následne nebolo
možné na jej rekonštrukciu čerpať európske prostriedky. K samotnej problematike rozdelenia
prostriedkov na dotácie Rada seniorov nemá námietky, pokiaľ si niekto nesplní svoje povinnosti,
nemôže dostať peniaze.
b) Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Dolný Kubín na roky 2018 - 2022 - Mgr. Matejov
Rada seniorov nemala k materiálu žiadne pripomienky.
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c) Vyhodnotenie aktivít Programového vyhlásenia Mesta Dolný Kubín na volebné obdobie 2015 2018 za rok 2017 - Mgr. Matejov
Ing. Švehla - konštatoval, že materiál je pre mesto a jeho obyvateľov veľmi dôležitý, hodnotenie
jeho plnenia nemusí všetkým vyhovovať a môžu mať k nemu viac či menej oprávnené výhrady,
avšak jeho napĺňanie od roku 2015 až doteraz znamená pre mesto Dolný Kubín posun správnym
smerom. Navrhol v oblasti zlepšenia informovanosti občanov o aktivitách mesta v informačných
prostriedkoch mesta zaviesť pravidelnú rubriku „životné prostredie“, keďže skúsenosti ukazujú, že
viac ako 50% ekologického konania obyvateľov ovplyvňuje ich environmentálne povedomie, ktoré
je na nízkej úrovni. V rámci bodu "zintenzívniť separáciu zložiek komunálneho odpadu v meste"
navrhol doplniť hodnotenie efektívnosti separácie zložiek komunálneho odpadu o štatistické
údaje za posledné roky (celkový výskyt odpadu, podiel separovaného odpadu z celkového výskytu,
objem spracovaného separovaného odpadu a objem ekologicky zneškodneného separovaného
odpadu). Pripravovaná legislatíva o zvýšení poplatku za skladovaný KO sa totiž dotkne peňaženiek
obyvateľov o to viac, že sa komunálny odpad vozí na skládku mimo okres. V oblasti zavedenia
zberu bioodpadu v meste si myslí, že bez ohľadu na to, ktorý pertraktovaný spôsob mesto zvolí,
zber biologicky rozložiteľného odpadu v meste by mal byť nevyhnutne zavedený v roku 2018. V
rámci bodu "revitalizovať mestskú zeleň" po skúsenostiach s výkopom ryhy pre optický kábel v lete
2017 (ORANGE), kde bol narušený a možno aj poškodený koreňový systém (čo sa môže prejaviť
až s odstupom času) mnohých stromov na Brezovci, podľa neho nestačí na takéto investičné
aktivity reagovať až po upozornení, ale v predstihu, už pri udeľovaní administratívneho súhlasu
s realizáciou diela. V oblasti sprísnenia postihov pre znečisťovateľov životného prostredia sa
jeho otázky týkali zistení konkrétnych porušení osôb, ktoré znečisťujú okolie kontajnerov
veľkoobjemovým odpadom a ak boli takéto osoby zistené, aké boli vyvodené dôsledky. Ďalej sa
pýtal, ako prispeli k odhaľovaniu porušovateľov nainštalované
kamery a fotopasce.
Nezaznamenal totiž, že by boli ako odstrašujúci príklad zistené závažné porušenia pranierované v
mestských informačných zdrojoch, čo by pozitívne ovplyvnilo nízke environmentálne povedomie
občanov. K bodu "vytvárať podmienky pre efektívne využívanie mestských športovísk"
poznamenal, že nestačí len krátke dvojriadkové vyhodnotenie zo strany oddelenia športu a
športových zariadení, žiadalo by sa konfrontovať využitie pridelených dotácií s využívaním
športovísk. Opýtal sa, či sa pravidelne vykonáva ekonomický audit tam, kde je to možné a žiaduce
(prenajímanie ľadovej plochy ZŠ pre ekonomicky aktívne skupiny športovcov, rôzne inštitúcie,
kluby) vrátane účelnosti vynakladania prostriedkov. Informoval sa tiež v rámci úlohy "riešiť
problematiku využitia priestorov bývalého kina Choč", aký je predpoklad, že rokovania o
obnovení kina na vysokej technickej úrovni, s polyfunkčným využitím, budú ukončené pozitívne.
