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avizoval, že pripravíme opatrenia 
na zmiernenie ekonomických do-
padov pandémie a dňa 14. mája 
2020 sme ich na zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva predstavili 
poslancom aj občanom mesta. 
Celková predpokladaná úspora 
sa pohybuje okolo 150 tisíc eur. 
Znížia sa dotácie pre školy, školské 
zariadenia a občianske združenia, 
výdavky na prevádzku mestské-
ho úradu, na upratovanie mesta, 
kosenie verejných priestranstiev 
aj údržbu. Nezrealizuje sa pláno-
vané obohatenie výzdoby mesta, 
stretnutia s jubilantami a vítanie 
novonarodených detí. Na polo-
vicu sa znížia odmeny primátora 
a zamestnancov mesta, svojich 
odmien sa vzdali aj poslanci mest-
ského zastupiteľstva a členovia 
komisií. Po úspešnom obnovení 

Podolínskeho jarmoku v minulom 
roku azda najťažším rozhodnutím 
bolo, že v tomto roku sa konať ne-
bude. Tieto opatrenia spomalia 
realizáciu našich zámerov, rozvoj 
mesta sa však nezastaví úplne. 
Vďaka dotáciám, ktoré boli pre 
mesto schválené v minulom roku 
bude pokračovať obnova miest-
nych komunikácii a budov a ve-
rím, že postupne sa rozbehnú aj 
niektoré kultúrne a spoločenské 
akcie menšieho rozsahu. 
 V minulom roku som na konci 
školského roka usporiadal „raňaj-
ky s primátorom“ pre úspešných 
žiakov škôl v meste. V tomto roku 
bolo vyučovanie od 15. marca 
prerušené, preto toto stretnutie 
nezopakujem. Raňajky s primá-
torom však budú. Pozval som 
na nich občanov, zástupcov ob-
chodov s potravinami a drogériou, 
lekárne, polície a pošty. Chcem im 
poďakovať za ich prácu. Za šitie  
a distribúciu rúšok, za zabezpeče-
nie zásobovania a poskytovania 

 MILÍ PODOLÍNČANIA,
pevne verím, že je po „koronakríze“. 
Vláda Slovenskej republiky svo-
jím uznesením ukončila núdzový 
stav, ktorý trval od 15. marca 2020 
a skončil sa o polnoci 13. júna 2020. 
Náš každodenný život sa postup-
ne vracia do starých koľají, potrvá 
však ešte dlho, kým (ak vôbec) 
bude taký ako bol predtým. 
 Po pominutí akútnej hrozby ná-
kazy môžeme opäť bez rúšok 
voľnejšie dýchať, pohybovať sa 
a stretávať. Zároveň sa však mu-
síme pripraviť na následky, ktoré 
kríza spôsobila. Ekonomika slabne, 
strácajú sa pracovné miesta, zni-
žujú sa príjmy obyvateľov. Rovna-
ko, ako vo väčšine domácností, aj 
my, na mestskom úrade, musíme 
zvažovať výdavky. 
 Už v predchádzajúcom čísle som 

ÚVODNÍK služieb v čase, keď ich práca ne-
bola len prácou, ale aj pomocou 
nám, občanom mesta.
 Nie je možné osobne sa stretnúť 
s každým. Moje poďakovanie však 
patrí všetkým. Zdravotníkom 
a učiteľom, ktorí sa učili pracovať 
na diaľku, rodičom, ktorí sa na istý 
čas popri iných povinnostiach stali 
učiteľmi, tým, ktorí napriek hroz-
be nákazy nemohli zostať doma 
a museli chodiť do práce, obča-
nom, ktorí znášali obmedzenia, 
dodržiavali opatrenia a navzájom 
si pomáhali. Ďakujem.

 VážENÍ ObČANIA,
so skončením krízy prichádza leto. 
bude iné, než na aké sme boli 
zvyknutí. Napriek tomu vám pra-
jem, aby ste mali veľa krásnych zá-
žitkov, dobehli zameškané stretnu-
tia s rodinou a priateľmi, aby ste 
spoznali nové miesta a načerpali 
dostatok síl do budúcnosti. 

