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či s návrhmi na zlepšenie existujúce-
ho stavu v rôznych oblastiach. Vážim 
si dôveru, s ktorou na mestský úrad 
prichádzate a som rád, že na základe 
vašich podnetov sa vyriešilo mnoho 
problémov, o ktorých sme nevedeli. 
Stále znova a znova som však pre-
kvapený (rozčarovaný aj nahneva-
ný), že mnoho problémov, ktoré sme 
so  spolupracovníkmi na mestskom 
úrade a s poslancami za dva roky rie-
šili a vyriešili, vzniklo dávno pred za-
čiatkom „nášho“ funkčného obdobia 
a ich riešenie častokrát nebolo otáz-
kou dostatku či nedostatku financií, ale 
iba otázkou vôle.

A  sme znova pri očakávaniach. 
Od každého voleného funkcionára sa 
právom očakáva, že splní svoj voleb-
ný program a tým aj sľub, ktorý dal 
voličom. Volebný program sa pre nás 

po zvolení stal alfou a omegou nášho 
snaženia. Po dvoch rokoch práce sme 
na dobrej ceste, množstvo bodov je 
„odškrtnutých“ alebo sľubne rozpra-
covaných. Za najvýznamnejšie úlohy, 
ktoré sú pre nami, považujeme cyk-
lochodník Panské lúky - Vyšné Ružba-
chy a novú telocvičňu. Cyklochodník 
je z hľadiska prípravy ukončený, je vy-
pracovaná projektová dokumentácia 
a vydané stavebné povolenie. Podľa 
zverejneného harmonogramu výziev 
je predpoklad, že do konca júna podá-
me žiadosť o financovanie a potom už 
len budeme veriť, že budeme úspešní.

Trochu zložitejšia je situácia oko-
lo telocvične. V súčasnosti prebieha 
územné konanie o umiestnení stavby 
v areáli základnej školy. Postaviť te-
locvičňu pri škole má význam hlavne 
preto, aby bola využívaná aj v dopo-
ludňajších a skorých popoludňajších 
hodinách žiakmi základnej školy, 
prípadne aj strednej odbornej školy. 
Existujúca telocvičňa totiž už dnes 
nepokrýva potrebu povinného vyučo-
vania telesnej výchovy a záujmových 
útvarov školy a už vôbec nie potreby 
širokej verejnosti a športových klubov 
v meste. Uvedomujeme si, že realizá-

Milí Podolínčania,
v  čase písania týchto riadkov sme 
mali asi všetci dve očakávania, kto-
rých splnenie sa odkladá. Čakali sme 
jar, a prišiel mráz a sneženie. Čaka-
li sme koniec plošného testovania 
a uvoľnenie opatrení, testujeme však 
ďalej a prvé uvoľnenie opatrení je skôr 
symbolickým ako ozajstným návratom 
k bežnému životu. Verím, že v krátkom 
čase sa dočkáme lepšieho počasia aj 
skončenia plošného testovania, o kto-
rom prinášame podrobnejšie údaje 
v tomto čísle spravodaja.

S novým rokom sa naše funkčné 
obdobie prehuplo do druhej polovice. 
Je teda namieste zamyslieť sa aj v tej-
to súvislosti nad splnenými či nespl-
nenými očakávaniami. V uplynulých 
dvoch rokoch ste sa na nás veľakrát 
obrátili s rôznymi žiadosťami o rieše-
nie problémov, s prosbou o pomoc, 

ÚVODNÍK cia tohto zámeru bude finančne ná-
ročná a do jeho dokončenia budeme 
nútení odložiť iné investície do rozvoja 
mesta. Som však presvedčený, a ve-
rím že to pochopia aj naši občania, že 
toto dočasné „utiahnutie opaska“ bude 
mať pre rozvoj mesta veľký význam. 
A samozrejme, v prípade že sa nám 
podarí zabezpečiť financovanie vý-
stavby z externých zdrojov, budeme 
pripravení využiť nakumulované pro-
striedky na iné investičné akcie, ktoré 
priebežne pripravujeme a naplniť tak 
ďalšie vaše, ale aj naše očakávania.

