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U z n e s e n i e  č. 20 

z 20.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Podolínci  

dňa 30.3.2017 

MsZ v Podolínci 

A) B e r i e   n a   v e d o m i e: 

1.)  Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí MsZ 

„ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 

 

2.) Správu o činnosti Mestskej polície Podolínec za II. polrok 2016 

       „ZA“:  7 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 1 hlas      „PROTI“ : 1 hlas 
Emil Valek                        Peter Reznický                                    Martina Simoníková 
Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

 

B)  S ch v a ľ u j e 
 

    1.) VZN č.1/2017, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení  

          zriadených na území mesta  

      „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

              Martina Simoníková 
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2.)  Rozpočtové opatrenie č. 3/2017  

      „ZA“:   8 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 1 hlas      „PROTI“ : 0 hlasov 

Emil Valek                         Peter Reznický 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 

 

3.)  Zmenu VZN 1/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole  

      s materskou školou, Školská 2, Podolínec 

       „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

              Martina Simoníková 

      
  4.)  Zmenu rozpočtu Základnej školy s mater. školou na rok 2017 – základná škola        

„ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

             Martina Simoníková 
 
5.) Zmenu rozpočtu Základnej školy s mater. školou na rok 2017 – materská škola a školské  

      zariadenia. 

      „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

              Martina Simoníková 

 

6.) Úpravu textu v materiály „Rozdelenie hospodárskeho výsledku (zisku) za rok 2016- 

Lesy mesta Podolínec s.r.o. takto : Pôvodný text v bode 2 sa vypúšťa a nahradzuje  

sa týmto textom  „Tantiema vyplatená spoločníkovi        4000,00 €“ 

      „ZA“:  7 hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0 hlasov      „PROTI“ :  2  hlasy 
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Emil Valek                                                                                       Peter Reznický 

Eduard Ferencko                                                                              Martina Simoníková 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

 

   7.) Prenájom nebytových priestorov  v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a 

ods.9 písm. c)  a to nebytové priestory „Vináreň pod Ratúšom“, Námestie Mariánske 3, 065 

03 Podolínec, LV 2262 v k.ú. Podolínec, ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom 

obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný zreteľ 

musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná zverejniť 

najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej 

tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť 

zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : Martin Čižmarovič, Štúrova 530/8, 065 03 

Podolínec. Predĺženie prenájmu na obdobie 5 rokov  do 31. 04. 2022 . Cena za prenájom 

podľa platných Zásad na odpredaj  a prenájom nehnuteľného majetku . 
„ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

              Martina Simoníková 
        

  8.) V zmysle ustanovenia §9a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. 

predpisov prenájom pozemku v intraviláne mesta, časť parcely registra C č. 471/1 

o výmere 13,5 m2 zapísaného na LV č. 2262 v k.ú. Podolínec pre žiadateľa  Ján Spirčák, 

Družstevná 13, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov za účelom oddychovo rekreačného 

využitia a záhradkárske účely. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom 

nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo 

vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

        „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

              Martina Simoníková 
 

  9.) V zmysle ustanovenia §9a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. 

predpisov prenájom pozemku v intraviláne mesta, časť parcely registra C č. 471/1 

o výmere 12 m2 zapísaného na LV č. 2262 v k.ú. Podolínec pre žiadateľa  Ján Spirčák, 

Družstevná 13, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov za účelom oddychovo rekreačného 

využitia a záhradkárske účely. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom 

nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo 

vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

 
„ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
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Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

              Martina Simoníková 
       

      10.)  Prenájom časti parcely registra C č. 33/1 – záhrady v k. ú. Mníšek nad Popradom vo 

vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 375 vo výmere 700  m2,  ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom 

osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec 

povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na 

svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento 

zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 

Ondrej Kozub, Mníšek nad Popradom 120, Mníšek nad Popradom 065 22 na obdobie 5 

rokov. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta 

Podolínec v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 

1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

     „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

              Martina Simoníková 
 

     11.) Prenájom časti parcely registra C č. 451/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 66  m2  ako prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 

Ján Hrebík, Jozefa Smreka 459/12, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená 

podľa zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec 

v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 

písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

     „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
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      12.)   Prenájom časti parcely registra C č. 160 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 

Podolínec vo vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 140  m2  ako prípad hodný 

osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto 

spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným 

zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec 

zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 

Ladislav Pompa, Baštová 26, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa 

zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien 

za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

   „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
 

  13.)  Prenájom časti parcely registra C č. 783/61 v k. ú. Podolínec vo vlastníctve mesta 

Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 76  m2  ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom 

obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný zreteľ 

musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná zverejniť 

najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej 

tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť 

zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 

Peter Tholt, Sládkovičova 13, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa 

zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien 

za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

     „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
 

  14.) Prenájom časti parcely registra C č. 783/61 – ostatné plochy v k. ú. Podolínec vo 

vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 119  m2  ako prípad hodný osobitného 

zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom 

osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec 

povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na 

svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento 

zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 

Marián Dlugoš, Sládkovičova 378/8, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená 

podľa zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec 

v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 

písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 
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„ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 

      

 15.) Prenájom časti parcely registra C č. 783/61 – ostatné plochy v k. ú. Podolínec vo 

vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 76  m2  ako prípad hodný osobitného 

zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom 

osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec 

povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na 

svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento 

zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 

Andrej Cimbalista, Sládkovičova 375/13, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena 

stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec 

v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 

písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

     „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 

 

 16.)  Prenájom časti parcely registra C č. 783/61 – ostatné plochy v k. ú. Podolínec vo 

vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 76  m2  ako prípad hodný osobitného 

zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom 

osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec 

povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na 

svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento 

zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 

Pavol Kovaľ, Sládkovičova 375/14, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená 

podľa zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec 

v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 

písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

„ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
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    17.)  Prenájom časti parcely registra C č. 783/61 – ostatné plochy v k. ú. Podolínec vo 

vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 76  m2  ako prípad hodný osobitného 

zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom 

osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec 

povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na 

svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento 

zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 

Miloš Koč, Sládkovičova 14, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa 

zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien 

za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok.  

   „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 

 

18.)   Prenájom časti parcely registra C č. 783/61 – ostatné plochy v k. ú. Podolínec vo 

vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 66,3 m2  ako prípad hodný osobitného 

zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom 

osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec 

povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na 

svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento 

zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 

Mária Tökölyová, Sládkovičova 12, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená 

podľa zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec 

v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 

písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

     „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 

 

 19.) Prenájom časti parcely registra C č. 783/61 – ostatné plochy v k. ú. Podolínec vo 

vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 76 m2  ako prípad hodný osobitného 

zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom 

osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec 

povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na 

svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento 

zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 
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Jozef Kaleta, Sládkovičova 14, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa 

zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien 

za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok.       
„ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 

 

 20.) Prenájom časti parcely registra C č. 783/61 – ostatné plochy v k. ú. Podolínec vo 

vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 93,5 m2  ako prípad hodný osobitného 

zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom 

osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec 

povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na 

svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento 

zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : Mgr.Eduard Ferencko, 

Sládkovičova 12, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa zásad na 

odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za 

prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

     „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 

 21.)  Prenájom časti parcely registra C č. 1011/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 

Podolínec vo vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 91 m2  ako prípad hodný 

osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto 

spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným 

zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec 

zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 

Ladislav Milaniak, Sv. Anny 282/7, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená 

podľa zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec 

v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 

písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

„ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

              Martina Simoníková   
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22.)  Prenájom časti parcely registra C č. 1011/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 

Podolínec vo vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 83,9 m2  ako prípad hodný 

osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto 

spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným 

zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec 

zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 

Rudolf Žoldák, Sv. Anny 6, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa 

zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien 

za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

    „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 

 

 23.)  Prenájom časti parcely registra C č. 5423 a 5425 - ostatné  plochy  v k. ú. Podolínec vo 

vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 100  m2 za účelom: umiestnenie včelstva,  

ako  prípad hodný osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 

väčšinou poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku 

týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 

obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má 

obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa: 

Emil Promčák, Sv. Anny 10, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa 

zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien 

za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

     „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
 

 24.)  Prenájom časti parcely registra C č. 5423 a 5425 - ostatné  plochy  v k. ú. Podolínec vo 

vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 200  m2 za účelom: umiestnenie včelstva. 

ako  prípad hodný osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 

väčšinou poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku 

týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 

obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má 

obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 

Ing. Emanuel Ondko, Sv. Anny 10, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená 

podľa zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec 

v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 

písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 
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      „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
 

 25.)   Prenájom časti parcely registra C č. 981/1 – zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. 