Mgr. Jaroslav Seman
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ZberNé miestO Na ul. lesNej

 Separovaný zber v našom me-
ste od 04.05.2020 dopĺňame 
o zberné miesto, ktoré je vytvore-
né v skladoch na ul. Lesnej (býva-
lý sklad olejov pri mechanizačnej 
dielni). Zberné miesto je otvorené 
každú stredu od 14:00 do 16:30.

Na zberNé miesto je možNé 
priNiesť:
   nadrozmerné papierové obaly, 
kartóny,
   nadrozmerný polystyrén (bez 
znečistení),
   jedlý rastlinný olej v pôvod-



nanec - zamestnankyňa, nebu-
de teda možné poskytnúť takúto 
službu.
 Separovaný odpad nesmie byť 
znečistený. Dovoz väčšieho množ-
stva odpadu nám nahláste na tel. 
č. 0914 333 348 - Ing. Ján Laufik.
 Prosíme obyvateľov aby nadroz-
merný separovaný odpad neu-
kladali ku kontajnerom, ale aby ho 
priviezli na zberné miesto v urče-
nom čase.

Ing. Juraj Špes
prednosta MsÚ

 Medzi novodobé fenomény 
nášho mesta Podolínec patrí poru-
šovanie podmienok užívania verej-
ného priestranstva, ktoré upravuje 
Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta č. 6/2019 o miestnych da-

niach a o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.
 Najčastejšie ide o dlhodobé par-
kovanie dočasne odhlásených mo-
torových vozidiel, ktoré zaberajú 
parkovacie miesta, určené na par-
kovanie len v obmedzenom čase. 
 Na záber, resp. zvláštne uží-

vanie verejného priestranstva, 
sa vzťahuje poplatok v zmysle 
VZN č. 6/2019 o miestnych da-
niach a o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, týkajúci sa Dane 
za užívanie verejného priestran-
stva, kde je podľa Čl. Xi. určená 
sadzba dane za užívanie verej-
ného priestranstva v ods. 4 písm. 
b): „na účely trvalého parkovania 
mimo stráženého parkoviska je 
0,05 € za m2 na deň.“ V súlade 
s uvedeným Všeobecne záväz-
ným nariadením mesta podľa Čl. 
XIII ods. 1 je: „Daňovník povinný 
oznámiť svoj zámer osobitného 
užívania verejného priestranstva 
poverenému zamestnancovi 
správcu dane najneskôr v deň 
začatia takéhoto užívania, a to 
v písomnej forme.“ 
 Rovnaká povinnosť sa vzťahuje 
na daňovníka vo vzťahu k uklada-
niu materiálov všetkých druhov 
na verejné priestranstvo, pokiaľ 
ide o dobu dlhšiu ako 2 dni, kedy 
je daňovník povinný túto sku-
točnosť oznámiť správcovi dane.  
Po odstránení uložených materiá-
lov z verejného priestranstva  musí 
daňovník uviesť verejné priestran-
stvo do pôvodného stavu. Nespl-
nenie si tejto povinnosti daňovníka 
sa pokladá za porušenie ustano-
venia § 48 priestupku proti verej-
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NeOpráVNeNý Záber VerejNéhO 
priestraNstVa

nej fľaši alebo v pet - fľaši, podľa 
možností bez nečistôt (nie masť 
zo živočíšneho tuku),
   Jednotlivé zložky separovaného 
odpadu, ak už nie je miesto v zber-
ných nádobách alebo vo vreci,
   elektrické zariadenia vcelku, 
vrátane všetkých súčastí (nekom-
pletné elektrické zariadenia pra-
covníci neprevezmú).

VeľkoobjemoVý koNtajNer 
oD stoDoly
   Od 1.5.2020 je presunutý do me-
chanizačnej dielne na ul. Lesnej.
   Odpad môže priviesť poplatník 
mesta Podolínec v množstve 500 
kg/rok.
   Pracovník prevezme len vy-
triedený komunálny odpad.
   Vedie sa evidencia.
   Obyvateľ si musí zabezpečiť 
vykládku do kontajnera.
   Kontajner je uzavretý a je prí-
stupný len v čase otvorenia zber-
ného miesta.
   K stodole sa zakazuje privážať 
odpad.
   Ukladanie odpadu pri stodole 
bude riešiť Mestská polícia.
   Nepreberajú sa pneumatiky.
 