Vážení občania,
verím, že počasie sa čoskoro umúdri 
a teplé dni, ktoré prídu, nám umožnia 
naberať energiu v záhradách, pri vy-
chádzkach do prírody, posedeniach 
s  priateľmi a  pod. Prosím vás však, 
aby sme stále mysleli na opatrnosť, 
ochranu svojho zdravia a ohľadupl-
nosť k ostatným ľuďom. Len spoločné 
zodpovedné správanie nám umožní 
postupný návrat k  životu bez obáv 
a obmedzení.

Jaroslav Seman
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AJ TO ČO NiE JE ViDNO iii.
Mnohé cesty, chodníky, ulice 

v meste potrebujú rekonštrukciu, či 
úplne novú výstavbu. Všetci ich vidí-
me a vnímame problémy ľudí na tých 
„svojich“ uliciach. V možnostiach mes-

ta však nie je opraviť všetky naraz. Sna-
žíme sa pripraviť stavebné projekty, 
aby sme v momente, keď sa ukážu 
možnosti financovania, boli pripravení. 
Zároveň musíme povedať, že niekto-
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Vzhľadom na stále pretrváva-
júcu situáciu spojenú s  pandémiou 
CO-ViD-19 sa prvé tohtoročné zasad-
nutie Mestského zastupiteľstva v Po-
dolínci konalo až 4. 3. 2021.

Tradične najrozsiahlejším bodom 
programu bolo nakladanie s majet-
kom mesta. Po ňom boli prerokova-
né a schválené dve nové všeobecne 
záväzné nariadenia. Prvé sa týkalo 
umiestňovania volebných plagátov 
počas volebnej kampane. Jeho prípra-
ve predchádzal protest prokurátora 
Okresnej prokuratúry v Starej Ľubov-
ni voči predošlému predpisu z roku 
2018. Druhé nariadenie sa týkalo fi-
nancovania škôl a školských zariadení 
v našom meste. Na jeho základe sa 
rozdeľujú prostriedky z podielových 
daní pre  základnú školu, školský klub, 

materskú školu, špeciálnu základnú 
školu, či centrá voľného času. V ďal-
šom priebehu správu o svojej činnosti 
v roku 2020 predložil poslancom hlav-
ný kontrolór mesta a prerokovaná bola 
aj správa o činnosti mestskej polície.

Po bodoch týkajúcich sa spoloč-
nosti Lesy mesta Podolínec, s.r.o. pri-
šlo na rad prerokovanie žiadosti obce 
Toporec ohľadom zmeny hranice ka-
tastrálneho územia medzi Podolíncom 
a Toporcom, ktorá prechádza cez za-
stavané územie v časti Lengrup. Tým 
dochádza k  tomu, že stavbám boli 
pridelené dve súpisné čísla – jedno 
v Podolínci, druhé v Toporci.

V závere poslanci odporučili vy-
členiť finančné prostriedky na prípravu 
projektovej dokumentácie na stavbu 
cyklotrasy z Krížavy po Panské lúky. 

ZO ZASADNUTÍ MESTSKéhO 
ZASTUPiTEĽSTVA

ré budú v štádiu zámeru, na iné bude 
spracovaná stavebná projektová do-
kumentácia, na niektoré bude vydané 
stavebné povolenie. Záver snáh o re-
konštrukciu je následne vedieť, z čoho 
zaplatiť rekonštrukciu a prípravné prá-
ce, urobiť verejné obstarávania a za-
bezpečiť fundovaný stavebný dohľad. 
Nič z toho nejde za deň ani za týždeň. 
Financovanie je kľúčový bod, pretože 
okrem jednej oblasti – ulice, máme 
ďalšie rozvojové potreby a ďalšie úlo-
hy na údržbe majetku, ktorý mesto 
vlastní. Možnosti financovania môžu 
znamenať aj odsúvanie niektorých 
riešení aj na desaťročia. Z vlastných 
zdrojov (ľudských, finančných) vieme 
urobiť ohraničené množstvo úloh, pre-
to sa musia vybrať tie, ktoré je mož-
né dokončiť a pomôžu v čo najväčšej 
miere. V roku 2019 sme dali vyhotoviť 
stavebné projekty pre rekonštrukciu 
ulíc Zimná, Terézie Vansovej a Kláštor-

