


Milí Podolínčania,
v čase prípravy prvého čísla 
Podolínskeho spravodaja sú 
za nami dva mesiace roku 2019, 
počas ktorých sa rozbehla práca 
novozvolených poslancov mest-
ského zastupiteľstva a primátora 
mesta. Nevyužili sme obligátnych 
100 dní na zoznamovanie sa 
s úradom a novými pozíciami. 
28. februára 2019 sa uskutočnilo 
už 4.  zasadnutie mestského 
zastupiteľstva a naplno pracuje 
päť komisií.
Urobili sme aj prvé kroky k re-
organizácii mestského úradu. 
Zrušené miesta troch vedúcich 
odborov sme nahradili opätovným 
zavedením pozície prednostu 

mestského úradu. Vytvorili 
sme aj miesto koordinátora 
údržby miestnych komunikácii, 
verejných priestranstiev a budov, 
a po náročnom vysporiadaní sa 
s mimoriadne bohatou snehovou 
nádielkou a tuhými mrazmi,  
začíname s jarným upratovaním. 
Mesto je na začiatku roka 2019 
na prvý pohľad v dobrej finančnej 
kondícii so schváleným rozpočtom 
a dobrým zostatkom v rezervnom 
fonde.  Priame úverové zaťaženie 
pre rok 2019 vo výške takmer   
72 tis. eur tvorí približne iba 4 % 
bežných príjmov mesta. Naviac 
je tento záväzok zmiernený 
skutočnosťou, že úvery boli 
vynaložené na nové bývanie, 

rekonštrukciu ulíc a obnovu vozo-
vého parku. 
Pri pozornejšej analýze však vidíme 
dôvod na opatrnosť aj obavy, 
ktoré vyvolávajú „skryté záväzky“. 
Čaká nás finančné urovnanie 
z neplatnej výpovede na oddelení 
mestských lesov v roku 2015 aj 
vysporiadanie sa so skutočnosťou, 
že v druhom polroku 2018 boli 
trom zamestnancom zmenené 
pracovné zmluvy z 50 % resp. 60 % 
úväzku na 100 % úväzok, z toho 
v dvoch prípadoch bez rozšírenia 
pracovnej náplne. Okrem toho 
v rovnakom časovom období boli 
dvom zamestnancom zmenené 
pracovné pomery z doby určitej 
na dobu neurčitú. Vo veľmi zlom 
technickom stave sú budovy 
vo vlastníctve mesta využívané 
na bývanie alebo poskytovanie 
služieb občanom. Zanedbaná 
údržba budov pritom priamo 
nesúvisela s nedostatkom financií, 
veď napr. v roku 2018 boli bežné 
výdavky rozpočtu vyčerpané 
na necelých 75 %.
Uvedené finančné záväzky spo-
malia v roku 2019 realizáciu plánov 
z nášho volebného programu. 
Verím však, že spolu s poslancami 
sa nám podarí zefektívniť výdavky 
rozpočtu a nájsť ďalšie zdroje 
financovania. Už v prvých dvoch 

mesiacoch roka sme začali prípravu 
rekonštrukcie ul. Školská a časti 
ulice T. Vansovej, ako aj vyspo-
riadanie pozemkov, ktoré bolo 
prekážkou kolaudácie kanalizácie 
na ul. Jozefa Smreka a Moyzesovej. 
Začal sa proces obstarávania
zmien a doplnkov územného plánu 
mesta a iniciovali sme rokovania 
k prevodu pozemkov v bývalých 
kasárňach od ministerstva obrany. 
Dobre sú rozbehnuté práce 
na bytovom dome na ulici Lesnej 
a termín jeho dokončenia 
(jún 2019) by nemal byť ohro-
zený. Tesne pred začiatkom 
realizácie je aj rekonštrukcia 
kúrenia v hasičskej zbrojnici. 
Podali sme projekt na výstavbu 
workoutového ihriska a koncom 
februára aj projekt na získanie 
finančných prostriedkov pre do-
mácu opatrovateľskú službu, 
pripravujeme aj projekt na výstav-
bu jedného detského ihriska. 
Bližšie informácie o projektových 
zámeroch sú uvedené v samos-
tatnom článku.
Tento úvodník samozrejme nie je 
úplným výpočtom našej doterajšej 
práce a plánov do ďalších mesiacov. 
Verím však, že ním budú naše 
výsledky a vaše dobré skúsenosti. 
    