 Odpady sa preberajú len v urče-
nom čase. Je zakázané ponechať 
odpad na dvore, pred dvorom, 
pri bráne, takéto konanie bude rie-
šené Mestskou políciou.
 Pri dovoze, prosíme, zabezpečiť 
aj vykládku, na zbernom mieste 
bude prítomný len jeden zamest-



 Milí Podolínčania, iste sa už 
každý z nás ocitol v nejakej ťaž-
kej životnej situácii, ktorá vyústila 
do malých alebo veľkých sociál-
nych problémov. Chceli by sme 
predstaviť pokračovanie národné-
ho projektu Podpora a zvyšovanie 
kvality terénnej sociálnej práce 
(NP TSP II), ktorý je realizovaný 
Implementačnou agentúrou Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR, vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu 
a Európskeho fondu regionálne-
ho rozvoja v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje. 
 Terénna sociálna práca (TSP) je 
pre mesto Podolínec veľkým prí-
nosom. Pôsobí tu jedna terénna 
sociálna pracovníčka a jedna te-
rénna pracovníčka, ktoré sú pria-
mo z nášho mesta, čo uľahčilo 
nadväzovanie kontaktov s občan-
mi mesta a vybudovanie si dôve-
ry v krátkom časovom horizonte. 
Po pár mesiacoch činnosti TSP 
v meste využilo jej služby takmer 
100 klientov, ktorí sa vďaka TSP 
posunuli aspoň o malý krok vpred. 
Zámerom projektu je zlepšenie 
situácie ľudí ohrozených sociál-
nym vylúčením prostredníctvom 
zabezpečenia pracovníčok TSP. 
Tie poskytujú pomoc obyvateľom 
mesta, ktorí sa ocitli v sociálnej 

nému poriadku podľa zák. SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch.  
 Ďalším negatívnym a rozšíreným 
javom v meste Podolínec je ukla-
danie odpadov všetkých druhov 
vedľa zbernej nádoby alebo zmie-
šavanie odpadu. 
 Uloženie odpadu vedľa zbernej 
nádoby sa pokladá za znečistenie 
verejného priestranstva. režim 
a spôsob nakladania s komunálny-
mi odpadmi a drobnými stavebný-
mi odpadmi, ktoré vznikajú na úze-
mí mesta Podolínec je vymedzený 
vo Všeobecne záväznom nariade-
ní mesta podolínec č. 2/2016 o na-
kladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi 
a miestnom poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné od-
pady na území mesta Podolínec, 
v ktorom  pôvodcovi komunál-
nych odpadov ukladá v Čl. iii bode 
5 písm. d) povinnosť: „ukladať zme-
sový komunálny odpad, oddelene 
zbierané zložky komunálneho od-
padu a drobné stavebné odpady 
na účely ich zberu, na miesta urče-
né mestom a do zberných nádob 
zodpovedajúcich systému zberu 
komunálnych odpadov v meste.“
 Navyše zmiešavanie odpadu 
vo významnej miere navyšuje 
poplatok za likvidáciu odpadu 
v meste. Od 1.1.2020 odvoz a sklád-
kovanie  komunálneho  odpadu 
oprávnenou organizáciou  stúpol 
o 100%.
 V tejto súvislosti dávame opako-
vane do pozornosti zberné miesto 

stavebného odpadu separované-
ho zberu a recyklovateľného od-
padu, ktoré je vytvorené v skla-
doch na Ul. Lesnej (bývalý sklad 
olejov pri mechanizačnej dielni), 
ktoré je otvorené každú stredu 
od 14:00 hod. do 16:30 hod.
 Všetky VZN mesta Podolínec 
sú dostupné širokej verejnosti na 
mestskej stránke alebo je možné 
informovať sa priamo u prísluš-
ných zamestnancov Mestského 
úradu v Podolínci.
   