ná. Na rekonštrukciu ulice Kláštornej 
sme podali žiadosť o stavebné povo-
lenie a aktuálne prebiehajú procesy 
spojené s  povoľovaním. Pracujeme 
aj na veciach, o ktorých je predčas-
né hovoriť, pretože stále nemáme 
vyriešené financovanie týchto aktivít. 
Rekonštrukcia ulice Kláštornej má roz-
počtový náklad 80 000 €, rozpočto-
vý náklad na ulicu Zimnú je 91 000 € 
a náklady na ulicu Terézie Vansovej 
sú na úrovni 68 000 €. Je možné, že 
akýkoľvek zámer, ktorý rozpracujeme, 
bude možné realizovať až o niekoľko 
rokov, keď bude možné získať externé 
zdroje financovania. Príprava väčších 
zámerov trvá niekoľko mesiacov, pre-
to je ťažké povedať, že pripravujeme 
taký alebo onaký zámer, projekt, keď 
ku realizácií vedia dlhá cesta povolení, 
súhlasov a získania finančného krytia.

ing. Juraj Špes
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Je však potrebné podotknúť, že vzhľa-
dom na rozsah tejto stavby ju Mesto 
nedokáže realizovať z vlastných zdro-
jov a musíme počkať na vyhlásenie 
vhodnej výzvy. Posledným uznesením 
rokovania poslanci zobrali na vedomie 

výsledky obchodnej verejnej súťaže, 
ktorej predmetom bol predaj domu 
so súpisným č. 273 na Baštovej ulici.

Lukáš Antoni

„ Kto chce, hľadá spôsob, kto 
nechce, hľadá dôvod.“

František Vláčil

Návrat všetkých žiakov do školy 
je pre nás všetkých niečím, na čo ča-
káme od októbra roka 2020. Návrat 
do  nej má obrovský význam nielen 
z hľadiska vzdelávacieho, ale aj soci-
álneho. Uvoľňovanie opatrení v po-
stupných krokoch je dôležité z dô-
vodu ochrany zdravia žiakov, rodičov 
a zamestnancov škôl a aj preto, aby 

sa žiaci postupne adaptovali po ná-
vrate. Naším spoločným cieľom je, 
aby si žiaci postupne zvykli na návrat 
do režimu prezenčnej výučby, keďže 
dištančná výučba trvala od októbra 
minulého roka.

Uvedomujeme si, že by bolo ne-
správne vrhnúť sa hneď do procesu 
učenia a odignorovať dôsledky doby, 
v  ktorej sa nachádzame. Preto je 
činnosť po návrate do školy zame-
raná na aktivity na obnovenie študij-
ných návykov, ale aj aktivít určených 

NáVRAT DO ŠKOLY…

zapojeniu sa do projektu Čítame radi. 
Cieľom tohto projektu bolo poskytnu-
tie finančných prostriedkov v hodnote 
800€ na zakúpenie kníh do školských 
knižníc a motivovanie žiakov k čítaniu.

V  materskej škole sme zakúpi-
li nové farebné skrinky do všetkých 
šatní a vymenili detské stoly a stolič-
ky v každej triede a dokúpili detské 
postieľky. Do práčovne pribudla nová 
práčka. Aj v materskej škole sa nám 
podarilo byť úspešní v projekte Múd-
re hranie, ktorého cieľom bolo zlepšiť 
vybavenie materských škôl na skva-
litnenie výchovno  – vzdelávacieho 
procesu. Financie vo výške 1000€ 
sme použili na nákup detských kníh 
a didaktických pomôcok. V materskej 
škole pomáhajú pri práci aj nové umý-
vačky riadu.

Veríme, že aj toto prispeje k tomu, 
aby sa žiaci po návrate cítili v škole prí-
jemne a komfortne. Učitelia zároveň 
získajú príležitosť osobným rozhovo-

na podporu emocionálneho a sociál-
neho bezpečia, podporu sociálnych 
vzťahov a duševného zdravia žiakov.