Jaroslav Seman

Úvodník
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Vašej pozornosti iste neuniklo, že 
po voľbách do orgánov samosprávy 
obcí z novembra 2018 v mestskom 
zastupiteľstve nastali nemalé 
zmeny. Z pohľadu zloženia je až 
sedem poslancov v tejto funkcii 
nováčikmi a traja vykonávali svoju 
funkciu v predošlých obdobiach. 
Poslanec Marhefka vykonával 
funkciu poslanca aj krátko po 
komunálnych voľbách v roku 
2010 predtým, ako bol menovaný 
do funkcie prednostu MsÚ. 
Aj my, poslanci MsZ, chceme, 
aby fungovanie mesta dostalo 
nový impulz. V úzkej spolupráci 
s primátorom mesta sa tieto zmeny 
odzrkadľujú  aj  na rokovaniach 
mestského zastupiteľstva. 
Už od ustanovujúceho zasadnutia 
sa z rokovaní vyhotovuje obrazovo-
zvukový záznam, ktorý zverejňu-
jeme na internete. Od tretieho 
zasadnutia sa dokonca prenos priamo 
prenáša na internet a ľudia ho 
môžu sledovať v reálnom čase. Aj 
takouto formou chceme priblížiť 
prácu poslancov obyvateľom mesta, 
ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu 
zasadnutí zúčastniť osobne. 
V rámci prípravy nového poriadku 
odmeňovania bolo pripravené nové 
ustanovenie, podľa ktorého celkovú 

výšku odmeny každého poslanca 
za predošlý rok zverejní mesto 
na internetovej stránke do 30 dní 
od skončenia kalendárneho roka. 
Ďalšou zmenou je usporiadanie 
stolov v rokovacej miestnosti, ktoré 
malo za cieľ zlepšiť priebeh a kultúru 
rokovaní. Na štvrtom zasadnutí MsZ 
vo februári 2019 bol prijatý nový 
rokovací poriadok Mestského 
zastupiteľstva v Podolínci, ktorý 
už vyššie popísané zmeny potvrdil. 
Tento dokument zaviedol aj zrušenie 
hlasovania zastupiteľstva o udelení 
slova prítomným obyvateľom. Túto 
kompetenciu preniesol na pred-
sedajúceho, ktorý podľa potreby 
slovo jednotlivým osobám udelí. 
Po schválení tohto rokovacieho 
poriadku je vyhotovovanie 
obrazovozvukového záznamu 
z každého zasadnutia zastu-
piteľstva povinné. V rámci 
technických možností sa budeme 
snažiť pripraviť aj priamy prenos 
z každého zasadnutia. Všetky 
tieto opatrenia majú smerovať 
k tomu, aby práca, fungovanie 
a aj odmeňovanie poslancov mest-
ského zastupiteľstva bola maximál-
ne transparentná a aby obyvatelia 
mesta boli informovaní o našej 
činnosti.

Lukáš Antoni
zástupca primátora

Zo zasadnutí mestského 
zastupiteľstva

Úroveň vytriedenia komunálnych 
odpadov v roku 2018 v našom meste 
bola na úrovni 18 %. Táto úroveň 
vytriedenia znamená, že v roku 
2019 zaplatíme za každú tonu 
komunálneho odpadu poplatok, 
ktorý je v roku 2019 na úrovni 12 €. 
Tento poplatok sa platí zo zákona 
a je „daňou“ za skládkovanie. Za rok 
produkujeme v meste cca 500 t 
komunálneho odpadu, v roku 2018 
bol poplatok približne 5 €. Medzi-
ročne sa tak zvýšia náklady na odpad 
o 3 500 €. V prípade, že nedokážeme 
zvýšiť úroveň separovaného zberu 
v roku 2019, budeme v roku 2020 
platiť poplatok 24 €/t. Pri mestských 
500 t komunálneho odpadu pôjde 
o zvýšenie nákladov o 6000 € 
oproti prebiehajúcemu roku (2019) 
a o 9500 € oproti roku 2018. Len 
zvýšenie nákladov, z dôvodu tohto 
poplatku, bude v roku 2020 
predstavovať zvýšenie o cca 3€
na obyvateľa mesta. Okrem 