Alexander Vilčinský
náčelník MsP

a hmotnej núdzi, nezamestnaným, 
rodinám s malými deťmi a senio-
rom s osobitným zreteľom na mar-
ginalizované rómske komunity. 
  Zmyslom terénnej sociálnej prá-
ce nie je skúmať dôvody takéhoto 
životného rozpoloženia či odsu-
dzovať, ale práve naopak, podá-
vať pomocnú ruku. Podstatná časť 
práce TSP  je zameraná na rieše-
nie akútnych a dlhodobých prob-
lémov nielen v kancelárii Mest-
ského úradu,  ale aj v domácom 
prostredí, predovšetkým v rovine 
prevencie sociálno-patologických 
javov, problémov bývania, pomoci 
pri hľadaní zamestnania, pomoci 
pri zlepšovaní finančnej gramot-
nosti klientov, základného pora-
denstva v oblasti občiansko-práv-
nych a trestno-právnych otázok, 
sociálneho zabezpečenia, školskej 
dochádzky a zdravia. Prístup TSP 
voči klientom sa prejavuje najmä 
v rovine dlhodobého a systematic-
kého vedenia klientov k svojpomo-
ci, zvyšovaniu miery samostatnosti 
a aktívnej účasti resp. spoluúčasti 
pri riešení vlastných problémov. 

adresa: Mesto Podolínec TSP, Mariánske 
námestie 3/3,   065 03 Podolínec                        
Kontakt: email: tsp.podolinec@gmail.com, 
tel. : 0914 333 385

Mgr. Zuzana bialková
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Pokračujeme v národnom Projekte 
teréNNej sOciálNej práce 



čitateľov. Okrem nového knižnič-
ného fondu pribudnú aj študijné 
materiály na výučbu cudzích jazy-
kov, hudobnej výchovy a určite sa 
nájde niečo aj na chvíle oddychu 
v podobe náučných hier. bonusom 
a zároveň spestrením budú diva-
delné kostýmy.
 V dobrej knižnici /veríme, že 
spoločne takú vytvoríme/ cítite, 
že nejakým záhadným spôsobom 
nasakujete do seba múdrosť ob-

siahnutú vo všetkých knižkách. 
A preto dovoľme všetkým našim 
žiakom vyberať také knihy, na kto-
ré dosiahnu nie rukou, ale rozu-
mom a svojím srdcom.
     
 PaedDr. Zuzana Timková

 Mestský športový klub Po-
dolínec sa v tomto roku rozho-
dol usporiadať tábor pre deti. 
Možnosť prihlásiť sa na niekto-
rý z týždňov do tábora je vždy 
možné do piatku predchádza-
júceho týždňa. Viac informácií 
na telefónnom čísle 0904 061 971.

téma týžDňa                                                                                                                                           
29.6.2020 -3.7.2020 

premeNy lesa                                                                                                                                      
6.7.2020 - 10.7.2020 

ruky a Nohy                                                                                                                                           
13.7.2020 -17.7.2020

hoDNoty                                                                                                                                
20.7.2020-24.7.2020 

okom Do sVeta                                                                                                                                        
27.7.2020 - 31.7.2020 

umeNie rásť

práZDNiNy V pOhybe
DeNNý ČasoVý harmoNogram  

9:00 hod. - 9:30 hod. 
Zápis do dochádzky, zisťovanie 
zdravotného stavu účastníkov, 
oboznámenie sa s aktivitami.                                                                 
/Denne dodržiavať hygienu rúk, 
náčinia a pomôcok. V súvislosti s 
rozdelením úloh upozorňovať  na 
bezpečnosť pri činnosti./                                                   

9:30 hod. - 10:00 hod. 
Cvičenia na posilnenie určitých 
svalových skupín zameraných na 
denné aktivity. /Upevňovať trpez-
livosť  a vôľu pri pravidelnom roz-
cvičovaní sa s kvalitou pohybu. 
Striedavé pohyby krokov, posko-
kov, chôdze, poklusu, behu. Orien-
táciou v priestore posilniť telo/                                                                                                                              

