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Mesto začalo s rekonštrukciou administratívnej budovy na ulici Lesná. Dňa  

10.11.2017 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska víťazovi verejného obstarávania 

a zhotoviteľovi stavby firme Ing. Viliam Čech z Prešova. Projekt začína s výstavbou 

16 bytov, z toho bude 13 trojizbových a 3 jednoizbové byty. V bytovom dome bude 

osadený aj výťah a počíta sa aj s bezbariérovým vstupom. Predpokladaný termín 

ukončenia rekonštrukcie je 31.10.2018. Prestavba bude realizovaná v celkovej hodnote 

614 000,- €, z toho 429 800,- € získalo mesto zo Štátneho fondu rozvoja bývania 

a 184 200,- € bude dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR.  

V súčasnej dobe je veľký dopyt občanov nášho  mesta po prenajímaní nájomných 

bytov. Preto veríme, že prenájom týchto bytov  vyrieši otázku bývania u viacerých 

záujemcov.  

 

   

  

http://www.podolinec.eu/
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Vážení spoluobčania, 

Mesto Podolínec bude aj v roku 2018 pokračovať 

v obnove a rozvoji mesta na nižšie uvedených akciách  

a zapájať sa do aktuálnych  výziev potrebných pre 

mesto  predkladaním žiadostí. 

Rekonštrukcia ulíc Baštová a Letná – dokončenie 

rekonštrukcie  - chodníky a asfaltový koberec 

 

 

Rozšírenie vodovodnej prípojky  na uliciach 

Kláštorná a Baštová. 

Rekonštrukcia strechy na budove bývalej 

mechanizačnej dielne na ulici Lesná. 

Pokračovanie budovania nového chodníka na 

cintoríne. 

Oprava mosta v doline pri záhradkách – prebieha 

výberové konanie na dodávateľa stavby. Oprava bude 

financovaná z rozpočtu Lesov mesta Podolínec s.r.o.  

Obnova hradných múrov a budovy mestského 

úradu –opätovne bola podaná žiadosť v rámci 

cezhraničnej spolupráce s poľským mestom Rytro . 

V tomto čase sa naša žiadosť vyhodnocuje. 

Dokončenie rekonštrukcie budovy hasičskej 

zbrojnice – po oprave strechy, vynovení  vnútorných 

priestorov, vybudovaní spŕch a výmene dverí pre vstup  

hasičských áut mesto reagovalo na výzvu podaním 

žiadosti na 30 000 eur, ktoré použije na dokončenie 

rekonštrukcie uvedenej  budovy. 

 
Vybudovanie novej kanalizácie na uliciach 

Moyzesova a J. Smreka – práce budú prebiehať na jar 

a v priebehu leta. 
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Navýšenie hrádze na rieke Poprad – dokončenie 

vypracovania konečnej verzie projektovej 

dokumentácie sa posunulo tým, že bolo potrebné do nej 

zapracovať nové požiadavky ako napríklad preložka 

plynovej prípojky pre Polyform  popod rieku Poprad 

a odstránenie lávky, cez ktorú prechádza momentálne 

plynovod. Geometrický plán  na stavbu je už schválený 

katastrom  a začína majetkoprávne vysporiadanie.    

Operačný program ľudské zdroje –dobudovanie 

základnej technickej infraštruktúry /pozemné 

komunikácie-európsky fond regionálneho rozvoja  

EFRR/ - mesto podá žiadosť v rámci tejto výzvy na 

rekonštrukciu ulíc  Terézie Vansovej, Zimnej 

a Kláštornej. 

Mesto venuje pozornosť aj obnove vozového parku.  

 Zakúpenie vyklápača  -je ukončené výberové 

konania na dodávateľa auta 

 Osobné terénne auto DUSTER pre hasičov – 

vyhlásené výberové konanie na dodávateľa auta 

 Elektromobil osobné auto – mesto bude 

reagovať na výzvu podaním žiadosti.  Je 

možnosť požiadať o 30 000 eur s 5% účasťou 

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fotografia po úprave areálu kasárni 

                    

Areál bývalých kasární – mesto sa kúpou stalo v roku 

2017  majiteľom kasární, priľahlých budov a častí 

pozemkov. Areál bol veľmi zanedbaný, a preto 

v minulom roku mesto vynaložilo veľa úsilia 

odpracovaním mnohých  hodín na odstránenie krovia 

a stromov,  ako aj na pokosenie  celého areálu. Poslanci 

mestského zastupiteľstva rozhodnú v máji o konečnom 

využívaní budov a celého areálu. Osobne vidím 

možnosť prestavby niektorých budov, napríklad na 

nájomné byty, telocvičňu ... 
                      