zvýšenia nákladov plynúcich 
zo zákona o poplatkoch, je 
možné predpokladať, že dôjde 
aj k zvýšeniu komerčných cien 
za dopravu odpadu a likvidáciu 
odpadu. Zároveň sa zvyšuje tlak 
na kvalitu poskytovaných služieb 
v odpadovom hospodárstve. 
Náklady, ktoré rýchlo rastú, 
musíme dokázať lepšie merať 
a presnejšie vedieť, aké sú 
reálne náklady na odpadové 
hospodárstvo. V súčasnosti 
vynakladáme financie aj na vnú-
torné výkony, ktoré nemáme 
presne zmapované. Odpadové 
hospodárstvo je náročnou oblasťou, 
ktorá bude stále viac zaťažovať 
rozpočet miest a obcí. Obce 
tieto náklady musia presunúť 
obyvateľom do poplatku. Výsledky 
separovania, kvalita a rozsah 
poskytovaných služieb, efektívne 
usporiadanie odpadového hospo-
dárstva, zákonom predpísané 
povinnosti, to všetko sa premietne 
do poplatku pre obyvateľov, ktorý 
bude nevyhnutne rásť. Spomalenie 
rastu poplatku je možné len 
zvýšením podielu separovaného 
zberu a zefektívnením odpadového 
hospodárstva. 

Ing. Juraj Špes
Prednosta MsÚ

Separovaný zber je dôležitý
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Úlohou komisie kultúry a športu je 
participovať pri tvorbe a realizácii 
kultúrnych a športových podujatí 
v našom meste. Je v záujme členov 
tejto komisie, aby sme svojou 
činnosťou v čo najväčšej miere 
uspokojili požiadavky občanov 
mesta Podolínec.
V januári sme v spolupráci 
s  dobrovoľným hasičským zborom 
pripravili ľadovú plochu, vhodnú 
na rekreačné korčuľovanie pre deti, 
mládež aj dospelých. To, ako 
dlho bude klzisko v prevádzke, 
určuje počasie. V tomto roku ho 
korčuliari mohli využívať viac 
ako dva týždne, kým neprišlo 
oteplenie.

Fašiangové obdobie je spájané
s hudbou, tancom, maskami a šiš-
kami. Túto tradíciu sme nechceli 
porušiť. Pripravili sme karneval 
a pozvali kúzelníka Wolfa.
Rodičia a deti sa tak na chvíľu 
stali pirátmi, superhrdinami, 
nádhernými vílami, princeznami 
či kozmonautmi a nedeľné po-
poludnie sme spoločne venovali 
zábave. Každý sledoval tajomné 
kúzla so zatajeným dychom, 
bruchovravecká šou nenechala 
ani jednu tvár bez úsmevu. Keď 
bola tombola rozdaná, mohli sme 
pokračovať v uvoľnenej zábave.

Mesiac marec je mesiacom kníh. 
Tento mesiac viac ako inokedy venu-
jeme pozornosť knihám.  Je vhodný 
aj na prvý kontakt detí s priestormi, 

Mesto Podolínec sa usiluje získavať 
prostriedky z externých zdrojov. 
Od začiatku roka 2019 bolo 
pripravených niekoľko žiadostí. 
Prvou z nich bolo podanie žiadosti 
podľa všeobecne záväzného naria-
denia PSK o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja. V rámci 
tejto žiadosti sme požiadali 
o príspevok vo výške 5 000 € 
na výstavbu workoutového 
ihriska v doline pri vlekoch. 
Ďalšou v poradí bola žiadosť