Pýtal sa tiež, či bol realizovaný pilotný projekt podpory vzniku logistického centra teledohľadu
pre seniorov, o ktorom sa už v minulosti diskutovalo, avšak rada seniorov poukázala na relatívne
vysoký finančný príspevok účastníkov projektu (prevažne seniorov). Chcel vedieť, kedy by sa
mohlo dostať logistické centrum do skúšobnej prevádzky, aké náklady sa predpokladajú pre
užívateľa teledohľadu a či budú náklady za účasť v tomto systéme pre seniorov finančne
prijateľnejšie. V bode "prepojiť mesto Dolný Kubín s turisticky zaujímavou oblasťou Geceľ"
upozornil, že by sa analogicky žiadalo realizovať už viackrát v minulých rokoch na RS
pertraktovaný návrh na prepojenie centra mesta (Park dejateľov) s rovnako atraktívnou
turistickou a športovou lokalitou Kuzmínovo, čo by bol výnimočný projekt spojenia centra mesta
s oddychovým areálom. Vyžadovalo by si to výstavbu drevenej lávky cez Jasenovský potok
a vybudovanie pohodlného turistického chodníka tak, ako tomu bolo v dávnejšej minulosti. Pre
realizáciu zámeru sa ponúka aj spolupráca s rekreačným zariadením na Kuzmínove (Chata
Kuzmínovo). V rámci bodu "napomáhať rozvoju cestovného ruchu v meste atraktívnymi
propagačnými materiálmi" odporúčal zvážiť prípravu tretieho requestu (doposiaľ bola spracovaná
história a literáti), so zameraním aj na osobnosti vedy a techniky, ktoré svojím vedeckým či
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technickým prínosom presiahli rámec mesta a regiónu, a to s využitím kvalifikovanej a odborne
erudovanej encyklopédie autora Jána Dudáša Oravci vo vede a technike (2008). V časti, venovanej
bezpečnosti v meste, sa pýtal, koľko páchateľov bolo vďaka inštalovaným fotopasciam
a kamerovému systému odhalených, usvedčených a potrestaných a pranierovaných verejne na webe
mesta, v mestských novinách či v TV DK pranierovaných.
Mgr. Matejčík - upozornil na parkovanie na trávnikoch na sídlisku Bysterec. Mestská polícia by
mala takéto vozidlá dokumentovať a vyzvať vinníka na uvedenie trávnika do pôvodného stavu.
MVDr. Uhrín - v materiáli pri vyhodnotení úlohy "stanoviť jasné pravidlá v otázke poskytovania
verejých zdrojov formou dotácií do oblasti športu, kultúry a sociálnych vecí" chýbajú jednoznačné
kritériá pre dotácie v oblasti športu.
PaedDr. Hunčaga - venoval sa problematike dopravy na komunikácii I/70 na Bysterci, riešením je
podľa neho most na mieste dnešnej lavice pri SEZ. Ocenil nový vstup na historický cintorín.
Navrhol, aby mestskí policajti mali rozdelené jednotlivé mestské časti, aby obyvatelia vedeli, na
ktorého policajta sa majú obrátiť. V sociálnej oblasti požiadal, aby nové VZN o sociálnych službác
mala možnosť pred jeho postúpením mestskému zastupiteľstvu posúdiť Rada seniorov. Druhá
otázka smerovala k zmene v stravovaní, keď pre seniorov už varí len reštaurácia Savana.
V minulosti navrhoval, aby seniori, ktorí nemajú nárok na zľavu, mohli sa ísť v zmluvných
reštaruráciách najesť za základnú jednotku, pokiaľ sa preukáže občianskym preukazom, že je
občanom mesta. Rozdiel do ceny jedla doplácalo Mesto. Tretia otázka sa týkala dôvodu, prečo už
nie je vedúcou odboru p. Mazalánová a kedy bude menovaný trvalý vedúci odboru.