                               Fotografia pred úpravou areálu kasárni 
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           Oprava prístreškov na autobusovej stanici  

Autobusová stanica slúži cestujúcim pri čakaní na autobus, je tiež vizitkou 

nášho mesta, ako pre cestujúcich, tak aj pre okoloidúcich, aj pre tých, ktorí 
naším mestom prechádzajú. 

Nájdu sa aj takí, ktorým to prekáža a z „dlhej chvíle" porozbíjajú skla (v 

našom meste pravidelne) . Mesto Podolínec vo vlastnej réžii opravilo  

prístrešky tak, aby slúžili svojmu účelu. Chráňme si ich spoločne. 
Autobusová  stanica je snímaná kamerovým systémom . 

 

 

V rámci mesiaca kníh sme v našej knižnici privítali aj najmenších 

čitateľov. Máme veľkú radosť a sme vďační aj pani učiteľkám z 

materskej škôlky, že si našli cestu k nám. Detičkám sa u nás veľmi 

páčilo, zoznámili sa s novým prostredím, dozvedeli sa o 

fungovaní knižnice, popozerali si obrázkové knižky, aj sme si 

jednu rozprávku prečítali. Niektoré deti neboli u nás prvýkrát, 

majú to šťastie, že ich rodičia vedú k láske ku knihe. Veď v 

knihách je ukryté bohatstvo, ktoré našim deťom nielen rozšíri 

obzor, ale ich naučí, že dobro má víťaziť nad zlom a čítanie im 

rozšíri slovnú zásobu. Aj keď škôlkári ešte nevedia čítať, čas 

strávený nad knihou v spoločnosti rodiča, je zmysluplne využitý 

čas. Cieľom tejto návštevy bolo preukázanie dôležitosti kníh a 

fakt, že v knižnici si každý bez ohľadu na vek príde na to svoje. 

Stačí prísť a vybrať si. A to nielen počas mesiaca marec. 

 

Podolínske lesy v roku 2017 

Vážení priatelia lesa, milí Podolínčania!  

Týmto pozdravom a nasledujúcim článkom sa prihovára  

Ing. Pavel Homola, konateľ spoločnosti Lesy mesta 

Podolínec s.r.o. 

Máme za sebou ďalší rok intenzívnej starostlivosti o lesný 

majetok mesta Podolínec a môžeme konštatovať, že 

mestskej spoločnosti sa opäť darilo. A to aj napriek tomu, 

že sa rok 2017 niesol hlavne v duchu boja proti škodlivým 

činiteľom a spracovania náhodných ťažieb. Platné 

programy starostlivosti o lesy, podľa ktorých spoločnosť 

v zmysle zákona o lesoch obhospodaruje mestské lesné 

pozemky, odporúčajú ročne vyťažiť na celej výmere 

podolínskych lesov 11 205 m3 dreva.  Spoločnosť v roku 

2017 z tohto predpísaného množstva vyťažila spolu 9 137 

m3 dreva, čo predstavuje podiel 81,5% . Zo spomínaných 

Podolínsky vodopád 
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11 205 m3 by podľa plánov malo byť až 9 035 m3 (80,6%) 

