Mesto navštívil minister dopravy

V pondelok 23. mája do D. Kubína pricestoval Roman Brecely minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Cieľom
jeho pracovnej cesty bolo stretnutie s primátormi a starostami
oravských miest a obcí ohľadom
dopravnej situácie. „Návšteva
ministra dopravy v našom regióne

krátko po zvolení je prejavom
snahy riešiť problém dopravy
na Orave,“ povedal po stretnutí
primátor D. Kubína Roman Matejov. Kritickú situáciu na Orave
by vyriešila výstavba rýchlostnej
cesty R3. Primátori a starostovia
oravských miest a obcí sa s problémami dopravy stretávajú každý

deň. Roman Brecely tak počas
návštevy získal informácie z prvej
ruky. „Musím si v rámci rezortu
určiť priority. Na základe toho, čo
som tu dnes počul, bude výstavba R3 jednou z nich,“ na záver
uviedol minister.

ovnaní s mestami rovnakej
veľkosti ako Dolný Kubín,
naša sieť je jedna z najväčších
a frekvencia spojov patrí k tým
najhustejším,“ uviedol Ľubomír
Greš, vedúci dopravy prevádzky v D. Kubíne. Motorizácia
obyvateľstva za tridsať rokov
rapídne stúpla. Zmenu najlepšie
vystihuje dátum 1. jún, ktorý
sa nechcene stal historickým

V tomto roku sa písal už
16. ročník literárnej súťaže
venovanej spomienke na
dolnokubínskeho spisovateľa
T. H. Florina. Vyhodnotenie umeleckých príspevkov
a slávnostné vyhlasovanie
výsledkov sa konalo 4. mája
v obradnej sieni radnice.
V kategórii poézie boli úspešnejší cezpoľní autori. Próza sa však v tomto ročníku
vydarila najmä domácim,
keď prvé tri miesta obsadili
Dolnokubínčania.
V tomto roku v dielach rezonoval silný osobný príbeh.
1. miesto próza – Eva Lofajová, D. Kubín - poviedky
2. miesto próza – Michal
Pilka, D. Kubín - Biela
a čierna
3. miesto próza – Jana Partlová, D. Kubín – Domov
TV DK

TV DK

MHD oslávila 30 rokov!
História Mestskej hromadnej
dopravy v Dolnom Kubíne sa
začala písať v nedeľu 1. júna
1986, kedy do ulíc vyrazilo šesť
nových červeno-bielych autobusov Karosa B 732. V našom
meste v súčasnosti premáva osem liniek MHD. Mestské autobusy ročne nabehajú
220 000 kilometrov a prepravia
600 000 cestujúcich. „V por-

Florinova jar

medzníkom dopravy v našom
meste. Kým v roku 1986 začali
Kubínčania využívať autobusy

MHD ako nosný druh dopravy,
presne v rovnaký deň o 30 rokov
neskôr je na cestách toľko áut,
že musíme za parkovanie v centre mesta platiť. V rámci osláv
vzniku MHD v Dolnom Kubíne
sa v stredu 1. júna cestovalo
bezplatne. Okrem toho dopravca avizoval ďalšiu novinku. Už
čoskoro budeme môcť v autobusoch MHD využívať aj bezplatné
Wi-Fi pripojenie.
TV DK

Povinnosti stavebníka pri drobnej stavbe

Letné mesiace sú obdobím
zvýšeného stavebného ruchu.
Viacerí z nás začínajú realizovať svoje predstavy o bývaní
výstavbou alebo rekonštrukciou
bytu či rodinného domu alebo
prácami menšieho charakteru:
zhotovením prístrešku, altánku,
terasy, pivnice alebo oplotením
pozemku. A práve povinnosti
stavebníkov pri povolení drobných stavieb a stavebných úprav
sú predmetom tohto príspevku.
Stavebný zákon č. 50/1976 Zb.
(ďalej len „zákon”) zakotvuje
všeobecnú zásadu, že každá stavba pred začatím jej realizácie
musí byť predmetom posúde-