o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku na podporu 
opatrovateľskej služby v rámci 
výzvy zameranej na zlepšenie 
prístupu k cenovo prístupným, 
trvalo udržateľným a kvalitným 
službám, vrátane zdravotnej 
starostlivosti a sociálnych 
služieb všeobecného záujmu. 
Predmetom tejto žiadosti je získať 
finančné prostriedky na mzdy 
zamestnancov, ktorí vykonávajú 
opatrovateľskú službu v našom 
meste. Celý rozpočet projektu 
vo výške 54 600 € je určený 
výhradne na mzdy piatich 
opatrovateliek počas obdobia 
26 mesiacov.
Pripravená bola žiadosť v rámci 
podpory rozvoja športu prostred-
níctvom Úradu splnomocnenca 
vlády SR pre mládež a šport. 
Predmetom tohto projektu je 
výstavba nového detského ihriska 
na sídlisku na ul. Lesnej. Rozpočet 
projektu je 12 000 €.
Zatiaľ poslednou je žiadosť adre-
sovaná Ministerstvu financií SR, 
ktorej predmetom je rekonštrukcia 
mestského rozhlasu. Konkrétne ide 
o výmenu rozhlasovej ústredne 
a reproduktorov v hodnote 15 000 €. 

Lukáš Antoni 
zástupca primátora

Podané žiadosti o 
poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku

Označenie umiestnenia workoutového 
ihriska v Podolínskej doline

Z činnosti kultúrnej komisie
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v ktorých si môžu knihu požičať. 
Preto sme v spolupráci s mest-
skou knižnicou v Podolínci pri-
pravili čítanie rozprávok priamo 
v knižnici. Na túto rozprávkovú 
jazdu boli pozvané deti z ma-
terskej školy, školskej družiny 
a deti z internátnej školy. Prvý 
marcový týždeň sa otvárali 
brány knižníc s témou Knižnice 
pre všetkých. Ukončili sme 
ho divadelným predstavením 
„Marfušine dobrodružstvá“.
Klasická rozprávka Mrázik v ne-
tradičnom prevedení pobavila 
nejedného diváka.

Mgr. Dominika Skybová

Výbor Klubu dôchodcov a ZO SZZP 
na slávnostnom zhromaždení 
svojich členov dňa 27.12.2018 
zodpovedne a hrdo bilancoval 
svoju prácu v roku 2018. 
Vďaka veľmi zodpovednej 
činnosti celého výboru sa darilo 
vytvárať veľmi dobré podmien-
ky pre spoločenské, zdravotné, 
športové a kultúrne vyžitie 
oboch organizácii. Za uvedené 

obdobie mal výbor v prvom 
rade na zreteli potreby všetkých 
svojich členov a zdravotne ťažko 
postihnutých a v neposlednom 
rade aj seniorov a občanov 
mesta Podolínec. 
V roku 2018 sme podľa plánu 
činnosti uskutočnili pre členov, 
seniorov a občanov mesta tieto 
kultúrne, zdravotné a športové 
akcie:
V mesiaci február fašiangové 
posedenie za účasti 84 členov 
a hostí z KD Spišská Belá.
V máji  sme usporiadali opekačku 
pre svojich členov za účasti 
32 členov a 8 hostí z KD Spišská 
Belá a Kežmarok. 
V mesiaci jún výbor usporiadal 
športový deň za účastí 51 členov 
a 3 hostí z KD Spišská Belá. 
Po súťažných disciplínach si 
všetci pochutili na chutnom 
guľáši a občerstvení. Naši 
členovia dvakrát navštívili aj 
kúpele Vyšné Ružbachy v počte 
46 členov s cieľom upevniť si 
svoje zdravie.
V mesiaci september bývalý 
primátor mesta p. Ing. Marhevka 
usporiadal pre členov KD za 
účastí 51 členov a 3 hostí z KD 
Kežmarok varenie guľáša.
V mesiaci september sme uspo-
riadali pre širokú verejnosť mesta

Podolínec v sále kultúrneho 
strediska trojdňovú výstavu 
ručných prác a obrazov od pána 
Kolumbera a slečny Bilákovej. 
Túto prekrásnu a poučnú výstavu 
videlo viac ako 160 návštevníkov 
a 45 hostí z KD Spišská Belá 
a Kežmarok, ktorí vyzdvihli túto 
inšpiratívnu akciu napísaním 
poďakovaní do knihy návštev.
Dňa 14.10.2018 KD v spolupráci 
s MsÚ a komisiou kultúry a športu 
Podolínec usporiadal pre širokú 
verejnosť slávnostnú akadémiu 
pri príležitosti októbra – Mesiaca 
úcty k starším za účastí 124 členov 
a občanov mesta Podolínec.
Dňa 22.11.2018 výbor zorganizoval 
pre svojich členov Katarínsku 
zábavu za účasti 72 členov a z toho 
25 členov z KD Spišská Belá. 
Aj túto akciu hodnotíme veľmi 