dreva vyťažených v obnovných ťažbách. V skutočnosti 

sme v úmyselných obnovných ťažbách vyťažili len 3655 

m3 dreva, t.j. 40% z celej predpísanej ťažby. Zvyšok 

predstavovalo spracovanie dreva napadnutého škodlivými 

činiteľmi (53%) a výchovné ťažby (7%). Štatistické 

ukazovatele ťažieb a predaja dreva tak kopírovali 

celoslovenský trend, teda vysoký podiel náhodných 

ťažieb, pričom medzi rozhodujúce škodlivé činitele 

podolínskych lesov patria podkôrny hmyz a huby, ktoré 

spôsobujú škody hlavne v porastoch so zastúpením 

smreka, a to bez rozdielu veku. Okrem hlavnej činnosti, 

ktorou je obhospodarovanie lesných pozemkov vo 

vlastníctve mesta, spoločnosť tiež prevádzkovala podnik 

osobnej cestnej dopravy, poskytovala ubytovanie na chate 

Kyčora, zabezpečovala odhŕňanie snehu z mestských 

komunikácií v zimnom období a poskytovala služby 

traktora. O zverený majetok sa v rámci finančných 

možností starala a vykonávala všetky potrebné revízie 

používaných plynových zariadení, komínov a hasiacich 

prístrojov. V roku 2017 spoločnosť opravila osem 

kilometrov zvážnic, vybudovala viac ako dva kilometre 

nových približovacích ciest, na cestách osadila desať 

priečnych odvodňovacích telies(odrážok) a opravila dva 

nefunkčné priepusty. Tiež sme do podolínskych lesov 

vrátili konskú technológiu približovania dreva, kde sa 

týmto najšetrnejším spôsobom „vyťahovania“ dreva z lesa 

eliminuje poškodenie pôdy a zostávajúceho porastu, 

znižuje sa riziko rozšírenia hubových ochorení a zasahuje 

sa aj do menej prístupných porastov alebo ich častí bez 

potreby budovania ciest. Ani v roku 2017 sme nezabudli 

na ľudí, ktorí majú k prírode blízko a  na ceste od Krížavy 

až po Veterný vrch sme vybudovali niekoľko nových 

oddychových miest, vrátane sprístupnenia Podolínskeho 

vodopádu, alebo úpravy okolia mohutnej borovice pri 

asfaltovej ceste nad včelínom. Z pohľadu zabezpečenia 

financovania spoločnosti sme sa zamerali aj na získavanie 

peňazí z dostupných externých zdrojov s cieľom nahradiť 

aspoň časť príjmov z predaja dreva inými príjmami 

a podarilo sa nám takto získať viac ako 9 300 €  z troch 

projektov Európskeho sociálneho fondu. Dobré 

hospodárenie spoločnosti je viditeľné nielen v lese, ale aj 

na účte mesta, kde v minulom roku spoločnosť priniesla 

mestu úžitky v celkovej sume  61 861,-€, čo je skutočný 

výnos 26,05 € z jedného hektára prenajatej lesnej pôdy. 

Tu však treba poukázať na to, že hoci sa spoločnosti darí 

a dokáže byť oporou mesta, aj samotnú spoločnosť čakajú 

v blízkej budúcnosti neodkladné úlohy v zabezpečení 

opráv a údržby lesnej cestnej siete, a rovnako aj 

v zabezpečení dobrého zdravotného stavu lesa a budúcej 

produkcie lesných porastov pre ďalšie generácie.  

                            

 

18.januára 2018 Coop Jednota Prešov po rekonštrukcii 

budovy, vybudovaní cesty a parkoviska otvorila predajňu v 

pekných priestoroch, kde je možné nakúpiť- drogériu, 

chlieb, mlieko, mrazené výrobky, nápoje, mäsové výrobky, 

zeleninu, nápoje a ďalší široký sortiment výrobkov.  

 

Od 5. februára pribudla v našom meste nová 

prevádzka Coffe Time. Kaviareň Coffee Time, 

nájdete na čerpacej stanici v Podolínci. Zapôsobí na 

Vás svojím moderným dizajnom, milou usmiatou 

obsluhou, a samozrejme skvelým zážitkom z pitia 

kávy. 



Podolínsky spravodaj          4. ročník/1. vydanie 4/2018 

 

 

6 

Zo života Klubu dôchodcov a Základnej organizácie 

Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Podolínec 
 

Výbor Klubu dôchodcov a Slovenského zväzu zdravotne 

postihnutých dňa 4. 1. 2018 veľmi zodpovedne, ale aj 

radostne bilancoval svoju prácu, nakoľko vďaka 

zodpovednej práci celého výboru sa darilo vytvárať 

všestranné podmienky pre spoločenské, zdravotné, 

športové a kultúrne vyžitie členov oboch organizácií. 

V roku 2017 výbor mal v prvom rade na zreteli potreby 

všetkých svojich členov ako aj občanov mesta Podolínec. 