10:00 hod. - 11:00 hod.
Aktivity                                                                                                                                              

8 9

ŠkoLSká knIŽnICa v novom Šate

 Všetci milovníci kníh sa zhod-
nú v tom, že knižnice patria k tým 
najkrajším miestam na svete. Ti-
cho, neopakovateľná atmosféra, 
vôňa novučkých kníh i tých už skôr 
narodených úhľadne uložených 
v policiach.
 A väčšina pedagógov sa zhodne 
v tom, že nie je potrebné chodiť 
do školy, pokiaľ naším posledným 
cieľom nie je školská knižnica. 
Knižnica je dverami do iného sve-
ta, sveta fantázie. Takýto jedinečný 
svet    chceme ponúknuť aj našim 
žiakom. 
 V priebehu tohto školského roka 
2019/2020 knižnica v základnej 
škole prechádza veľkými zmenami 
v podobe rozsiahlej reorganizá-
cie a rekonštrukcie. Rozlúčila sa 

so starým knižničným fondom, za-
žila premiestnenie do vynovených 
priestorov, v ktorých sa budú môcť 
naši žiaci nielen počas vyučova-
cích hodín ponoriť do tajov sloves-
ného umenia. Súčasťou knižnice 
je aj priestranná študovňa vyba-
vená počítačovou technikou.
 Pri triedení kníh starého kniž-
ničného fondu sa „objavili“ zau-
jímavé antikvariátne kúsky, ktoré 
boli inštalované do retrokútika 
v miestnosti vedľa knižnice. Vznik-
la tak útulná miniatúrna študovňa, 
ktorú iste ocenia menšie skupinky 
žiakov a ich vyučujúci.
 Vynovená školská knižnica by 
sa mala rozrásť o ďalšie pútavé 
knižné tituly v printovej a elektro-
nickej forme pre malých i veľkých 



 O podolínskych mestských le-
soch už bolo povedané mnoho. 
Asi najviac mi utkvelo v pamäti 
prirovnanie, že je to také rodinné 
striebro, či zlaté vajce, ktoré treba 
rozbiť. Súhlasím, mestské lesy sú 
naozaj klenotom, s tým rozbíja-
ním by som však už bol opatrnejší. 
áno, pri správnom hospodárení 
lesy generujú ekonomický úžitok, 
no potešenie z pobytu v lese roz-
bité vajce neprinesie. Zato správne 
vybrúsený drahokam poteší oko a 
vráti všetky investície mnohoná-
sobne. Zatiaľ čo ekonomické úžit-
ky z lesov sú pre väčšinu obyvate-
ľov mesta prakticky nehmatateľné, 
do pekne upraveného lesa sa 
môže vybrať ktokoľvek a kedy-
koľvek. Aj niekoľkokrát za deň 
a bez toho, aby z lesa ubudlo. Tak 

slúžia mestské lesy všetkým oby-
vateľom po celý rok a bez obme-
dzenia.
 O tom, že mestské lesy, čo sa 
týka rekreačného využitia, mana-
žujeme správne, nás presviedča 
rastúci počet cyklistov, peších, aj 
rodiny s deťmi na víkendových 
prechádzkach. Občasné slová 
uznania od návštevníkov doliny sú 
pre nás cenným zadosťučinením. 
Ďakujeme!
 Aj tento rok máme pripravené 
jedno prekvapenie. A nie malé. 
Vedeli ste, že v našich lesoch rastie 
viac ako dvadsať druhov stromo-
vitých drevín, medzi inými aj dub 
letný? Naozajstná rarita, vzhľadom 
k tomu, že je to typická drevina 
lužných lesov. Alebo druhá najväč-
šia ihličnatá drevina na zemeguli? 

rekreačný Chodník SovIa Poľana
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11:00 hod. - 11:30 hod.
Hygiena rúk, desiata, príprava 
na ďalšiu činnosť  /buďte zod-
povední! Pravidelne dohliadať 
na hygienu/ 

11:30 hod. - 13:00 hod. 
Aktivity                                                                                                                                              

 13:00 hod. - 14:00 hod. 
Hygiena rúk, obed, príprava na ďal-
šiu činnosť /buďte zodpovední ! 
Pravidelne dohliadať na hygienu/                                                                                                                                        