nia orgánom štátnej správy.
To znamená, že stavby, ich
zmeny, ako aj udržiavacie práce
na stavbách sa môžu vykonávať
len na základe stavebného povolenia alebo ohlásenia. V prípade
pochybností, či sa jedná o stavbu,
je posúdenie plne v kompetencii
stavebného úradu.
V prípade menej náročných
stavebných prác umožňuje zákon
zjednodušený povoľovací proces tzv. ohlásením drobnej stavby. Na základe ohlásenia stavebnému úradu je možné realizovať:
- jednoduché stavby, t. j. najmä stavby do výmery 300 m2,
napríklad rodinné domy s jedným nadzemným podlažím,
stavby na individuálnu rekreáciu
či oporné múry. Ohlásenie pred
ich realizáciou však postačuje len
v tom prípade, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí.
V opačnom prípade je potrebné
stavebné povolenie.

- drobné stavby, ak sú súčasne
splnené podmienky, že plnia
doplnkovú funkciu k hlavnej
stavbe (rodinnému domu, chate
a pod.), neovplyvňujú negatívne
životné prostredie, zastavaná
plocha nepresahuje 25 m2, výška prízemnej stavby nepresahuje
5 metrov a hĺbka podzemnej stavby (pivnica, žumpa a pod.) 3 metre. Za drobné stavby sa považuje napr. prístrešok, kôlňa, letná
kuchyňa, stavba na chov drobného zvieratstva, ale aj oplotenie a prípojka stavby na rozvodné siete a kanalizáciu.
- stavebné úpravy, ak je súčasne
splnená podmienka nezmeneného vzhľadu stavby, nezasahovania do nosných konštrukcií,
zachovania spôsobu užívania
stavby a neohrozenia záujmu
spoločnosti.
Tlačivo ohlásenia drobnej stavby je možné získať na odbore
výstavby a životného prostre-

dia alebo v centre pre občanov
Mestského úradu, ako aj na webovej stránke mesta. Pri jeho
vypĺňaní je v prípade svojpomocnej realizácie stavby potrebné
uviesť kvalifikovanú osobu, ktorá
bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby. V prípade, že
pri realizácii budú použité susedné nehnuteľnosti, je potrebné
vyjadrenie ich vlastníkov.
K ohláseniu drobnej stavby
sa pripojí doklad o vlastníctve
pozemku, jednoduchý situačný
výkres, jednoduchý technický
opis stavby a rozhodnutia a stanoviská dotknutých orgánov
štátnej správy.
Bližšie informácie k problematike
ohlásenia drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác
poskytne Ing. arch. Mária Kubinová, odbor výstavby a životného prostredia Mestského úradu, tel. 043/581 44 32.
V. Adamec – vedúci kancelárie
primátora, MsÚ