pozitívne. Okrem týchto uvede-
ných akcií výbor zrealizoval 
pre svojich členov aj ďalšie.
V roku 2018 mal výbor v pláne 
usporiadať prednášky s lekármi, 
a to s kardiológom a onkológom. 
Tieto prednášky sa neuskutočnili 
z dôvodu zaneprázdnenia lekárov. 
Preto je naším cieľom uskutočniť 
ich v roku 2019 aj z toho dôvodu, 
že onkologické a srdcovo-cievne 
choroby majú stúpajúcu tendenciu.
V našej aktívnej činnosti chceme 
pokračovať aj v tomto roku, 
máme v pláne usporiadať  a zreali-
zovať pätnásť významných akcií 
pre členov, ale aj občanov mesta 
Podolínec.  

Dr. František Csomor
predseda KD Podolínec

Zo života a činnosti Klubu
dôchodcov v roku 2018
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Sviatky Veľkej noci sú pre 
kresťanov tým najposvätnejším 
obdobím počas roka, lebo 
v tieto dni slávia tajomstvá 
spásy, ktoré uskutočnil Kristus 
v posledných dňoch svojho 
života. Pre rímskokatolíkov sú 
zvlášť významné posledné tri dni 
Veľkého týždňa - tzv. (Veľkonočné) 
posvätné trojdnie – Zelený štvr-
tok, Veľký piatok a Biela sobota 
zavŕšená zmŕtvychvstaním. Je 
to spoločné pomenovanie troch 
dní, v ktorých si Cirkev pripomína 
udalosti nášho vykúpenia v ich 
historickom poradí: Kristovu smrť 
na Veľký piatok, Krista uloženého 
v hrobe na Bielu sobotu a Kristovo 
zmŕtvychvstanie na Veľkonočnú 
nedeľu.

Zelený štvrtok
Podstatou Zeleného štvrtku 
je spomienka na ustanovenie 
sviatosti kňazstva a Sviatosti 
Oltárnej. Dopoludnia biskupi 
na pamiatku ustanovenia sviatosti 
kňazstva slúžia sväté omše so všet-
kými kňazmi svojich diecéz. Táto 
sv. omša sa nazýva Missa 
chrismatis. Pri týchto omšiach 
posväcujú aj tri druhy oleja: 
krizmu, olej katechumenov a olej 

chorých, ktoré potom kňazi 
používajú pri vysluhovaní sviatostí 
vo svojich farnostiach. Večerná 
svätá omša sa slávi na pamiatku 
poslednej večere a ustanovenia 
Sviatosti Oltárnej. Táto svätá 
omša je tiež známa obradom 
umývania nôh dvanástim mužom. 
Obrad pochádza z čias svätého 
Gregora Veľkého, ktorý denne 
hostil 12 žobrákov. Vo štvrtok 
prestávajú zvoniť zvony ako znak 
spoluúčasti s utrpením Krista. 
Ich zvuk sa ozve až na slávnost-
nú Glóriu na vigíliu vzkriesenia 
na Bielu sobotu a namiesto nich 
sa používajú rapkáče. Po skončení 
svätej omše si pripomíname 
Pána Ježiša, ako v Getsemanskej 
záhrade bdie v modlitbe.
Apoštoli od únavy zaspali a Ježiš 
zostáva celkom sám, opustený. 
Túto udalosť symbolizuje nielen 
otvorený prázdny svätostánok, 
zhasnuté večné svetlo pred ním, 
ale aj obnažovanie oltárov. 
Obnažené oltáre symbolizujú 
opustenosť Krista v Getsemanskej 
záhrade.