Klub dôchodcov od svojho vzniku do dnešného dňa prešiel 

rôznymi vývojovými obdobiami. V súčasnej dobe ma 82 

členov, ktorí sa aktívne  zapájajú do činnosti v rámci akcii, 

ktoré výbor počas roka v rámci prijatého plánu činnosti 

usporiada. Aj v roku 2017 usporiadal pre svojich členov 13 

akcií, z ktorých uvádzame len niektoré. 

Fašiangové posedenie za účasti 80 členov a hostí Klubu dôchodcov Spišská Belá. V mesiaci marec sme zorganizovali 

besedu so všeobecným lekárom MUDr. Jánom Hencelom na tému „Príčiny častého ochorenia občanov.“ 

Po besede s lekárom sa uskutočnila beseda s pracovníčkami Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. V roku 2017 výbor 

po druhý krát usporiadal pre členov a občanov výstavu ručných prác pod názvom „Šikovné ruky senioriek a zdravotne 

postihnutých.“ Túto prekrásnu a inšpiratívnu výstavu videlo 344 občanov, z toho 135 žiakov zo základných škôl. Výbor 

pre svojich členov každoročne usporiada aj športový deň, kde zúčastnení súťažia v štyroch disciplínach. 

Výbor klubu dôchodcov nezabúda ani na seniorov mesta Podolínec, pre ktorých dňa 15. 10. 2017 v spolupráci s MsÚ 

a komisiou kultúry a športu usporiadali v kultúrnom stredisku slávnostnú akadémiu pri príležitosti mesiaca októbra – 

„Úcta k starším.“ Slávnostným prejavom vystúpil primátor mesta Podolínec p. Ing. Marhevka. O kultúrny program sa 

postarali mažoretky a kapela zo Spišskej Belej.  Členovia Klubu dôchodcov navštívili aj Kúpele Vyšné Ružbachy, kde 

využili všetky zdravotné prostriedky. S radosťou môžeme konštatovať, že po nadviazaní spolupráce s Klubom 

dôchodcov Spišská Belá dochádza k pravidelnému stretávaniu na organizovaných akciách oboch klubov, čo prispieva 

k utužovaniu vzájomných vzťahov. Výbor vysoko oceňuje spoluprácu s mestským zastupiteľstvom, komisiou kultúry 

a športu, ako aj s pánom primátorom, ktorí poskytujú nielen morálne, ale aj finančné prostriedky na činnosť oboch 

organizácií. Bez tejto finančnej podpory by organizácia nemohla realizovať všetky plánované akcie. 

 

 

Dňa 10.3.2018 sa mladí hasiči z DHZ 

Podolínec zúčastnili súťaže Chodbovica 

v Senici . Menovanej súťaže sa zúčastňujú už 

5 rokov. Táto súťaž je pre mladých hasičov 

odmenou za celoročnú reprezentáciu mesta 

Podolínec. Súťaže Chodbovica sa zúčastnili 

družstvá zo Slovenska , Moravy a Čiech. 

Mesto Podolínec, a hlavne DHZ, má veľmi 

dobrú spoluprácu so Základnou školou 

s materskou školou v Skalici, p. riaditeľ  Mgr. 

Vladimír Šenk a p. zástupkyňa Mgr. Edita  
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Černá, zabezpečujú ubytovanie a starostlivosť pre zúčastnené družstvá. Dobrá spolupráca je aj s DHZ Senica, ktorá 

pomáha s odvozom detí na súťaž ich hasičskými vozidlami. Zo zúčastnených 55 súťažných družstiev sa naši mladí 

hasiči umiestnili na 3. mieste. Okrem hlavnej súťaže každoročne prebieha aj doplnková súťaž jednotlivcov vo viazaní 

uzlov v dvoch kategóriách, chlapci a dievčatá. V kategórii chlapcov sa na 1. mieste umiestnil Erik Saloň, v kategórii 

dievčat sa na 1. mieste umiestnila Simona Hanečaková, na 2. mieste Ivana Lutzová  a na 3. mieste Slávka Dziaková.  

Mladí hasiči z Podolínca svojimi zručnosťami výrazne konkurujú iným družstvám. Tréneri Mgr. Yveta Stehliková a 

Vladimír Barna ďakujú rodičom detí, že im do starostlivosti zverujú svoje ratolesti. Všetkým súťažiacim 

srdečne gratulujeme! 