O mestskej časti Brezovec sme sa porozprávali s jeho predsedom
Jánom Prílepkom.
OPÍŠTE NÁM V KRÁTKOSTI MsV BREZOVEC.
Mestský výbor Brezovec má 13 členov, ktorí sú z rôznych častí
sídliska, čím je zabezpečený lepší prehľad o potrebách a požiadavkách občanov. Stretávame sa pravidelne pred každým zasadnutím Mestského zastupiteľstva tak, aby sa všetci členovia mohli
oboznámiť s programom a zaujať stanovisko k aktuálnym témam.
Podľa potreby sú na zasadnutia MsV Brezovec pozývaní obyvatelia,
ktorí nás žiadajú o pomoc pri riešení svojich problémov.
ČO PODĽA VÁS TRÁPI OBYVATEĽOV BREZOVCA, AKÉ SÚ
PROBLÉMY, KTORÉ JE POTREBNÉ RIEŠIŤ DO BUDÚCNA?
Najväčším problémom sú chýbajúce parkovacie miesta na celom Brezovci. Dlhodobo najvypuklejšia je táto situácia práve
na Nemocničnej ulici v smere od Kubínskych terás. Miesta však
chýbajú aj inde. V oblasti dopravy je problematická aj križovatka pri železničnom priecestí, kde nám v smere z mesta chýba
pruh na odbočovanie. Roky nás trápi aj zlý stav prístupovej cesty
k záhradkám, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou života mnohých
Brezovčanov. Trápia nás naše chodníky, ktoré sa len veľmi pomaly rekonštruujú a nemalá časť je v zlom stave. Alergikov, ale
aj ostatných obyvateľov už dlhodobo trápi, že sa Brezovec začína
kosiť až koncom mája. Bolo by vhodné určité prostriedky vyčleniť
na spoluprácu s bytovými spoločenstvami, ktoré sú ochotné sa
o časť zelene starať sami. Veľmi nám chýbajú priestory pre
stretávanie sa rôznych skupín obyvateľov. Na rozvoj svojich
aktivít by ich uvítali seniori, skauti, mamičky s deťmi, športovci, ale
aj mnohí iní.
PÁN PRÍLEPOK, AKÉ PLÁNY A VÍZIE MÁ MsV?
Brezovčania majú svoje sídlisko radi. Už dávno to nie je miesto,
kam sa chodia ľudia len vyspať. Jeho ďalší rozvoj umožní pripravovaná IBV nad garážami, ktorá vytvorí možnosti na výstavbu
nových rodinných domov. Brezovec sa nám znova zapĺňa deťmi
a ja verím, že sa nám spoločnými silami podarí vytvárať lepšie podmienky pre rozvoj a aktívny život jeho obyvateľov.
J. Šimek – viceprimátor D. Kubína

Systém regulovaného parkovania v meste Dolný Kubín – III. časť

Do zóny regulovaného parkovania sú od 1. júna tohto roka zahrnuté parkoviská na nasledovných
miestnych komunikáciách v Starom meste:
Pásmo A (1): parkoviská na uliciach: Aleja slobody (vrátane
parkovísk pri Slovenskej pošte
a za reštauráciou Marína),
A. Sládkoviča, Radlinského, Kohútov sad, Jána Hollého, na Hviezdoslavovom nám. a na Matúškovej ulici.
Pásmo B (2): parkoviská pri
Daňovom úrade a pri reštaurácii
Koliba.Výška parkovného v Pásme
2 je pri platbe v parkovacom automate polovičná oproti poplatku v Pásme 1. Toto opatrenie má
za účel presunúť veľkú časť parkujúcich vozidiel na parkoviská pri
Daňovom úrade a pri reštaurácii
Koliba, a tým uľahčiť krátkodobé
parkovanie v centre mesta. Podmienky užívania vymedzených
úsekov miestnych komunikácií

a parkovísk na dočasné parkovanie
motorových vozidiel sú upravené Prevádzkovým poriadkom
pre zónu plateného parkovania
v meste Dolný Kubín (uličného
parkovania).
Formy úhrady parkovného
a./ Zakúpením parkovacieho
lístka v parkovacom automate
V rámci zóny spoplatneného
parkovania je rozmiestnených 11
parkovacích automatov, pri Slovenskej pošte, na ul. Aleja slobody,
parkovisko za Marínou, pred
bývalým kinom Choč, parkovisko oproti ZUŠ P. Bohúňa, na ul.
A. Sládkoviča, na ul. Radlinského
oproti Okresnému súdu, na ul.
Kohútov sad pri obchodnom
dome Jednota, parkovisko pri
Daňovom úrade, parkovisko pri
reštaurácii Koliba a parkovisko
oproti katolíckej fare. Pri zakúpení časového parkovacieho lístka
z parkovacieho automatu je tento
lístok platný na všetkých parkov-