Mgr. Matejov – poďakoval sa členom rady za ich pripomienky k odpočtu programového
vyhlásenia. Informoval, že ide len o odpočet za rok 2017, komplexný odpočet za celé volebné
obdobie bude predložený na konci roka. Väčšina úloh bude splnená, ale ostanú aj nesplnené, hlavne
z ekonomických dôvodov, keď štát nevyhlásil na všetky plánované úlohy možnosť čerpania
eurofondov. Ďalším dôvodom sú nevysporiadané pozemky, Mesto sa snaží získať tie strategické do
svojho majetku. O problematike dopravy primátor informoval novú predsedníčku VÚC, pričom jej
vysvetlil problematiku križovatiek na komunikácii I/70, navrhol jej aj vybudovanie nového mosta
na Záskalí. Problémom je, že štát momentálne nemá prostriedky na opravu existujúcich mostov,
ktoré sú v havarijnom stave. Vysvetlil súčasný stav riešenia týchto križovatiek. Ďalej sa venoval
problematike kina v meste. Upozornil, že rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska bude
vyžadovať približne 1,5 mil. EUR, ktoré by bolo možné riešiť formou úveru, avšak to už bude na
novom vedení mesta, alebo z eurofondov. Prostriedky budú potrebné aj na rekonštrukciu synagógy,
vyhlásili sme súťaž štúdií, celková suma však bude okolo 800 tis. EUR. Bude sa potrebné
rozhodnúť, do ktorej nehnuteľnosti investovať. Nehovoriac o probléme Domu smútku, který tiež
potrebuje obnovu. Štúdia je pripravená, pokiaľ sa s ňou stotožnia aj poslanci, bude potrebné
približne 380 tis. EUR. V tomto roku sa ešte budú rozdeľovať finančné prostriedky v objeme 500
tis. EUR, v predvolebnom roku to bude vyžadovať kompromisy. Ohľadom vedúceho odboru
sociálnych vecí a rodiny konstatoval, že p. Mazalánová ukončila pôsobenie ku koncu minulého
roka, Mesto sa s ňou nedohodlo na ďalšom působení, preto bola na pol roka poverená vedením p.
Palugová. Výberové konanie nebolo úspešné pre neodbornosť všetkých troch kandidátov, ktorí ani
nemali dostatečné skúsenosti v sociálnej oblasti. V máji by malo prebehnúť ďalšie výberové
konanie. Na otázku ohľadom mestskej tržnice odpovedal, že súčasný stav s kontajnermi pri ceste
nie je vhodný, z podnikateľského hľadiska o ňu momentálne nie je záujem. Mesto však podalo
projekt v rámci Miestnej akčnej skupiny, uvažuje sa o priestore za Okresným úradom, zatiaľ však
nebol schválený. Uvažuje sa aj o iných priestoroch, napríklad pri soche Šťastnej rodiny.
3. Rôzne
Ing. Švehla - odmieta také metódy, ako bolo zverejnenie trápne a nekorektne zostrihaného zo
zasadnutia MsZ zo 14.12.2017 a ozvučeného videa, ktoré dehonestuje nielen osobu súčasného
4

primátora, ale neprispieva ani k autorite a vážnosti občanmi volenej funkcie hlavy mesta, a to bez
ohľadu na to, kto bude na čele mesta v budúcnosti stáť.
4. Záver
PaedDr. Hunčaga o 15.45 hod. ukončil zasadnutie Rady seniorov.

Uznesenie Rady seniorov zo dňa 26.2.2018:
Rada seniorov
a) berie na vedomie materiály, prerokované pod bodom 2
b) odporúča
ba) poverenej vedúcej odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Palugovej umožniť Rade seniorov
pripomienkovať návrh aktualizovaného Všeobecne záväzného nariadenia o sociálnych službách
pred jeho predložením mestskému zastupiteľstvu
bb) vedúcemu odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Ing. Šventovi predložiť na rokovanie
Rady seniorov materiál k problematike efektívnosti využívania mestských športovísk, s dôrazom na
vyvážené rozdelenie doby využívania zimného štadióna športovými klubmi, verejnosťou,
školskými zariadeniami a inými subjektmi. Zároveň odporúča využiť ponúknutú možnosť zo strany
Ing. E. Šebovej, PhD. a preukazne pozitívne skúsenosti z profesionálneho riadenia (vrátane
marketingu) Aqua Kubín vo vhodnej miere implementovať aj v prípade riadenia športu a
športových zariadení novozriadeným oddelením na MsÚ Dolný Kubín
bc) náčelníkovi mestskej polície Mgr. Uhrinovi predložiť na rokovanie Rady seniorov materiál
týkajúci sa skutočnosť, ako prispeli nainštalované kamery a fotopasce v uplynulom roku k
odhaleniu porušovateľov zákona, hlavne v oblasti postihov znečisťovania životného prostredia v
meste
c) odmieta
dehonestovanie funkcie a osoby primátora takými metódami, ako bolo zverejnenie upraveného
videa zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 14.12.2017 na sociálnych sieťach.

V Dolnom Kubíne, 5.3.2018
Zapísal: Ing. Vladimír Adamec, tajomník Rady seniorov
Overil: PaedDr. Jozef Hunčaga, predseda Rady seniorov
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