 

ZIMNÉ TURNAJE MŠK PODOLÍNEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠK Podolínec aj tento rok organizoval mládežnícke turnaje v halovom futbale v hale Vyšné Ružbachy. Turnaje boli 

rozložené na tri soboty pre kategórie U9, U11, U13. Náročnosť pripraviť tri kvalitné turnaje stála za to. Počas týchto 

troch sobôt sme zažili veľmi atraktívne futbalové zápasy, videli sme pekné súboje, ale i slzy. Na turnajoch sa vystriedalo 

24 kvalitných mužstiev z týchto klubov:  MŠK FK PODOLÍNEC, Sandecja Nowy Sacz /PL/, FK Lendak, FK Plavnica, 

Ogniwo Piwniczna /PL/, FKP Rytro /PL/, FK Nová Ľubovňa, MFK Kežmarok, FK POPRAD, Slavoj Sp. Belá, TJ 

Mlynčeky, MKS Muszyna /PL/, TJ Sp. Hanušovce, FK Harichovce, FK Lipany.  

Medailové umiestnenie:___________________________________________________________________________ 

o U9:  1.miesto Slavoj Sp. Belá, 2.miesto MKS Rytro, 3.miesto MKS Muszyna ...5.miesto MŠK Podolínec, 

o U11: 1.miesto Ogn. Piwniczna, 2.miesto FK N. Ľubovňa, 3.miesto SŠ Lendak, 4.miesto MŠK Podolínec, 

o U13: 1.miesto FK Poprad, 2.miesto FK N. Ľubovňa, 3.miesto FK Lipany, 4.miesto MŠK Podolínec. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Celkové náklady na turnaje bez sponzorských príspevkov predstavujú 880,- € a  boli vykryté s podporou Základnej 

školy, Mesta Podolínec a z príspevkov. 

MŠK Podolínec ďakuje za ochotu, podporu a spoluprácu pri organizácii týchto turnajov: rodičom, ZŠ s MŠ Podolínec, 

Komisii športu a cestovného ruchu – Mesto Podolínec, organizátorom, trénerom a rozhodcom, konkrétne: Ján Šoltés, 

Radoslav Borovský, Dávid Piešťanský, Stanislav Oravec, Marián Dlugoš, Jozef Marhefka, Jozef Kroták, Maroš Žoldák, 

Ján Smandra. Tieto turnaje sa podarilo zorganizovať aj vďaka 2 % z daní, ktorými ste nám prispeli a budeme veľmi 

radi, ak sa rozhodnete poukázať 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby aj tento rok pre MŠK 

PODOLÍNEC. 
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    MŠK PODOLÍNEC V ROKU 2017 

Rok 2017, ktorý je už za nami, považujeme za 

najúspešnejší od vzniku Mestského športového 

klubu. Záujem o šport v meste rastie najmä 

u najmladších. Aktivity reprezentantov mesta 

Podolínec v športe priniesli úspechy na jar, ale aj 

počas minuloročnej jesene.  Historické výsledky 

dosahujú futbalisti kategórie U13, ktorí v II. 

najvyššej lige prezimovali v konkurencii 14 

mužstiev II. LMŽ na vynikajúcom 3. mieste. Naši 

mladí futbalisti mali v roku 2017 možnosť hrať          

aj v prestížnom turnaji MINI CHAMPIONS LIGA, 

a to doma v Podolínci.  Od septembra 2017 sa nám 

podarilo otvoriť najmladšiu kategóriu futbalistov 

v okrese vo veku pod sedem rokov, ktorú vedie 

tréner Maroš Žoldák. V tejto kategórii „predprípraviek“ trénuje pätnásť chlapcov. V novom roku 2018 máme smelé 

plány, a tiež budeme budovať tréningovú plochu, na ktorú máme schválenú dotáciu a podpísanú zmluvu s prezidentom 

SFZ Jánom Kováčikom vo výške 10 000,- € . Stolnotenisti od jesene zastupujú Podolínec vo vyššej V. lige, kde sa 

snažia ako nováčik, vybojovať si svoje miesto. Mažoretky pravidelne trénujú a vystupujú na rôznych podujatiach 

v meste aj v okolí.  V novembri 2017 sa naše talentované dievčatá predstavili na krajskej súťaži v Sabinove, odkiaľ si 

doviezli dva poháre za skvelé prvé a tretie miesto.  