14:00 hod. - 15:30 hod. 
Aktivity                   

   15:30 hod. - 16:00 hod. 
Odchod, registrácia Zápis do do-
chádzky, zhodnotenie zdravot-
ného stavu účastníkov /buďte 
zodpovední ! Dezinfekcia náčinia 
a pomôcok/

a k t i V i t y  
história mesta - obchôdzka 
mesta Podolínec, história so sprie-
vodným slovom, návšteva Mest-
ského úradu a knižnice           
/Stavby, budovy, rozvoj  a činnosť 
mesta. Získať vedomosti o vzniku 
a histórii mesta, o rozvoji v športe 
a kultúre/.                        
turistika - Príroda mimo mes-
ta, vychádzka smerom k jaskyni 
a vodopádu s členom Poľovníc-
keho združenia/Fauna a Flóra. 
Nadobudnúť praktické skúse-
nosti pohybu a pobytu v prírode/.                                                                                                   
Výlet mimo mesta - Návšte-
va Ľubovnianskeho hradu alebo 
Kaštieľa v Strážkach (okres KK)
/Spoločenské správanie sa na ve-
rejnosti. Naučiť sa dbať o vlast-

nú bezpečnosť a byť ohľaduplný 
nielen k skupine spoluúčastní-
kov výletu, ale i cudzím osobám/.
ŠportoVé hry s NáČiNím (lopty, 
švihadlá, obruče, méty, kolieskové 
korčule)
stoloVé spoloČeNské hry 
(pexeso, kvarteto, šachy, človeče)        
huDobNo-pohyboVá ČiNNosť 
(spoločenský tanec) 
literárNo-Dramatická ČiN-
Nosť (Terézia Vansová-Julinkin 
prvý bál, Sirota Podhradských, 
Z našej dediny, Z fary a zo školy)
VýtVarNé aktiVity (farby okolo 
nás, veľká a malá plocha, suchý 
a mastný pastel, ceruza, rudka, 
uhlík)                              
pracoVNé ČiNNosti (3D origami)
eNViromeNtálNa VýchoVa 
(Miesto v budúcnosti-spoločná 
práca z odpadového materiálu)
bezpeČNosť a ochraNa zDra-
via (beseda s pracovníkom MsP 
a členkami ZOČK)

pozNámka                                                                                                                                                  
Denný časový harmonogram, kto-
rý je prevažne tvorený na pobyt 
vonku sa môže zmeniť vzhľadom 
na okolnosti súvisiace s počasím 
a opatreniami ÚVZ SR, môže sa 
však doplniť vhodnými aktivitami 
tak, aby úlohy a cieľ splnili svoj účel.

     
 Katarína Kulomberová



 V roku 2019 sa naše mesto 
prvýkrát zapojilo do dobrovoľníc-
kej aktivity Prešovského samo-
správneho kraja: „Milujem svoje 
mesto“. Tento rok sme boli opäť 
prihlásení a chceli sme ukázať, že 
milujeme svoje mesto a urobíme 
preň niečo, čo by malo význam. 
 V marci sme ostali doma, za dve-
rami svojich domov. Odrezaní 
od susedov, bez možnosti stretá-
vania sa. Nebolo to ľahké. S prí-
chodom teplejších dní sa ľudia 
odhodlali vyjsť zo svojich domov 
a zvolili najbezpečnejší variant, 
a to prechádzku v lesoch v okolí 
nášho mesta. Pohľad na prebú-
dzajúcu sa prírodu bol pre ne-
jedného návštevníka pohladením 
pre dušu. Roztopený sneh však 
ukázal aj to, akí neohľaduplní sú 
niektorí návštevníci. Rôzne plasty, 
sklo, kartóny, odpad, s ktorým 
sa nedokáže popasovať príroda 
sama, sa povaľoval na brehoch 
rieky, potokov, pod stromami, ale aj 
na lúkach, či odpočívadlách. Ne-
poriadok nenechal občanov ľaho-
stajných a bola radosť vidieť ako 
dobrovoľníci bez akejkoľvek vý-
zvy, sami od seba, odpratávajú, čo 
za sebou zanechali „lajdáci“. Po-
zbierané odpadky zhromažďovali 
na jednom mieste a na mestský 
úrad už iba oznámili, že sú zozbie-
rané a treba ich odviezť. Mesto 

