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

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov Mesta Dolný Kubín, konaného
dňa 23. apríla 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 26.4.2018:
a) Návrh VZN o sociálnych službách – Mgr. Palugová
b) Prejednanie protestu prokurátora proti VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – Ing.
Starek
c) Správa o činnosti Mestskej polície Dolný Kubín za rok 2017 - Mgr. Uhrina
3. Rôzne
4. Záver
Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Predseda Rady seniorov PaedDr. Hunčaga privítal prítomných, osobitne primátora mesta Mgr.
Matejova.
2. Prerokovanie vybraných materiálov, ktoré budú predmetom rokovania mestského
zastupiteľstva dňa 26.4.2018:
a) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o sociálnych službách, sociálnej pomoci a úhradách za
sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín – Mgr. Palugová
Mgr. Palugová – návrh VZN prešiel rôznymi úpravami a pripomienkovaním, členovia komisie
sociálnych vecí a zdravotníctva a mestská rada namietali, že z návrhu VZN nevedia špecifikovať
všetky sociálne služby, ktoré Mesto poskytuje. Preto bol spracovaný manuál, ktorý bude
vysvetľovať rozsah jednotlivých sociálnych služieb. Návrh VZN by odstraňuje nezrovnalosti
predchádzajúceho VZN, ale tiež zohľadňuje legislatívne zmeny, ktoré priniesol zákon o sociálnych
službách a zákon o sociálno-právnej ochrane a kuratele.
Mgr. Palugová ďalej informovala, že v súčasnosti prebieha proces komunitného plánovania.
Komunitný plán je strategický dokument, ktorý napomáha tomu, aby sociálne služby zodpovedali
miestnym potrebám a špecifikám. Do procesu jeho prípravy boli aktívne zapojení poskytovatelia aj
prijímatelia sociálnych služieb, momentálne pracujú na analýzach požiadaviek a pripomienok.
PaedDr. Hunčaga – venoval sa príspevku na obed seniorov v sume 2,90 EUR. Konštatoval, že
čiastka bola prevzatá z doteraz platného VZN, medzičasom však podľa neho vzrástli ceny vstupov
na prípravu jedál. Keď bude VZN schválené, bude podľa neho potrebné informovať o možnosti
stravovania seniorov v klube dôchodcov a Jednote dôchodcov vrátane zoznamu stravovacích
zariadení, kde bude možné si zľavu uplatniť.
Mgr. Palugová – VZN neobsahuje popis všetkých vecí zo zákona, preto pripravili sprievodcu
sociálnymi službami ako prílohu VZN. Tu budú tieto skutočnosti uvedené, rovnako ako aj na

webovej stránke mesta. Zatiaľ bolo oslovené viacero prevádzok, je v štádiu jednania, či ostane
súčasná cena, alebo sa zmení. Úľavy pre seniorov obsahujú aj finančný príspevok pre služby
jedálne, pokiaľ má senior prizaný dôchodok do 350,- EUR, môže žiadať o 50 % zľavu, u dôchodku
do 450,- EUR zľava predstavuje 14 %.
Ing. Švehla – oceňuje možnosť stravovania sa v školských zariadeniach, čo je z pohľadu ceny i
kvality stravy výhodné. Prihovára sa za to, aby sa táto možnosť aj naďalej poskytovala. Návrh VZN
si pozorne preštudoval a ocenil jeho kvalitu. Podotkol však, že ceny jednotlivých sociálnych
služieb, zdajú sa mu dosť vysoké, nie je si istý, či tí, ktorí tie služby potrebujú, ich aj budú môcť
využívať.
Mgr. Palugová – ceny vychádzajú z ekonomicky oprávnených nákladov na každú službu. Sú
dotované Mestom, zákon však pamätá aj na príjem prijímateľa sociálnej služby. Za službu zaplatí
len do výšky, ktorú mu pokryje jeho príjem. Následne sa žiadajú financie od detí, alebo sa rozdiel
vedie ako pohľadávka. V porovnaní s inými zariadeniami sú podľa nej ceny nižšie, ako u
neverejných poskytovateľov. Pri úhradách sa okrem príjmu sleduje aj majetok prijímateľa služby
(byt, dom a pod.). Upozornila tiež, že zákon o sociálnych službách hovorí o slobodnom výbere
sociálnej služby aj zariadenia.