Podolínec vo vlastníctve  mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 69,9  m2 za účelom: 

pridomová záhradka. ako  prípad hodný osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo 

rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, 

zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred 

schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej 

internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas 

celej tejto doby pre žiadateľa : Mgr. Jaroslav Seman, Sv. Anny 8, 065 03 Podolínec na 

obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku 

Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta 

Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

   „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
 

 26.)  Prenájom  časti parcely registra C č. 305 - záhrady  v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 348 vo výmere 112  m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : Emília Csíková, Tatranská 16, 065 

03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom 

nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo 

vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

„ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
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 27.)   Prenájom časti parcely registra C č. 280/1 – zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. 

Podolínec vo vlastníctve  mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 22,8  m2  ako  prípad 

hodný osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto 

spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným 

zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec 

zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 

Mária Nálepková, Tatranská 29, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa 

zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien 

za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok.       
„ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
 

 28.) Prenájom časti parcely registra C č. 305 - záhrady  v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 348 vo výmere 150  m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : Michal Kester, Tatranská 17, 065 

03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom 

nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo 

vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

     „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
 

 29.)  Prenájom časti parcely registra C č. 305 - záhrady  v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 348 vo výmere 148,57  m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : Ján Birošík, Tatranská 17, 065 03 

Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom 

nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo 

vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 
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„ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
 

 30.)  Prenájom časti parcely registra C č. 280/1 – zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. 

Podolínec vo vlastníctve  mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 30  m2  ako  prípad hodný 

osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto 

spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným 

zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec 

zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 

František Timčák, Tatranská 29, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa 

zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien 

za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok.  

     „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
 

 31.)  Prenájom časti parcely registra C č. 280/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 

Podolínec vo vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262 vo výmere 30 m2  ako  prípad hodný 

osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto 

spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným 

zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec 

zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 

Miroslav Timčák, Tatranská 29, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa 

zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien 

za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

      „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
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32.)  Prenájom časti parcely registra C č. 305 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Podolínec 

vo vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 348 vo výmere 155,7 m2  ako  prípad hodný 

osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto 

spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným 

zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec 

zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 

Ing. Alžbeta Dubjelová, Tatranská 17, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená 

podľa zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec 

v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 

písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

     „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
 

33.)  Prenájom časti parcely registra C č. 305 -  záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 348  vo výmere 84,4 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : Monika Mačoková, Tatranská 16, 

065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom 

nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo 

vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

     „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
 

34.)  Prenájom časti parcely registra C č. 305 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 348  vo výmere 132,3  m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : Milan Čonka, Tatranská 18, 065 03 

Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom 

nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo 

vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 
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„ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
 

   35.) Prenájom časti parcely registra C č. 305 – záhrady  v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 348  vo výmere 41 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : Ján Mišina, Tatranská 16, 065 03 

Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom 

nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo 

vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

„ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 

       

36.)  Prenájom časti parcely registra C č. 304 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 348  vo výmere 231 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : Štefan Bachleda, Tatranská 16, 065 

03 Podolínec. 

     „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 

 

37.) Prenájom časti parcely registra C č. 280/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 30 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 
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zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : Ján Duffala, Tatranská 30, 065 03 

Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom 

nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo 

vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

 

     „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
 

38.)  Prenájom časti parcely registra C č. 305 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 348  vo výmere 114 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 

Mária Horníková, Hliník 22, 065 03 Podolínec 

 

     „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 

 

39.) Prenájom časti parcely registra C č. 305 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve mesta 

Podolínec, LV č. 348  vo výmere 228 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa o ktorom 

obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný zreteľ 

musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná zverejniť 

najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej 

tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť 

zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : Jozef Duračinský, Tatranská 17, 065 03 

Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom 

nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo 

vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

 

„ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 
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Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
 

    40.)  Prenájom časti parcely registra C č. 471/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 52 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : Ján Chlebák, Družstevná 13, 065 

03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom 

nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo 

vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

     „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 

 

41.)  Prenájom časti parcely registra C č. 471/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 21 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : Michal Britaňák, Družstevná 9, 065 

03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom 

nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo 

vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

     „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 

 

42.)  Prenájom časti parcely registra C č. 471/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 10 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 
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úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : Lenka Heinischová, Družstevná 17, 

065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom 

nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo 

vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 
 

      „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 

 