 

 

 

 

 

 

 

Okrem dotácie z mesta sme získali príspevky  2 % z podielu  daní, dotáciu na nákup teplákových súprav a tiež rôznu 

podporu od sponzorov a rodičov.  

Milí Podolínčania, v mene všetkých športovcov, trénerov a funkcionárov Vám ďakujeme za podporu v roku 2017 

a spoločne sa tešíme na určite zaujímavý športový rok 2018. 

 

Ľadová   plocha v areáli Kultúrneho strediska v Podolínci 
 
Napriek tomu, že vytúženú jar už môžeme vidieť aj cítiť, pripomeňme si zimné 

športy a zhotovenie ľadovej plochy v areáli MsKS, ktorú pomohli pripraviť 

naši hasiči, aby nielen mládež, ale aj dospelí mohli využívať na rôzne ľadové 
športy a hry.  

V roku 2017 sme dostali z rozpočtu mesta dotáciu vo výške 15 877,-€ 

 

Futbal (kategórie U9, U11, U13, U15, U19, muži): 11 777,-€ 

 

Mažoretky:  3 500,-€ 

 

Stolný tenis: 600,-€ 
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                                                           Novoročný koncert  

Poslanci MsZ na zabezpečenie novoročného koncertu schválili finančnú čiastku vo výške 1500,- €, a tak 4. januára sa 

v kláštornom kostole sv. Stanislava v Podolínci uskutočnil novoročný koncert pod patronátom Mesta Podolínec a 

Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristi. Na koncerte zazneli diela svetových organových, vokálnych 

a harfových velikánov ako J. S. Bach, A.Vivaldi, A. P. F. Boëly, J. Lanier a D. Bouchaud.  
 

Vystúpili mladí umelci: 

 

Sopranistka Katarína Hozlárová, ktorá pochádza z Nových 

Zámkov, je absolventkou operného spevu na Cirkevnom 

konzervatóriu v Bratislave. Spieva v bratislavských 

chrámových zboroch a už tretiu sezónu účinkuje v 

predstaveniach Slovenského národného divadla.  

 

 

 

 

 

Zuzana Hozlárová tiež pochádza z Nových Zámkov. Na 

Cirkevnom Konzervatóriu v Bratislave je študentkou operného 

spevu. V roku 2017 sa predstavila na prehliadke harfistov s 

názvom Harfové dni 2017. V súčasnosti účinkuje v 

predstaveniach Slovenského národného divadla v inscenácii 

Fanny a Alexander a Jana Eyerová. 

 

 

 

Organista Vladislav Spirčák, pochádza z Podolínca,   je 

absolventom Cirkevného konzervatória v Bratislave, kde od roku 

2008 študoval hru na organe. Na svojom konte má viacero 

významných koncertných podujatí a koncertov v rámci Prehliadok 

mladých slovenských organistov. Počas štúdia bol aktívny aj čo sa 

týka liturgickej činnosti a ako organista pôsobil v Jezuitskom kostole 

Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave a Katedrále vojenského 

ordinariátu v Bratislave. Bol aj členom Bratislavskej Gregorianskej 

schóly – Gloria Dei, homo vivents. Štúdia ukončil absolventským 

Recitálom v Bratislavskom Dóme Sv. Martina. V súčasnosti sa 

venuje organárskej činnosti a špecializačne študuje organovú 

improvizáciu na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave . 

 

Po skončení koncertu primátor mesta Ing. Daniel Marhevka za účasti viceprimátora Ing. Štefana Zimu poďakoval aj 

v mene prítomných na koncerte účinkujúcim za pekný umelecký zážitok. Taktiež poďakoval otcom redemptoristom za   

spoluorganizovanie koncertu a vyslovil želanie, aby sa tieto novoročné koncerty stali v Podolínci tradíciou.   
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    Návšteva detí z MŠ na MsÚ  

Dňa 24. januára 2018 sme na Mestskom 

úrade privítali významnú návštevu. Privítali 

sme ,,našu budúcnosť", našich malých 

občanov: deti z Materskej školy Podolínec. 