Pre väčšinu žiakov je fyzická prí-
tomnosť v škole hlavnou formou zís-
kania potrebných vedomostí a zruč-
ností. Fyzická prítomnosť v škole dáva 
vzdelávaniu mnoho pridaných hodnôt, 
ktoré iné formy vzdelávania nemajú. 
Veríme, že návratom do nej a obno-
vením prezenčnej výučby sa vzdelanie 
opäť dostane do centrálnej pozornosti 
žiakov.

V čase, v ktorom chodby školy zí-
vali prázdnotou, sme v rámci našich 
možností využili aj na jej modernizá-
ciu a zlepšenie materiálnych podmie-
nok. V prístavbe základnej školy bola 
na chodbách prízemia aj poschodia 
zrekonštruovaná podlahová krytina. 
Žiakov druhého stupňa čakajú po ná-
vrate vymaľované triedy na druhom 
poschodí. Školská knižnica sa roz-
rástla o ďalšie knižné novinky vďaka 
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rom preveriť si, aké to naozaj počas 
distančného vzdelávania pre žiakov 
bolo. Čo sa žiaci učili a akým spôso-
bom. Ako zvládli obdobie z osobného, 
ale aj vzdelávacieho hľadiska.

Osobný rozhovor je úplne odlišný 
ako on -line rozhovor. Z  virtuálneho 
sveta sa konečne vraciame späť. Uči-
telia boli zvyknutí na osobný kontakt 
so žiakmi a ten sa zmenil na niečo úpl-
ne iné - komunikáciu cez obrazovku. 
Navyše mali mnohé deti na vyučovaní 
povypínané kamery, čiže učitelia roz-
právali do čiernych obrazoviek, a to 
je mimoriadne náročné. Učiteľom tak 
veľmi chýbala spätná väzba. Po ná-
vrate sa konečne učitelia budú môcť 
rozprávať so žiakmi priamo o pozitív-

nych aj negatívnych situáciách, kto-
ré počas koronakrízy vznikli. Počas 
dní, ktoré sú určené na adpatáciu 
im poskytneme priestor na diskusie, 
vyjasnenie si problémov, rozobratie 
rozličných uhlov pohľadu na to, čo sa 
udialo. Je dôležitá reflexia a vyhodno-
tenie toho, čo fungovalo a čo nie. Tieto 
dni budú ideálnym časom na to, aby 
sme si objasnili dôvody nášho kona-
nia, správania a hovorili o tom, ako sa 
vieme zlepšiť do budúcna. Netrpezlivo 
očakávame postupný príchod všet-
kých žiakov a veríme, že ten deň príde 
už čoskoro…

Mgr. Silvia Reľovská

Činnosť príslušníkov Mestskej po-
lície v Podolínci bola v posledných 
mesiacoch podmienená obmedze-
niami počas pandémie koronavírusu, 
s ohľadom na mimoriadnu situáciu 
a núdzový stav, špeciálne zamera-
ná na ochranu verejného zdravia, 
s orientáciou najmä na zamedzenie 
šíreniu nákazy a podporu ochrany ve-
rejného zdravia, počas poriadkových 
služieb na území mesta.

Vzhľadom na uvedené, osobitne 
a  opakovane, bola vykonávaná po-
riadková služba v priestoroch pred bu-
dovou a v  interiéri pošty, za účelom 
zabezpečenia verejného poriadku 
a  preventívnej kontroly dodržiava-

nia protiepidemiologických opatrení 
a nariadení, a to: použitie dezinfek-
cie, vzdialenosti, kontrola negatívnych 
testov, osobami, ktoré sa zdržiavali 
v uvedených priestoroch, ďalej mimo-
riadne na priestranstve pred budovou 
Základnej školy v Podolínci, z dôvodu 
zabezpečovania udržiavania verejné-
ho poriadku v súvislosti s dodržiava-
ním protiepidemiologických opatrení, 
počas a pred nástupom na prezenč-
né vyučovanie, s  cieľom kontroly 
dodržiavania nariadených opatrení 
pri ohrození verejného zdravia k re-
žimu vstupu osôb do priestorov pre-
vádzok a priestorov zamestnávateľa.

individuálne bola zabezpečovaná 

ČiNNOSť MESTSKEJ POLÍCiE.

poriadková služba počas pravidelné-
ho víkendového testovania na území 
mesta Podolínec.