PaedDr. Hunčaga – navrhol uverejniť informáciu o prijatí tohto VZN v najbližšom vydaní novín
Kubín.
V ďalšom vedúci oddelenia športu a športových zariadení Mgr. Dráb informoval o skutočnostiach
v zmysle uznesenia predchádzajúcej Rady seniorov, ktorá odporúčala:
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.
Mgr. Dráb – predložil Rade seniorov materiál, v ktorom vymenoval hokejové mužstvá a subjekty,
využívajúce ľadovú plochu zimného štadióna, vrátane sledge hokejistov, ktorí majú v Dolnom
Kubíne centrum a mládežníckych reprezentácií, prichádzajúcich na sústredenia. Informoval o
počtoch korčuľujúcich počas verejného korčuľovania. Rovnako vymenoval akcie na in-line ploche.
Ing. Švehla – prehľad využívania športovísk zhodnotil ako podklad pre ďalšie kroky, t.j. pre
kolektívne posúdenie vyváženosti rozdelenia plochy zimného štadióna z hľadiska významu, prínosu
či ekonomiky. Športové zariadenia sú podľa neho náročné na prevádzku, údržbu, a tým aj náklady,
preto je ekonomický pohľad veľmi dôležitý. Nemožno prehliadnuť potrebu ich dobudovávania a
zlepšovania služieb (nové šatne, služby a pod.), a tým aj ponuky (marketing). Poukázal na pozitívne
zmeny, ktoré sa udiali v AquaRelaxe, o ktorých svedčí napríklad aj ostatná, formálne i vecné
výborná správa pre rokovanie MsZ dňa 29.06.2017 Správa o hospodárení spoločnosti AQUA
KUBÍN, s. r. o., za rok 2016. Preto navrhol nehľadať už objavené, ale prebrať úspešné skúsenosti,
použiteľné pri riadení ostatných mestských športovísk.
Mgr. Dráb – poukázal na skutočnosť, že osobne zabezpečil, aby všetky športové kluby za svoj
vstup do aquaparku platili.
Ing. Švehla – mal skôr na mysli permanentky, ktoré si klienti aquaparku vzájomne vypožičiavali na
úkor ekonomiky tohto zariadenia.
Mgr. Dráb – oponoval, že na rozdiel od aquaparku mestské športoviská nie sú spoločnosťou
s ručením obmedzením, čím majú obmedzené možnosti.
Ing. Švehla – samozrejme to chápe, a ako uviedol už na rokovaní Rady seniorov dňa 26.02.2018,
celú problematiku by mala z rôznych uhlov pohľadu posudzovať nejaká správna rada alebo iný
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kolektívny orgán, čo akceptoval aj Ing. Švento, ktorý bude názory tieto tlmočiť komisii školstva,
kultúry, mládeže a športu, ktorá by mohla plniť túto úlohu.
Kreatívne využitie veľmi dobrých skúseností AQUA KUBÍN z oblasti marketingu je podľa neho
možné a potrebné tvorivo realizovať aj v podmienkach mestských športovísk.
Mgr. Dráb – situáciu na zimnom štadióne sa snažil zlepšiť jeho prenajatím pre koncert známej
skupiny, nepredali sa však vstupenky. Problémom je aj možnosť prevádzky štadióna len do 22.
hodiny, ako aj zlý technický stav zimného štadióna. Kluby napr. z Ruska alebo Kazachstanu
požadujú určitý štandard, ktorý súčasný zimný štadión nie je schopný ponúknuť, napr. posilňovňu
či veľkú šatňu.
Ing. Švehla – potvrdilo to jeho slová, že ide o otázku propagácie, ako súčasť premysleného
marketingu, keďže napríklad mestské kultúrne stredisko má kultúrno-spoločenské akcie zväčša
vypredané.
Mgr. Dráb – športoviská sú nešťastne umiestnené v blízkosti obytných zón. Je potrebné ich
zrekonštruovať, zázemie mesta si všetci návštevníci pochvaľujú. Čo sa týka ekonomiky,
športoviská nikdy nekončia v mínuse.