Prvé kroky malých návštevníkov viedli k 

primátorovi mesta, ktorý návštevníkov 

srdečne privítal, informoval ich o chode 

mesta a zodpovedal na milé a úprimné 

otázky detí. Ďalšie kroky viedli do zasadačky 

mestského úradu, kde bolo stretnutie s 

náčelníkom mestskej polície, ktorý deťom 

znázornil, ako sa používajú obranné a 

bezpečnostné pomôcky pri výkone práce 

mestskej polície. A opäť detičky kládli otázky a na odpovede sme aj my, dospelí, boli zvedaví. Svojím spevom a milým 

úsmevom deti z MŠ potešili pracovníkov MsÚ. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu. Malí návštevníci späť do MŠ 

odchádzali s malou sladkou odmenou. Ďakujeme za návštevu deťom aj sprevádzajúcim pedagógom. 

 

Pôsobnosť spolku Slovenského červeného kríža v meste 

V Podolínci pôsobí aj Miestny spolok SČK, ktorý má približne 90 členov. Venuje sa pomoci pre obyvateľov mesta 

v núdzi, zúčastňuje sa potravinovej zbierky organizovanej v spolupráci so spoločnosťou Kaufland. Každoročne sa 

zapája pri výpomoci finančnej zbierky „Liga proti rakovine – Deň narcisov“, navštevuje aj deti MŠ, kde prednáša 

o ochrane zdravia a iné aktivity. Tento rok MS SČK zorganizoval v spolupráci s Mestom Podolínec odber krvi mobilnou 

jednotkou NTS Poprad, ktorý sa konal dňa 23.04.2018. Viac sa o tejto aktivite dočítate v budúcom čísle Podolínskeho 

spravodaja.  
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Výstava Svet v obrazoch 
 

Mestské informačné centrum v Podolínci ponúka umelcom z nášho mesta a blízkeho okolia možnosť prezentovať sa a 

ukázať ľuďom svoju tvorbu. Jednou z nich bola aj výstava „Svet v obrazoch", na ktorej vystavovali a spolupracovali 

naši rodáci Ivan Kolumber, Jozefína Biláková a Kamila Tvrdá.  Návštevníci mali možnosť si pozrieť výber z tvorby 

umelcov, ktorú spájalo jedno - príroda. Nádherné krajinky, zvieratá - či už domáce alebo exotické, dopĺňali obrazy 

historického Podolínca a diela s náboženskou tématikou. Návštevnosť bola vysoká a myslíme si, že výstava obohatila 

kultúrneho ducha návštevníkov. Aj žiaci Základnej školy s materskou školou v Podolínci podnikli exkurziu na túto 

výstavu v rámci spoznávania histórie nášho mesta, kde im pán Kolumber povedal veľa zaujímavých informácií. 

Možnosť vidieť prácu vystavovateľov motivovala aj začínajúce mladé talenty z tejto školy. 

Tešíme sa, že umelci z nášho mesta a jeho okolia majú stále chuť podeliť sa s pohľadom na ich zaujímavé diela aj s 

verejnosťou. Zároveň dúfame, že sa bude pokračovať v tejto začatej tradícii, a že sa aj výstavami rôznych umelcov bude 

skrášľovať naše mesto. 

Maľby sl. Jozefíny Bilákovej 

 V súčasnej dobe sú vystavené obrazy slečny Jozefíny Bilákovej. Tieto maľby sú umiestnené na väčšej ploche  

miestneho plotu na ulici Lesná, maľby skrášľujú prostredie mesta.   
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Mesto  informuje  

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných 

predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Vo výzve správca dane poučí daňový subjekt o následkoch 

nepodania daňového priznania. Ak nebolo podané daňové priznanie v lehote podľa osobitných predpisov, správca dane 

vyzve daňový subjekt na jeho podanie. Vo výzve správca dane poučí daňový subjekt o následkoch nepodania daňového 

priznania. Daňové priznanie sa podáva na tlačive platnom pre príslušné zdaňovacie obdobie; ak sa daňové priznanie 

podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme. Prílohou daňového priznania, ak tak ustanovuje 

osobitný predpis, sú doklady preukazujúce tvrdenia uvedené v daňovom priznaní. 