bolo súčinné a vrecia s odpadom 
promptne z lesa odviezlo. 
 Ľudia si chránia veci, ktoré po-
važujú za dôležité. Sú to ich domy, 
autá. Sú to všetko veci, ktoré si 
môžeme kúpiť za peniaze. No čo 
s tými hodnotami, ktoré sa nedajú 
kúpiť? K takýmto hodnotám patrí 
v neposlednom rade prostredie, 
ktoré nás obklopuje, v ktorom 
žijeme, pracujeme, oddychuje-
me. Každý z nás túži po čistom 
vzduchu, po vyčistených lesoch 
a lúkach, upravených trávnikoch 
plných kvetov. Každý chce jesť 
zdravé jedlo. Jednoducho, všetci 
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dobrovoľníCI vyzbIeraLI v LeSe 
mnoŽStvo rôznyCh odPadkov

Toto a ešte omnoho viac Vám pri-
nesie nový rekreačný chodník, kto-
rý Vás vtiahne do najkrajších zákutí 
mestských lesov (a samozrejme 
Vás aj bezpečne privedie späť). Pri-
bližne šesť kilometrov dlhá trasa, 
rozdelená na tri okruhy, začína pri 
Ferovej búde a na rovnaké miesto 
sa aj vracia. Cestou prejdete oko-
lo zaujímavých stromov, skalných 
útvarov, dozviete sa niečo o ba-
níckej histórii okolia mesta či výz-
name lesníctva, nazriete na Vyso-
ké Tatry a aj pod zemský povrch. 
Nazbierate huby a možno objavíte 
aj niektorú z pár druhov orchideí, 
ktoré v našich lesoch rastú. Je sa 
na čo tešiť. 
 Ak máte chuť podieľať sa na rea-
lizácii chodníka spolu s nami 
a partnermi, mestom Podolínec a 
Polyformom, radi privítame akú-
koľvek pomoc. Staňte sa aj Vy 

partnerom projektu a užite si s 
nami pocit byť spolutvorcom nie-
čoho, čo tu po Vás zostane! bola 
by škoda nevyužiť príležitosť, kto-
rá sa už nezopakuje, čo poviete? 
Les sa Vám odvďačí množstvom 
neopakovateľných zážitkov. 
 Stačí sa informovať na mailo-
vej adrese konatel@lmp.sk, ale-
bo priamo na telefónnom čísle 
0903 789 288 u konateľa spoloč-
nosti. Tešíme sa na spoluprácu!

DOVIDENIA V DOLINE.

Ing. Pavel Homola
konateľ, Lesy mesta Podolínec

foto: Ing. Pavel Homola



daň z nehnuteľnoStí

 Daň z nehnuteľnosti upravuje 
zákon č. 582/2004 Z. z o miest-
nych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.

PREDMETOM DANE Z NEHNU-
TEĽNOSTI JE :
   daň z pozemkov
   daň zo stavieb
   daň z bytov a nebytových    
   priestorov v bytovom dome

 Keďže termín na podanie daňo-
vého priznania už uplynul, vysvet-
líme, ako podať daňové priznanie 
pri nadobudnutí nehnuteľnosti 
osobitým spôsobom počas roka, 
a to dedením. 
 Ak ste takýmto spôsobom nado-
budli nehnuteľnosť, daňová povin-
nosť vzniká  prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po dni, v ktorom 
ste sa ako dedič stali vlastníkom 

nehnuteľnosti na základe právo-
platného osvedčenia alebo roz-
hodnutia o dedičstve.  
 Priznanie alebo čiastkové pri-
znanie k dani z nehnuteľnosti ste 
v takom prípade povinný  podať 
najneskôr do 30 dní od vzniku da-
ňovej povinnosti. Zákon nezabudol 
ani na prípad, že dedičov je viac. 
V takom prípade platí, že daňové 
priznanie si môže podať každý de-
dič zvlášť alebo daňové priznanie 
podá jeden zo všetkých dedičov, 
ak sa na tom dohodli. 
 Následne správca dane na zá-
klade priznania k dani z nehnuteľ-
nosti vyrubí rozhodnutím pomernú 
časť dane z nehnuteľnosti dedičo-
vi, začínajúc mesiacom, v ktorom 
mu vznikla daňová povinnosť, až 
do konca zdaňovacieho obdobia. 