PaedDr. Hunčaga – spýtal sa, či existuje nejaká dohoda s majiteľmi hotelov v meste, či títo napr.
prispievajú na skoršiu tvorbu ľadu na zimnom štadióne?
Mgr. Dráb – podľa jeho názoru to nemá s hoteliérmi nič spoločné, pretože prenajímatelia ľadu si
všetko platia sami.
PaedDr. Hunčaga – požiadal o predloženie ročnej správy o mestských športoviskách.
Ing. Švehla – navrhol, aby správa bola v intenciách už citovanej správy AQUA KUBÍN.
Nadviazalo by sa na rokovanie a uznesenie predchádzajúcej mestskej rady.
b) Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2017 o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – Ing. Starek
Ing. Starek – informoval, z akého dôvodu Mesto s protestom prokurátora proti VZN nesúhlasí.
Prokurátor Mestu okrem iného vytkol, že z predložených listinných podkladov nebolo zistiteľné, v
akom časovom rozpätí bol návrh VZN zverejnený. Prijatým VZN bol podľa neho porušený zákon aj
tým, že mesto použilo čiastočnú citáciu zákonných ustanovení a dokonca ich pozmenilo, hoci na
takýto postup nemá splnomocnenie v zákone ani v inom právnom predpise. Rovnako bolo
protestom napadnuté aj ustanovenie, v ktorom sú určené sadzby poplatkov za prevádzkovanie
malých zdrojov na území mesta. Posledné napadnuté ustanovenie sa týka zastavenia konania pri
malých zdrojoch, u ktorých nevzniká poplatková povinnosť. Vzhľadom k rozdielnemu názoru bude
mestskému zastupiteľstvu navrhnuté, aby protestu prokurátora voči VZN o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia nevyhovelo.
c) Správa o činnosti Mestskej polície Dolný Kubín za rok 2017 - Mgr. Uhrina
Ing. Švehla – ocenil, že mestská polícia avizuje vo svojej náplni aj odhaľovanie a represiu za
porušovanie ekologických zákonov a ďalších nariadení z tejto oblasti. S odhaľovaním
a pranierovaním pôvodcov neporiadku nie je však v našom meste dôvod na spokojnosť. V
posledných rokoch nedošlo k výraznejšiemu zvýšeniu environmentálneho povedomia občanov
mesta. Aj v správe sa uvádza, že mestská polícia má s čiernymi skládkami veľký a trvalý problém,
pričom zmenu k lepšiemu neprinieslo ani vlaňajšie stretnutie viacerých inštitúcii v rámci mesta k
tejto problematike. Odporučenie posunúť ju na ZMOS či envirorezort nie je riešením miestnych
problémov. V správe sa uvádza aj využívanie možnosti odhaľovania porušovania zákonov
a nariadení (vrátane ekologických) kamerovým systémom a fotopascami, čo je v súlade
s uznesením z predchádzajúcej Rady seniorov. Správa v štatistickej časti však preukázala, že ani
kamerový systém a fotopasce neprinášajú požadované a predpokladané výsledky. Podľa štatistiky
priloženej k správe, z celkom zistených 88 mimodopravných priestupkov a správnych deliktov, len
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v 12 prípadoch k tomu prispela fotopasca a kamerový systém. Napriek tomu, že MsP sa zameriava
vo svojej činnosti na odhaľovanie a represiu pri narušovaní životného prostredia, len jediný
odhalený prípad u odpadov a žiaden u komunálneho odpadu, pri súčasnom stave poriadku v meste
v tejto oblasti, sa zdá málo, čo je nepopierateľná výzva aj pre mestskú políciu v budúcom období.
Ing. Švehla ocenil ako „prvú lastovičku“ zásah mestskej polície v minulom roku pri podozrení
z porušovania zákona o odpadoch a ovzduší, spaľovaním (ne)paliva (čierny dym). Tento počin
mestskej polície riešiť znečisťovateľa ovzdušia v rodinnom dome na základe ohlásenia obyvateľom
mesta (čo je síce tiež ešte ojedinelý, ale už pozitívny jav), a to aj napriek tomu, že technické
možnosti a legislatívne prekážky neumožnili preukazne porušenie dokladovať a následne postihnúť.