iskách v danom pásme po dobu
platnosti lístka. To znamená, že ak
si občan zakúpi hodinový lístok
napr. pri Slovenskej pošte, tento
mu počas platnosti jednej hodiny
platí aj napr. na parkovisku pred
MsÚ, za Marínou... t. j. na parkoviskách pásma A. Neplatí mu ale
na parkoviskách pri Daňovom
úrade a pred reštauráciou Koliba
nakoľko tieto dve parkoviská patria do pásma B.
b./ Zaslaním SMS v požadovanom tvare na číslo 2200
Ďalšou formou úhrady parkovného ja zaslanie SMS v požadovanom tvare na číslo 2200
pričom tvar SMS je nasledovný :
DK A1 ŠPZ X alebo DK B1 ŠPZ X
DK – kód mesta
A1 – pásmo spoplatneného parkovania A, B1 – pásmo spoplatneného parkovania B
ŠPZ – štátna poznávacia značka motorového vozidla napr.
DK123XY
X – počet hodín požadovaného
parkovania – 1,2,3,4 ( max. 4 hodiny ), v prípade, že sa tento údaj
nezadá, automaticky sa nastavuje
hodnota 1 hodiny.
Po zaslaní platnej SMS dostane
odosielateľ potvrdzujúcu SMS
o uhradení parkovného formou
SMS.V prípade potreby tlače
daňového dokladu je na stránke
mesta vytvorený odkaz pre tlač
takýchto dokladov.
c./ Zakúpením parkovacej karty
Poslednou formou úhrady parkovného je zakúpenie parkova-

cej karty, ktoré je možné už od 2.
mája 2016. V predaji sú 4 druhy
parkovacích kariet – rezidentské
parkovacie karty, abonentské parkovacie karty, služobné parkovacie karty a parkovacie karty pre
TAXI. V minulom čísle sme sa
podrobne zaoberali tým, kto má
nárok na akú parkovaciu kartu.
Tieto parkovacie karty je potrebné mať umiestnené na viditeľnom
mieste napr. na prednej palubnej doske vozidla tak, aby údaje
o dobe platnosti parkovacej karty
a ŠPZ boli čitateľné z vonkajšej
strany vozidla.
Cenník parkovacích lístkov
v parkovacom automate
Pásmo A ( 1 )
prvá aj začatá hodina - 0,40 EUR
každá ďalšia hodina - 0,60 EUR
Pásmo B ( 2 )
prvá aj začatá hodina - 0,20 EUR
každá ďalšia hodina - 0,30 EUR
celodenný lístok - 2,00 EUR
Parkovací poriadok, mapa spoplatnených parkovísk, cenník
parkovného a ďalšie informácie
k problematike zavedenia parkovacieho systému v meste Dolný
Kubín sú uvedené na webovej
stránke mesta www.dolnykubin.
sk v sekcii „Platené parkovanie“.
Otázky k spoplatneniu parkovania zodpovie Bc. Ján Lavrík, 1. poschodie novej budovy Mestského
úradu, č. dverí 210, číslo tel. 581
44 15.
Ján Lavrík - správca parkovacieho
systému mesta, MsÚ

Dve akcie základnej organizácie ZTP v jednom týždni
Pani Gabika Floreková, členka
základnej organizácie Slovenského
zväzu telesne postihnutých (ZO
ZTP), navrhla zorganizovať výlet
pre členov ZO ZTP spolu s klientmi zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) v Dolnom Kubíne. Akciu
podporila predsedníčka ZO Ružena Sekerková spolu s členmi výboru, odbor sociálnych vecí a rodiny
Mestského úradu (OSVaR) zabezpečil autobus s bezbariérovým
prístupom, takže nápad mohol byť
v utorok 12. apríla 2016 úspešne
realizovaný. Účastníci sa vyviezli
k hotelu Green pod Kubínskou
hoľou. Tí, ktorí vládali, vybrali sa na
malú prechádzku jarnou prírodou,
vozičkárom pomáhali ich opatrovateľky. Pre všetkých to bol hlboký
zážitok z nádherného pohľadu
na okolie a prebúdzajúcu sa príro-