Osobitne za účelom ochrany živo-
ta a zdravia bolo zabezpečené pravi-
delné realizovanie dezinfekcie a de-
zinsekcie, za použitia predpísaných 
ochranných pomôcok (ochranných 
oblekov a dýchacích filtrov), na pokyn 
príslušného okresného úradu aj mimo 
územia mesta Podolínec.

Vo zvýšenej miere bol výkon po-
riadkovej služby príslušníkmi Mestskej 
polície v Podolínci zameraný na kon-
trolu dodržiavania protiepidemiolo-
gických opatrení a  nariadení zvlášť 
v  súvislosti s  obmedzením pohybu 
a pobytu na území mesta Podolínec, 
kde bolo zistených 35 porušení, ktoré 
boli riešené v zmysle zákona.

V spolupráci s pracovníkmi Mest-
ských lesov v Podolínci, boli opako-
vane realizované preventívne akcie, 
zamerané na zamedzenie výrubu dre-

vín v lesných porastoch katastrálneho 
územia mesta Podolínec.

Zároveň preventívne pôsobili prí-
slušníci mestskej polície v rámci kaž-
dodenného výkonu poriadkovej služ-
by napomínaním a  upozorňovaním 
na porušovanie všeobecne záväzných 
pravidiel, osobitne s ohľadom na vy-
soký počet občanov, prevažne z oko-
litých obcí, ktorí sa v meste Podolínec 
sústreďujú za účelom zabezpečenia 
základných potrieb ako aj úradných 
záležitostí.

Mesto Podolínec je registrované 
ako osoba schválená na odchyt tú-
lavých zvierat, prostredníctvom od-
borne spôsobilej osoby z radov prís-
lušníkov mestskej polície. V súvislosti 
s výkonom tejto činnosti bola nadvia-
zaná zmluvná spolupráca s veterinár-
nym lekárom a Útulkom pre zvieratá 
v Kežmarku.

Mgr. Daniela Michlíková
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KEDY TREBA NAVŠTÍViť STAVEBNý ÚRAD?

S príchodom jari mnohí z Vás zva-
žujú rôzne stavebné práce na svojich 
nehnuteľnostiach. Pre zlepšenie Vašej 
informovanosti prinášame základnú 
definíciu stavby a  prehľad, k  akým 
stavbám je potrebné aké povolenie 
alebo ohlásenie.

Podľa § 43 ods. 1) zákona 50/1976 
Zb. (ďalej stavebný zákon), stavba je 
stavebná konštrukcia postavená sta-
vebnými prácami zo stavebných vý-
robkov, ktorá je pevne spojená so ze-
mou alebo ktorej osadenie vyžaduje 
úpravu podkladu. Pevným spojením 
so zemou sa rozumie:
a) spojenie pevným základom (zá-

kladové pásy, dosky, pätky, rošty, 
pilóty, piliere a pod.),

b) upevnenie strojnými súčiastka-
mi alebo zvarom o pevný základ 
v zemi alebo o inú stavbu,

c) ukotvenie pilótami alebo lanami 
s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,

d) pripojenie na siete a  zariadenia 
technického vybavenia územia 
(t. j. na inžinierske siete - vodovod, 
kanalizácia, elektrické vedenie, ply-
novod, telekomunikačné vedenie),

e) umiestnenie pod zemou.

Podľa § 43 ods. 2) zákona re-
klamná stavba je stavebná konštruk-
cia postavená stavebnými prácami 
zo  stavebných výrobkov, ktorá je 
pevne spojená so zemou podľa od-
seku 1) písm. a) až d) alebo upevnená 
strojnými súčiastkami alebo zvarom 
o pevný základ na zemi alebo ktorej 

osadenie vyžaduje úpravu podkladu 
a ktorej funkciou je šírenie reklam-
ných, propagačných, navigačných 
a iných informácií viditeľných z ve-
rejných priestorov. Reklamné stavby 
sa na účely tohto zákona členia pod-
ľa veľkosti informačnej plochy na:
a) reklamné stavby, na ktorých naj-

väčšia informačná plocha je men-
šia ako 3 m2,

b) reklamné stavby, na ktorých najväč-
šia informačná plocha má veľkosť 
od 3 m2 do 20 m2 a

c) reklamné stavby, na ktorých naj-
väčšia informačná plocha je väčšia 
ako 20 m2.