Mgr. Ivana barlíková

repatriantov 3 x denne. Ako dob-
rovoľníci sme mali zabezpečené 
dezinfekčné prostriedky, ochranné 
pomôcky a oblečenie, ktoré nám 
zakrývali celé telo. Všetko to bolo 
o dobrovoľnosti a na úkor vlastné-
ho času a chuti pomôcť. U ostat-
ných členov DHZ Podolínec, ktorí 
pomoc neponúkli, zrejme zavážili 
obavy a riziko nákazy Covidom 19. 
V tejto mimoriadnej situácii, v čase 
pandémie,  pomáhali dobrovoľné 

chceme žiť zdravo a pekne.
Neodhodím papier na zem, ne-
nechám prázdnu fľašu v lese, keď 
som ju tam doniesol, nebudem 
trhať kvety, nielen tie, ktoré sú 
zákonom chránené, ale nechám 
ich voľne rásť a skrášľovať okolie. 
Dúfam, že týmto aspoň trošičku 
ovplyvním svoje okolie a moji blízki 
sa vyberú po rovnakej ceste ako 
ja. Chcem sa poďakovať všetkým, 
ktorí vyniesli čo i len jeden papier, 
či fľašu z lesa, alebo z výletu v lese 
doniesli svoj odpad domov a nezo-

hasičské zbory zo siedmich obcí 
a miest nášho okresu, a to Podo-
línec, Nová Ľubovňa, Chmeľni-
ca, Jakubany, Šarišské Jastrabie, 
Šambron a Forbasy. Potešujúce 
bolo, že v karanténnom zariadení 
v hoteli Sorea v Starej Ľubovni sa 
prípad koronavírusu Covid 19  ne-
preukázal. 

Mgr. Yveta Stehlíková

stala za nimi žiadna „stopa“. Lebo 
keď zvládneme do lesa niesť plnú 
fľašu s vodou, bez vody je ľahšia. 
Chráňme prírodu, chráňme našu 
Zem. ,, kto NeViDí krásy prí-
roDy , NiČ NeViDí."
j. a .komeNský
     

Mgr. Dominika Skybová
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zariadenia Hotela Sorea v Starej 
Ľubovni prišlo 173 repatriantov 
spoza hraníc. Dôležitou a neod-
deliteľnou súčasťou systému po-
moci bola aj pomoc dobrovoľných 
hasičských zborov z okresu Stará 
Ľubovňa.  Jednými z dobrovoľní-
kov, ktorí podali pomocnú ruku, 
boli aj členovia z Dobrovoľného 
hasičského zboru v Podolínci. 
Na pomoc prišli dve ženy z DHZ 
Podolínec a to Mgr. Yveta Stehlíko-
vá a Mgr. Dominika Skybová, ktoré 
v repatriačnom centre Hotela 
Sorea v Starej Ľubovni pomáhali 
od 7:00 hod. do 19:00 hod. V nie-
koľkoposchodovom hoteli, karan-
ténnom centre, zabezpečovali roz-
nášanie stravy pre repatriantov či 
dezinfikovanie priestorov. Strava sa 
roznášala pred izby ubytovaných 

 Aj hasičky z Podolínca pomáhali 
v karanténnom centre v Hoteli So-
rea v Starej Ľubovni
 Na základe požiadavky Minis-
terstva vnútra Slovenskej repub-
liky dostala Sekcia krízového ria-
denia MV SR Okresný úrad Stará 
Ľubovňa na základe vyhlásenia 
núdzového stavu za úlohu vy-
pracovať zoznam dobrovoľníkov 
z radov dobrovoľníckych organi-
zácií, predovšetkým dobrovoľných 
hasičských zborov pôsobiacich 
na území daného samosprávneho 
kraja, ktorých členovia by mohli 
vykonávať dobrovoľnícku činnosť 
v niektorom karanténnom zaria-
dení pre osoby, ktoré sa vracajú 
zo zahraničia a musia ísť do povin-
nej štátnej karantény.
V prvej vlne do karanténneho 

čInnoSť v karanténnom StredISku
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