du, mnohí toto miesto navštívili
po prvýkrát. Po obhliadke okolia
účastníci prešli do hotela, kde bolo
pre nich pripravené občerstvenie.
Posedenie si spríjemnili spevom
ľudových piesní, na harmonike ich
sprevádzal p. Milan Ilčík.
V piatok 15. apríla spolupráca
pokračovala v budove ZOS akciou „Čaj o piatej“ v novozriadenej
spoločenskej miestnosti. Tu sa po
druhýkrát stretli obyvatelia zariadenia s členmi ZTP, jeho výborom,
pracovníkmi zariadenia, s vedúcim
a zamestnancami OSVaR. Prítomní si družne posedeli, zaspievali
a pochutnali na dobrotách, ktoré
pripravili členovia výboru ZTP.
Program bol ušitý ako na mieru,
bez generálky. Ukázalo sa, že aj
starí a chorí sa vedia baviť. Zazneli
vinše pre oslávencov, boli pred-

Denné centrum mesta Dolný Kubín na ul. Obrancov mieru č. 1769/2
AKTIVITY v mesiaci JÚN 2016
Individuálne poradenstvo: každý utorok od 9:00 do 12:00 hod. (v Dennom
centre na prízemí)
Skupinové aktivity:
15. jún o 9:00 – 12:00 hod. - Ručné práce v záhrade fytoterapia
a ergoterapia s členmi DC a aj s klientmi ZOS
17. jún o 17:00 – 20:00 hod – V piatok o piatej (muzikoterapia, arteterapia) na tému: Dospelí s láskou deťom kultúrne a spoločenské stretnutie
klientov s pozvanými hosťami v zariadení opatrovateľskej služby na ul.
Obrancov mieru
22. jún o 9:00 – 12:00 hod. Ručné práce v záhrade fytoterapia
a ergoterapia s členmi DC a aj s klientmi ZOS.
Komunitné aktivity:
29. jún o 14:00 hod. – Členská schôdza športový program pre členov
s deťmi ŠŠ DSS v záhrade DC
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POHOTOVOSŤ
LEKÁRNÍ

KALENDÁR PODUJATÍ
Kultúra
Deň detí na Banisku
11. 6.
14.00 h
detské ihrisko Banisko
Rockový záber, hudobný festival
11. 6.
14.00 h
Gäceľ
Burza zberateľov
12. 6.
7.00 h
MsKS
Tárajko a Popletajka, predstavenie pre deti
12. 6.
16. 00 h
MsKS
Sprav si plagát, vizitku, workshop
14. 6.
16.00 h
klub Garáž
Nezamotať sa v sociálnej sieti, seminár
18. 6.
17.00 h
klub Garáž
Kysucký prameň, hudobné vystúpenie
19. 6.
16.00 h
MsKS
62. Hviezdoslavov Kubín, recitačná súťaž
22. – 25. 6.
MsKS
Absolventská výstava žiakov ZUŠ P. M. Bohúňa
MsKS
Básničkový kalendár pre potešenie, výstava
MsKS
Hájnikova žena, výstava
Florinov dom

Šport
Oravský duatlon, športové podujatie
Gäceľ
Oravský cyklomaratón, športové podujatie
Hviezdoslavovo námestie

26. 6.
2. 7.