Preto ohlasovateľovi bolo odporučené obrátiť sa na Slovenskú inšpekciu životného prostredia,
prípadne súdy, čo by v reálnych podmienkach bolo riešením „na dlhé lakte“, a to ešte s veľmi
neistým výsledkom pre oznamovateľa. V súčasnosti zákon neumožňuje vstupovať na cudzí
pozemok, ale len vyzvať toho, kto je podozrivý z porušovania zákonov o odpadoch a ovzduší, aby
dokladoval, či používané palivo v lokálnom zariadení bolo v dokumentácii určené výrobcom
vykurovacieho zariadenia. Len pre ilustráciu, čo sa s tým dá v súčasnosti robiť, predložil Rade
seniorov fotodokumentáciu nachystaného odpadu (ne)paliva tak u fyzickej ako aj právnickej osoby
zo sídliska Brezovec. Fyzická osoba aktivitu síce obmedzila ale s poznačením susedských vzťahov.
U právnickej osoby nebola odozva kompetentných aj po poskytnutí tejto informácie ešte vo
vykurovacom období v tejto veci konať, odpad bol len prikrytý fóliou a počas zimy zrejme spálený.
Zadosťučinením je naša spolupráca a podpora organizácie CEPTA a MŽP SR. Podľa aktuálnej
informácie od CEPTA (p. Veverka) je envirostratégia momentálne v SEA (posudzovanie vplyvu
strategického dokumentu na životné prostredie), následne pôjde do medzirezortného
pripomienkového konania, kde sa ešte k návrhu budú môcť vyjadriť jednotlivé subjekty a aj
verejnosť. Pre pripomenutie Návrh záveru podnetu Rady seniorov pre pre MŽP SR z 24.01.2017:
1.Prijať záväzné opatrenia umožňujúce dôslednú a vykonateľnú fyzickú kontrolu (napríklad odber
sterov z komína lokálneho zdroja, kde existuje podozrenie zo spaľovania odpadu, certifikovanou
organizáciou a ich rozbor) dodržiavania zákonov o ovzduší a odpadoch u fyzických aj právnických
osôb, vrátane finančného postihu.
2. Právnické osoby, produkujúce „spáliteľný“ odpad (nepalivo), zákonom zaviazať jeho 100%
ekologickou likvidáciou (recykláciou) a v prípade nedodržania likvidácie (recyklácie) takéhoto
odpadu ich primerane finančne postihovať.
Ing. Švehla na záver príspevku konštatoval, že situácia vo viacerých mestách Slovenska v oblasti
znečistenia ovzdušia je v zime často kritická, pričom významným zdrojom prachu a exhalátov
v zimnom vykurovacom období sú práve lokálne zdroje vykurovania.
Mgr. Uhrina – poukázal na malé zákonné možnosti, ktorými mestská polícia v tejto oblasti
disponuje.
Mgr. Matejov – ocenil aktivity Rady seniorov a osobitne Ing. Švehlu v tejto oblasti. Poukázal na
alarmujúce výsledky merania kvality ovzdušia v Európe, keď Slovensko je tretie najhoršie po
Poľsku a Česku. Primátor zo Zakopaného ho nedávno informoval, že v meste musia v zime často
vyhlasovať stupeň ohrozenia exhalátmi, spôsobené vykurovaním v rodinných domoch. Európska
únia trvá na zlepšení, avšak legislatíva ani kompetencie u nás neumožňujú zmenu.
Mgr. Uhrina – hlavným dôvodom takéhoto konania je podľa neho ekonomický profit
znečisťovateľa.
Mgr. Matejčík – upozornil na skutočnosť, že stavebné firmy umožňujú spaľovať odpad, ako napr.
drevené rámy okien, svojim zamestnancom.
Ing. Švehla – s p. Matejčíkom absolútne súhlasí , pričom sa k tejto problematike podrobne už
vyjadril v predchádzajúcom odseku.
Súhlasil s p. náčelníkom, že je bezohľadné kvôli niekoľkým eurám ohrozovať zdravie svojmu
okoliu, ale aj sebe samému.
Mgr. Uhrina – tieto zariadenia pôsobia len preventívne, pokiaľ boli v niektorej lokalite
umiestnené, nedovolená činnosť sa nevyskytovala. Po odstránení fotopasce k nej opäť dochádzalo.