Najväčšou informačnou plochou 
podľa odseku 2 sa rozumie kolmý 
priemet jednej najväčšej informač-
nej plochy umiestnenej na reklam-
nej stavbe na zvislú rovinu podľa 
projektovej dokumentácie predlo-
ženej stavebnému úradu.

Podľa § 139b ods. 7) stavebné-
ho zákona drobné stavby sú stav-
by, ktoré majú doplnkovú funkciu 
pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu 
na bývanie, pre stavbu občianske-
ho vybavenia, pre stavbu na výrobu 
a skladovanie, pre stavbu na  indivi-
duálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu 
podstatne ovplyvniť životné pros-
tredie, a to:
a) prízemné stavby, ak ich zastavaná 

plocha nepresahuje 25 m2 a výš-
ka 5 m, napríklad kôlne, práčovne, 

letné kuchyne, prístrešky, zariade-
nia na nádoby na odpadky, stav-
by na chov drobného zvieratstva, 
sauny, úschovne bicyklov a det-
ských kočíkov, čakárne a stavby 
športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná 
plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 
3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Podľa § 139b ods. 8) stavebného zá-
kona za drobné stavby sa považujú aj:
a) stavby organizácií na lesnej pôde 

slúžiace na zabezpečovanie lesnej 
výroby a poľovníctva, ak ich zasta-
vaná plocha nepresahuje 30 m2 
a výška 5 m, napríklad sklady krmi-
va, náradia alebo hnojiva, oplotenie,

b) prípojky stavieb a pozemkov na ve-
rejné rozvodné siete a kanalizáciu 
všetkých stavieb a pozemkov a pri-
pojenie drobných stavieb a pozem-
kov na rozvodné siete a kanalizáciu 
hlavnej stavby,

c) nástupné ostrovčeky hromad-
nej verejnej dopravy, priechody 
cez chodníky a na susedné pozem-
ky, priepusty a pod.,

d) reklamné stavby, na ktorých naj-
väčšia informačná plocha je men-
šia ako 3 m2.

Pri týchto drobných stavbách 
teda nie je nutná existencia hlavnej 
stavby na pozemku.

 
Podľa § 139b ods. 1 stavebného 

zákona jednoduché stavby sú:
a) bytové budovy, ktorých zastavaná 

plocha nepresahuje 300 m2, majú 
jedno nadzemné podlažie, môžu 
mať aj jedno podzemné podlažie 
a podkrovie,

b) stavby na individuálnu rekreáciu,
c) prízemné stavby a stavby zariadenia 

staveniska, ak ich zastavaná plocha 
nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,

d) oporné múry,
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e) podzemné stavby, ak ich zastavaná 
plocha nepresahuje 300 m2 a hĺb-
ka 6 m,

f) reklamné stavby, na ktorých najväč-
šia informačná plocha má veľkosť 
od 3 m2.

Podľa § 54 stavebného zá-
kona stavby, ich zmeny a  udr-
žiavacie práce na nich sa môžu 
uskutočňovať iba podľa staveb-
ného povolenia alebo na  zákla-
de ohlásenia stavebnému úradu. 
Stavebné povolenie sa vyžaduje 
pri stavbách každého druhu bez zre-
teľa na ich stavebnotechnické vyho-
tovenie, účel a čas trvania; stavebné 
povolenie sa vyžaduje aj pri zmene 
stavieb, najmä pri prístavbe, nadstav-
be a pri stavebných úpravách.