Veľký piatok
Veľký piatok - deň utrpenia, 
ukrižovania a smrti Ježiša Krista. 
Všetci veriaci sa postia od mäsitých 
pokrmov a najesť sa možno za deň 

len raz do sýtosti.  Je to deň pôstu, 
pokánia a jediný deň roka, kedy 
sa neslávi eucharistická obeta 
(svätá omša). Namiesto nej sa 
koná liturgia umučenia Pána, 
ktorá pozostáva z bohoslužby 
slova, slávnostnej modlitby ve-
riacich, z poklony Svätému krížu 
a sv. prijímania. Ježišovu smrť nám 
pripomína aj liturgická farba - 
farba krvi. V tento deň sa spievajú 
pašie.

Biela sobota
Biela sobota je aliturgický 
deň. Nekonajú sa bohoslužby. 
Kresťanský ľud si pripomína, že 
Pán je uložený v hrobe. V našich 
krajoch je zvykom otvoriť chrám 
na poklonu pri Božom hrobe, kde 
sa zhromažďujú veriaci na tichú 

poklonu. Obrady Bielej soboty sa 
konajú po západe slnka v rámci 
tzv. Veľkonočnej vigílie. Počas 
Veľkonočnej vigílie Cirkev bdie 
a očakáva Kristovo zmŕtvych-
vstanie. Katolícka cirkev slávi 
vigíliu už ako radostnú slávnosť 
vzkriesenia, znovu sa rozozvučia 
zvony, ktoré od štvrtka večera 
mlčali. Liturgia Veľkonočnej vigílie 
je veľmi bohatou bohoslužbou, 
ktorá sa začína zapaľovaním 
a požehnaním veľkonočného 
ohňa a svätením veľkonočnej 
sviece – paškálu a končí procesiou 
vzkriesenia, ktorá aj navonok 
oznamuje víťazné zavŕšenie Kris-
tovho vykupiteľského diela.

PaedDr. ICLic. Ján Stašák
správca farnosti Podolínec

Veľkonočné sviatky
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DHZ Podolínec patrí medzi aktívne 
organizácie v meste.  Jeho prioritnou 
úlohou je zabezpečovanie ochrany 
obyvateľov a majetku pri živelných 
pohromách. Okrem toho sa venuje 
aj športovej činnosti, kde pracuje 
s deťmi a mládežou, prevencii, 
vzdelávaniu a ďalšej pomoci v meste. 
Vďaka svojej zanietenosti a chuti 
robiť prácu dobrovoľníka príkladne, 
dostal zbor do daru automatický 
elektrický defibrilátor (AED), ktorý 
zboru zakúpila naša spoluobčianka, 
pani Lýdia Jasovská. Tento dar si 
veľmi vážime, lebo je to veľká pomoc 
pri záchrane života. Nechceme ostať 
stáť na mieste, či ako sa hovorí, 
zaspať na vavrínoch. Pravidelne sa 
vzdelávame a chceme napredovať. 
Zásahové družstvo, členovia DHZ 
a náčelník mestskej polície absol-
vovali v januári aj 8-hodinový kurz 
prvej pomoci, zameraný aj na prá-
cu s AED. Kiežby sme ho nikdy 
nemuseli použiť. Ak to však bude 
potrebné, sme pripravení. Mestský 
zbor sa podieľa aj na kultúrnom 
vyžití v našom meste, a tak sa 
tento rok konal už 8. hasičský ples, 
na ktorom sa zabávalo viac ako 
60 ľudí. Začiatok roka bol náročný. 
Zásahové družstvo bolo krajským 
operačným strediskom vyslané 

ku niekoľkým menším, ale i väčším 
požiarom v okrese. Absolvovali sme 
preskúšanie okresným a krajským 
riaditeľstvom, pomáhali sme robiť 
ľad a organizovali sme aj taktické 
cvičenie na prácu s autonómnym 
dýchacím prístrojom. Bohu na slá-
vu, blížnemu na osoh.