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PaedDr. Hunčaga – upozornil na nedovolené parkovanie na trávniku pri Reštaurácii Centrum pri
MsKS.
Mgr. Matejov – o pár mesiacov by sa situácia mala zmeniť plánovanou rekonštrukciou lokality.
3. Rôzne
Ing. Švehla – opätovne pripomenul, aby v novinách Kubín bola stála rubrika venovaná životnému
prostrediu v meste. Pozri Zápis z RS 28.02.2018: "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."
M. Chrenová – pýtala sa na zriadenie tržnice v meste.
Mgr. Matejov – v roku 2018 sa so zriadením tržnice nepočíta.
PaedDr. Hunčaga – vo veci parkovania seniorov sa spýtal, či by nebolo možné, aby si senior,
ktorý nemá rezidenčnú kartu, zakúpil napríklad dvadsať parkovacích lístkov platných na rok 2018
na svoje EČ vozidlo na parkovisko za 0,20 EUR, prípadne nejakú lacnejšiu celoročnú parkovaciu
kartu. Sám navštívil zónu parkovania za uplynulý rok asi päťkrát, ale sú seniori, ktorí sú na
automobil odkázaní a tak, ako si zakupujú stravné lístky, zakúpili by si parkovacie lístky.
Ing. Švehla – podporil túto myšlienku. Ukázalo sa podľa neho, že regulácia dopravy v centre mesta
nie je stratová, Mesto by teda mohlo urobiť určité gesto a vytvoriť aspoň minimálne zvýhodnenie
pre seniorov.
M. Chrenová – tlmočila názor seniorov, či by nebolo možné zľav niť cenu za taxislužbu.
PaedDr. Hunčaga – tieto služby plní sociálny taxík, ktorý však je drahší ako súkromná taxislužba,
pričom ako sociálnu službu je potrebné ju nahlásiť 48 hodín vopred.
Ing. Švehla – odporučil pokúsiť sa cez Jednotu dôchodcov (okresnej a mestskej organizácie)
vstúpiť do rokovania s majiteľmi jednotlivých taxislužieb, či by v rámci marketingu neakceptovali
výhodnejšiu sadzbu pre seniorov po preukázaní sa občianskym preukazom za 1,50 EUR, možno len
v pracovné dni v určitom čase, kvôli návšteve lekára a pod. Takúto sadzbu niektoré taxislužby mali,
keď sa presadzovali na trhu v meste a panoval „konkurenčný boj“, potom zrejme našli spoločnú
dohodou a ustálili cenu v meste v určitom okruhu na 2 EUR. Navrhol tento návrh predniesť na
rokovaní OV JDS a MO JDS v D. Kubíne predsedom Rady seniorov.
4. Záver
PaedDr. Hunčaga o 15.30 hod. ukončil zasadnutie Rady seniorov.
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Uznesenie Rady seniorov zo dňa 23.4.2018:
Rada seniorov
a) berie na vedomie materiály, prerokované pod bodom 2
b) odporúča
ba) zverejniť informáciu o prijatí nového VZN o sociálnych službách, sociálnej pomoci a úhradách
za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín v novinách Kubín
bb) vedúcemu odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Ing. Šventovi predložiť Rade seniorov
začiatkom roku 2019 správu o činnosti mestských športovísk za rok 2018, vypracovanú
v intenciách diskusie a prijatých záverov na rokovaní RD 28.02.2018 a 23.04.2018 a ako predlohu
(obsahom i formou) využiť správu AQUA KUBÍN, predkladanú pravidelne mestskému
zastupiteľstvu
bc) vedúcemu odboru dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu Ing. Miroslavovi
Kosmeľovi zaoberať sa na parkovacej komisii možnosťou vytvorenia zľavnenej parkovacej karty
pre seniorov mesta
bd) zaviesť v novinách Kubín pravidelnú komplexnú rubriku o životnom prostredí (všetky jeho
zložky, najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda), porušovanie zákonov o odpadoch a ovzduší,
pranierovanie narušovateľov životného prostredia, na druhej strane dobré príklady, hodné
nasledovania jednotlivcov a organizácií vo vzťahu k životnému prostrediu.

V Dolnom Kubíne, 27.4.2018
Zapísal: Ing. Vladimír Adamec, tajomník Rady seniorov
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