Podľa § 55 ods. 1) ohlásenie sta-
vebnému úradu postačí:
a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe 

a nadstavbe, ak tak určil stavebný 
úrad v územnom rozhodnutí,

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia 
doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe 
a ktoré nemôžu podstatne ovplyv-
niť životné prostredie,

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa 
podstatne nemení vzhľad stavby, 
nezasahuje sa do nosných kon-
štrukcií stavby, nemení sa spôsob 
užívania stavby a  neohrozujú sa 
záujmy spoločnosti,

d) pri udržiavacích prácach, ktoré by 
mohli ovplyvniť stabilitu stavby, 
požiarnu bezpečnosť stavby, jej 
vzhľad alebo životné prostredie 

a  pri všetkých udržiavacích prá-
cach na stavbe, ktorá je kultúrnou 
pamiatkou,

e) pri stavbách elektronických komu-
nikačných sietí (nosiče telekomu-
nikačných zariadení) umiestňova-
ných na existujúcich objektoch, 
ktoré nepresahujú výšku 6 m, šír-
ku 2,5 m a nezasahujú do nosných 
konštrukcií stavby,

f) pri prízemných stavbách elektro-
nických komunikačných sietí, ak 
ich zastavaná plocha nepresahuje 
25 m2 a výška 4,5 m,

g) pri výmene alebo dopĺňaní tele-
komunikačných zariadení na exis-
tujúcich stavbách elektronických 
komunikačných sietí, keď nedôjde 
k zmene stavby,

h) pri reklamných stavbách, na kto-
rých najväčšia informačná plocha 
je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento 
zákon neustanovuje inak.

Podľa § 139b ods. 16) zákona udr-
žiavacími prácami, pri ktorých nie je 
potrebné ani ohlásenie (bežné udr-
žiavacie práce), sú najmä:
a) opravy fasády, opravy a výmena 

strešnej krytiny alebo povrchu plo-
chých striech, výmena odkvapo-
vých žľabov a odtokových zvodov, 
opravy oplotenia a výmena jeho 
častí, ak sa tým nemení jeho trasa,

b) opravy a výmena nepodstatných 
stavebných konštrukcií, najmä vnú-
torných priečok, omietok, obkladov 
stien, podláh a  dlažby, komínov, 
okien, dverí a schodišťových zábradlí,

c) údržba a opravy technického, ener-

getického alebo technologického 
vybavenia stavby, ako aj výmena 
jeho súčastí, ak sa tým zásadne 
nemení jeho napojenie na verej-
né vybavenie územia ani nezhorší 
vplyv stavby na okolie alebo na ži-
votné prostredie, najmä výmena 
klimatizačného zariadenia, výťahu, 
vykurovacích kotlov a telies a vnú-
torných rozvodov,

d) výmena zariaďovacích predmetov, 
najmä kuchynských liniek, vaní, 
vstavaných skríň,

e) maliarske a natieračské práce.

Podľa § 57 ods. 1) stavebného 
zákona stavebník je povinný usku-
točnenie stavieb, stavebných úprav 
a  udržiavacích prác uvedených 
v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlá-
siť stavebnému úradu. Na to slúži 
tlačivo "Ohlásenie drobnej stavby 
/ Ohlásenie stavebných úprav".
K  ohláseniu drobnej stavby pripojí 
jednoduchý situačný výkres; ak ide 
o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 
2 písm. a), pripojí podklady s náleži-
tosťami žiadosti o stavebné povolenie 
a projektovú dokumentáciu. Stavebný 
úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú 
stavbu, stavebnú úpravu alebo udr-
žiavacie práce možno uskutočniť len 
na  základe stavebného povolenia.

Podľa § 57 ods. 2) stavebného 
zákona stavebník môže uskutočniť 
stavby, stavebné úpravy a  udržia-
vacie práce ohlásené podľa odseku 
1)  len na základe písomného ozná-
menia stavebného úradu, že proti ich 

uskutočneniu nemá námietky.
K písomnému oznámeniu staveb-

ný úrad pripojí overený jednoduchý 
situačný výkres a ak ide o jednodu-
chú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. 
a), k písomnému oznámeniu pripojí 
overenú projektovú dokumentáciu. 
Stavebník môže začať uskutočňovať 
ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu 
alebo udržiavacie práce do dvoch 
rokov odo dňa jeho doručenia sta-
vebníkovi, pokiaľ stavebný úrad ne-
určí inak. Ohlásenú reklamnú stavbu, 
na ktorej najväčšia informačná plocha 
je menšia ako 3 m2, môže stavebník 
začať uskutočňovať len do jedného 
roka odo dňa doručenia oznámenia 
stavebného úradu stavebníkovi, po-
kiaľ stavebný úrad v odôvodnených 
prípadoch neurčil na začatie stavby 
dlhšiu lehotu.