43.)  Prenájom časti parcely registra C č. 471/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 25 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : Michal Zamkovský, Družstevná 

17, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj 

a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za prenájom 

pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 
 

      „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
 

44.)  Prenájom časti parcely registra C č. 490/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 

Podolínec vo vlastníctve mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 70 m2  ako  prípad hodný 

osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto 

spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným 

zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec 

zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 

Jozef Šatala, Družstevná 19, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa 

zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien 

za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 
 

     „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 
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Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
 

45.)   Prenájom časti parcely registra C č. 471/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 18 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 

Peter Roman, Družstevná 10, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa 

zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien 

za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

     „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 

 

46.)  Prenájom časti parcely registra C č. 471/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 54 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : František Buxár, Družstevná 14, 

065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom 

nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo 

vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

      „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
 

47.)  Prenájom časti parcely registra C č. 471/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 18,5 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : Vladimír Šváby, Družstevná 11, 



IČO: 00330132 : +421 52 4391205, +421 52 4391206 Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa 
e-mail: mupodolinec@podolinec.eu : +421 52 4391207 exp. Podolínec, č.ú. 2606110051 / 0200 

065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom 

nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo 

vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

    „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 

 

48.)  Prenájom časti parcely registra C č. 471/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 58 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa :  Emil Cimbalista, Družstevná 13, 

065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom 

nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo 

vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

     „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 
 

49.)   Prenájom časti parcely registra C č. 471/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 64 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : František Cirák, Družstevná 13, 

065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom 

nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo 

vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 
     „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 



IČO: 00330132 : +421 52 4391205, +421 52 4391206 Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa 
e-mail: mupodolinec@podolinec.eu : +421 52 4391207 exp. Podolínec, č.ú. 2606110051 / 0200 

 
50.)   Prenájom časti parcely registra C č. 280/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 30 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 

Ľudmila Mosorjaková, Stráňany 64, 065 33 Stráňany na obdobie 5 rokov. Cena stanovená 

podľa zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec 

v časti: sadzobník cien za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 

písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 

„ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 

 
    51.) Prenájom časti parcely registra C č. 471/1 – záhrady v k. ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec, LV č. 2262  vo výmere 110,9 m2  ako  prípad hodný osobitného zreteľa o 

ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenájmu majetku týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby pre žiadateľa : 

Ján Dinda, Družstevná 15, 065 03 Podolínec na obdobie 5 rokov. Cena stanovená podľa zásad 

na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec v časti: sadzobník cien za 

prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Podolínec časť 1 bod 1 písm. b) 0,04,-€/m²/rok. 
     „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

Martina Simoníková 

 
52.)  Smernicu č.2/2017 o verejnom obstarávaní v znení zmien a doplnkov. 
     „ZA“: 8 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 1 hlas      „PROTI“ : 0  hlasov 

Emil Valek                      Martina Simoníková 
Štefan Zima 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 



IČO: 00330132 : +421 52 4391205, +421 52 4391206 Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa 
e-mail: mupodolinec@podolinec.eu : +421 52 4391207 exp. Podolínec, č.ú. 2606110051 / 0200 

 

53.)  Zámer odpredaja pozemku p.č.KN C 1532/40 TTP o výmere 600m2 v k.ú.Podolínec,  

        LV 2262  vo vlastníctve mesta Podolínec formou OVS. 

 
     „ZA“:  3 hlasy         „ZDRŽAL SA“ : 3 hlasy      „PROTI“ : 3 hlasy 

Peter Reznický              Ján Marhefka                                    Peter Hojstrič 

Martina Simoníková     Emil Válek                                        Pavol Vychovalý 

Ľuboš Filiač                 Eduard Ferencko                               Radoslav Borovský 

 
C)  R u š í : 

 
  1.) VZN č. 1/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení  

       zriadených na území mesta. 

  
      „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

Emil Valek 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič 

              Martina Simoníková 

 
  2.) Smernicu č. 1/2016 o verejnom obstarávaní v znení zmien a doplnkov.  

  

„ZA“:   8 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 1 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
Emil Valek                        Martina Simoníková 

Eduard Ferencko 

Radoslav Borovský 

Pavol Vychovaly 

Ľuboš Filiač 

Peter Reznický 

Ján Marhefka 

Peter Hojstrič  

         
 

 

 

V Podolínci : 30.3.2017                                Ing.Daniel Marhevka 

                                                                      primátor mesta 
    