9. 00 h

Mobilná aplikácia webovej stránky mesta

nesené básne, hrali sa motivačné
hry s rozprávkou, stretnutie
sprevádzal zvuk harmoník. Veselo sa hralo, spievalo i tancovalo.
Na tomto stretnutí sa zrodila ďalšia
myšlienka a aj sa zrealizovala: ZTP
si adoptovali ZOS. Všetci súhlasili. Klienti ZOS dostali na záver
od ZTP upomienkové predmety
a každý prítomný kvetinku. Spo-

lupráca bude pokračovať aspoň
3 – 4 krát do roka, čo sa zakotví
aj do prílohy ročného plánu ZTP
na rok 2016. V srdciach ostanú dobré, pekné a milé nezabudnuteľné
spomienky, pre ktoré sa oplatí žiť
a čakať na ďalšie.
Emília Majdišová
(redakčne upravené)

Tibor Spitz získal čestné občianstvo mesta
Dolnokubínska radnica rozšírila zoznam osobností, ktoré získali Čestné občianstvo nášho mesta. Toto významné ocenenie putovalo do rúk
Tibora Spitza, rodáka z Dolného Kubína, ktorý prežil holokaust. Čestné
občianstvo mu odovzdal primátor Roman Matejov v rámci podujatia
Mierový pochod po stopách Spitzovcov. Tibor Spitz získal ocenenie
za celoživotný prínos, obohatenie ľudského poznania tvorivou prácou
a šírenie dobrého mena v zahraničí. Spitz sa so svojou rodinou sedem
mesiacov ukrýval pred fašistami v horách v Srňacom. Na spomienkovej
akcii sa spolu s Kubínčanmi vybral priamo do terénu hľadať miesto, kde
prežil najťažšie chvíle svojho života.
TV DK

Folklórny deň Kubína
V poslednú májovú sobotu sa
naším mestom niesla ľudová
hudba. Bohatý program 9.
ročníka Folklórneho dňa Kubína zabával návštevníkov počas
celého dňa. Podujatie začalo
v doobedňajších hodinách prezentáciou detských ľudových
súborov. Poobede sa už pódia

ujali skúsenejší umelci. Predstavil sa FS Rosička rosa, SFS
Orava či heligonkárka Vlasta
Mudríková a FS ZOBOR z Nitry. Organizátori Folklórneho
dňa Kubína mysleli aj na tých
menších, pre ktorých popri
ľudovej hudbe pripravili rôzne
atrakcie.
TV DK

Cez mobilnú aplikáciu máte informácie o aktivitách a podujatiach v meste vždy po ruke. Dôležité oznamy a upozornenia môžete vedieť ihneď po ich zverejnení. Nastavená notifikácia vás upozorní na aktuálne informácie bez nutnosti ísť na webovú stránku mesta. Úradné
hodiny mestského úradu a kontaktné informácie si môžete cez mobilnú aplikáciu uložiť na prezeranie aj v offline režime. Budú tak pre vás
k dispozícii, aj keď nebudete mať internetové pripojenie. Informácie
o meste, či jeho histórii alebo
fotogalériu pohodlne zdieľajte s priateľmi ako atraktívnu
pozvánku na jeho návštevu.
Zorientujte sa v prehľadnej mape ulíc so zobrazením úradov, inštitúcií, škôl
a športovísk. Viac informácií
na www.dolnykubin.sk
J. Šimek – viceprimátor D. Kubína.
Mobilnú aplikáciu si môžete stiahnuť aj prostredníctvom QR kódu:

Kubínčania ušetrili na teple

Vykurovacie obdobie skončilo. Na kúrení sme ušetrili celkom
290-tisíc eur. Pre odberateľov tepla prichádza zároveň ďalšia dobrá správa. Spoločnosť Tehos opäť znižuje cenu a to o 1,24 eur
na gigajoule. Z pôvodnej sumy 23 eur/GJ budeme platiť 21,76
eur/GJ. Zníženie ceny tepla je dôsledkom klimatických zmien
a zvýšenej účinnosti tepelných zariadení.
TV DK

RIADKOVÁ INZERCIA
Okresný súd Dolný Kubín prijme vodiča – doručovateľa
s možnosťou nástupu od 1. 7. 2016.
Bližšie informácie na tel. čísle 043/8854140 alebo osobne na súde.