Za deň ohlásenia sa považu-
je deň, keď bolo ohlásenie podané 
stavebnému úradu alebo odovzdané 
na poštovú prepravu.

ing. Jaroslava Ferencková
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Mesto Podolínec k 31. 12. 2020 evi-
dovalo 3112 obyvateľov, čo je o 19 oby-
vateľov menej ako v roku 2019, kedy 
bolo k trvalému pobytu prihlásených 
3131 obyvateľov. Štatistické údaje 
z  príslušného referátu zaznamenali 
pozitívny medziročný vývoj v počte 
narodených detí. Počet narodených 
detí bol o 15 vyšší ako v roku 2019, keď 
sa narodilo 30 detí.

EViDENCiA OBYVATEĽOV ZA ROK 2020
Počet odsťahovaných sa zvýšil. 

Z  trvalého pobytu sa odhlásilo až 
46  občanov a prihlásilo sa 14 nových 
spoluobčanov. Na poklese sa dlhodo-
bo podpisuje trend sťahovania obyva-
teľov za prácou do zahraničia. Pokiaľ 
ide o občanov, ktorí nás v roku 2020 
opustili, mesto eviduje 33 úmrtí.

Mgr. ivana Barlíková

Antigénové testovAnie
po dvoch kolách povinného ce-

loplošného testovania na jeseň 2020 

kompetentní upustili od tohto mode-
lu a v roku 2021 zaviedli tzv. skrínin-
gové testovanie obyvateľov s cieľom 

ŠTATiSTiKY TESTOVANiA

identifikovať pozitívnych na ochorenie 
COViD 19 a  ich izoláciou v domácej 
karanténe zabrániť nekontrolované-
mu šíreniu vírusu. Zároveň zaviedli 
povinnosť preukazovať sa negatívnym 
výsledkom testu pri rôznych činnos-
tiach (napr. v zamestnaní, pri návšteve 
lekára a pod.). Testovanie sa tak stalo 
nevyhnutnosťou pre väčšinu obyva-
teľov a pred nami stála úloha, ako ho 
zabezpečiť, aby bolo dostupné pre na-
šich občanov bez nutnosti pravidelne 
cestovať do stálych odberných miest, 
tzv. MOM.

Jednou z možností bolo zriade-
nie stálej MOM v meste. To by však 
znamenalo, že mesto by sa stalo 
poskytovateľom zdravotnej starostli-
vosti so všetkými povinnosťami, kto-
ré z toho vyplývajú. Rozhodli sme sa 
preto inak a uzatvorili sme rámcovú 
zmluvu s Ľubovnianskou nemocnicou 
o poskytovaní služieb pre antigénové 
testovanie. Na základe tejto zmluvy 

sme oprávnení vykonávať antigénové 
testovanie podľa podmienok zmluvy 
a prevádzkového poriadku schvále-
ného regionálnym úradom verejné-
ho zdravotníctva. Antigénové testy 
nám poskytuje štát prostredníctvom 
Okresného úradu v  Starej Ľubovni, 
rovnakou cestou sa k nám dostávajú 
platby vo výške 5€ za každý vykonaný 
test. Z tejto dotácie platíme za služby 
Ľubovnianskej nemocnice, uhrádza-
me osobné náklady a  nakupujeme 
ochranné pomôcky, dezinfekčné pro-
striedky, stravu, občerstvenie a ďalší 
materiál pre testovacie tímy.

Od začiatku roka do polovice aprí-
la sme spolu s vami absolvovali už 
11 testovacích víkendov. Pri testovaní 
sa striedajú každý druhý víkend dva 
tímy, každý sa skladá z troch zdravot-
níkov, dvoch administrátorov a dvoch 
organizátorov testovania.

Jaroslav Seman

ROK  2020
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