Mgr. Dominika Skybová

Jednou z kompetencií miest 
a obcí je vykonávanie správneho 
konania vo veciach priestupkov. 
Na samosprávu bola takýmto 
spôsobom prenesená povinnosť, 
ktorá je náročná po právnej, 
odbornej, ale aj ľudskej stránke. 
Mesto Podolínec, podobne ako iné

Aktivity DHZ Podolínec samosprávne jednotky, je prís-
lušným správnym orgánom 
pre široké spektrum priestupko-
vých konaní. Môžeme sem zaradiť 
konania vo veciach záškoláctva, 
hazardných hier, porušovania záka-
zu požívania alkoholických nápojov 
či fajčenia, priestupkov vo veciach 
cestnej premávky, odpadového 
hospodárstva, stavebného poriadku, 
porušovania všeobecne záväzných 
nariadení mesta atď. Výpočet by bol 
veľmi dlhý. Zjednodušene môžeme 
povedať, že väčšinu priestupkov 
môžeme vybaviť dvomi spôsobmi: 
v blokovom konaní priamo na mies-
te spáchania priestupku alebo 
správnym konaním. V minulom 
období bolo síce v správach o čin-
nosti mestskej polície uvádzané 
tisíce riešených priestupkov, avšak 
v absolútnej väčšine šlo o dohovor 
za porušenie povinností stanovených 
všeobecne záväzných nariadení 
mesta. Priestupkov riešených v správ- 
nom konaní bolo minimum, ak 
vôbec. Aj toto je jedna z oblastí, 
na ktorých chceme zapracovať. 
V rámci poverenia, ktorým ma 
p. primátor poveril výkonom správ-
neho konania v priestupkových 
veciach. V spolupráci s novým 
náčelníkom Mestskej polície v Podo-
línci Alexandrom Vilčinským, boli 
koncom februára vykonané prvé 

dve ústne pojednávania a následne 
vydané rozhodnutia vo veci poží-
vania alkoholických nápojov 
mladistvými. Tie nám boli postúpené 
na prejednanie Okresným úradom 
v Starej Ľubovni. Náčelník mestskej 
polície taktiež pracuje na kontrole 
dodržiavania ustanovení všeobecne 
záväzného nariadenia o miestnych 
daniach, konkrétne časti  o dlho-
dobom parkovaní na verejných 
priestranstvách.  Dôsledným riešením 
priestupkov nielen v blokovom, ale aj 
v správnom konaní, chceme prispieť 
k zlepšeniu vymožiteľnosti práva 
na úrovni samosprávy mesta. 
Zároveň musí byť uplatňovaný rovnaký 
prístup k spáchaným priestupkom 
bez ohľadu na osobu priestupcu. 

Lukáš Antoni
zástupca primátora

Priestupkové konania
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Spoločenská rubrika 
(1.12.2018 – 8.3.2019)

   Základná škola s materskou 
školou, Školská 2, Podolínec ozna-
muje, že zápis detí do 1. ročníka
základnej školy sa uskutoční 
v dňoch 2. až 4. apríla 2019 
od 14.00 hod. do  17.00 hod. 
v budove základnej školy. Na zápis 
je potrebné priniesť občiansky 
preukaz rodiča a rodný list dieťaťa.

 Stavenie nášho mája 
prebehne tradične na námestí 
pred zvonicou dňa 30.4.2019. 
V sprievode živej hudby nám 
ľudové tance predstavia naše 
šikovné deti.

 Druhá májová nedeľa 
(12.5.2019) patrí tradične našim 
mamičkám. Aj tento rok si deti pre 
svoje mamy pripravujú vystúpenie.

 Práce na výstavbe hrádze 
okolo rieky Poprad a s tým súvisiace 
práce na preložení inžinierskych 
sietí nezačnú skôr ako na jeseň 
2019. 

Oznamy

14 15



PODOLÍNSKY SPRAVODAJ - OBČASNÍK MESTA PODOLÍNEC
Vydáva Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec, IČO: 00330132

 Vychádza v náklade 800 kusov.
Redakčná rada: JUDr. Lukáš Antoni, Mgr. Miroslava Tuželáková, Juliána Bialková 

Kontakt: spravodaj@podolinec.eu
Foto: redakcia, Peter Valigurský

Grafická úprava: Veronika Miturová

Redakcia si vyhradzuje právo úpravy a krátenia príspevkov. Podpísané články vyjadrujú názor autora a nemusia byť vždy totožné so stanoviskom 
redakcie a vydavateľa. Kopírovanie, opakované publikovanie a rozširovanie ktorejkoľvek časti novín je možné len s písomným súhlasom vydavateľa.