Doručovanie do vlastných rúk  

Ak nebola fyzická osoba, ktorej má byť písomnosť doručená do vlastných rúk, zastihnutá v mieste doručenia, 

upovedomí ju doručovateľ vhodným spôsobom, že písomnosť príde doručiť znovu v určený deň a hodinu. Ak bude 

nový pokus o doručenie bezvýsledný, uloží doručovateľ písomnosť na pošte a fyzickú osobu o tom vhodným spôsobom 

vyrozumie. Ak si nevyzdvihne fyzická osoba písomnosť do 15 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty 

za deň doručenia, aj keď sa fyzická osoba o uložení nedozvedela. 

 

Ochrana drevín     

Kedy je potrebné žiadať o súhlas na výrub dreviny? 

 Na stromy s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty 

s výmerou nad 10 m2. 

 Na ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu. 

 Na stromy s obvodom kmeňa väčším ako 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci 

v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade. 

 Vždy, ak sa drevina nachádza vo verejnej zeleni alebo na cintoríne. V takomto prípade občan podáva podnet na 

výrub adresovaný na MsÚ. 

Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 

30. septembra. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípade: 

1.      rezov ovocných stromov, 

2. bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, značnej škody na majetku. 

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 

31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda mesta. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 30 dní 

odo dňa začatia konania. 

Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie: 

 zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia, 

 nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch, 

 narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny. 

Aby mohlo byť začaté konanie musí občan podať na mestskom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 

drevín ktorá musí obsahovať: 
1. meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa 

2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie 

3. súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub dreviny 

4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať - druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad 

zemou 

5. odôvodnenie žiadosti 

Žiadosť ďalej musí obsahovať prílohy: 

1. list vlastníctva nie starší ako tri mesiace 

2. doklad o zaplatení správneho poplatku v pokladni mesta FO - 10 €, PO - 100 € 

3. kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne nie starší ako tri mesiace. 
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Kultúrny dom v Podolínci sa 20. 1. 2018 stal dejiskom 7. ročníka hasičského plesu. Pri tejto príležitosti sa stretlo 95 

hostí z Podolínca a blízkych obcí. Hudobná skupina GALAXY Band hostí zabávala do skorého rána. Spoločnosť SLK-

Catering ulahodila nejednému milovníkovi dobrého jedla. Štedrosť sponzorov zabezpečila pestrú tombolu. Tento ročník 

bol obohatený o vystúpenie žonglérskeho dua zo Spišskej Novej Vsi, ktoré si pripravilo dych berúcu ohňovú šou. 

Organizátorom bol Dobrovoľný hasičský zbor v Podolínci, ktorý je s priebehom a úspechom tohto ročníka nadmieru 

spokojný. Všetkým podporovateľom dobrovoľných hasičov, milovníkom dobrej zábavy a všetkým, ktorí sa zaslúžili 

o úspešný ročník dobrovoľní hasiči z Podolínca veľmi pekne ďakujú. 

 

 

Dňa 3. februára 2018 sa konal v našom meste karneval. Deti a aj rodičia sa na túto akciu pripravili zodpovedne a určite 

aj s veľkým nadšením. Videli sme množstvo krásnych masiek a zažili sme skvelú zábavu, ktorá ku karnevalu 

neodmysliteľne patrí. Taktiež sme mali nezabudnuteľný zážitok, keď pred MKS pricválala ,,kovbojka“ na naozajstnom 

tátošovi. Deti mali 

možnosť koníka 

pohladiť,či sa s ním 

odfotiť, aj to prispelo 

ku krásnemu prežitému 

dňu plného zábavy, 

veselosti a tanca.  
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Vyhodnotenie súťaže 

o najkrajší vianočný 

stromček 
Dňa 21. februára 2018 sa uskutočnilo 

na Mestskom úrade v Podolínci 

vyhodnotenie súťaže o kresbu 

najkrajšieho vianočného stromčeka. 

Informácie o zapojení sa do súťaže boli 

zverejnené v poslednom čísle 

Podolínskeho spravodaja. Do súťaže sa 

zapojilo 17 detí. Kresby, ktoré deti namaľovali, boli nádherné, pestré a pri maľovaní nechýbala ani fantázia.  

 

Prvé tri miesta obsadili: 

 

1. miesto - Rebeca Galajdová 

2. miesto - Marek Polhoš 

3. miesto - Janka Hajdu 

 

                                  Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie veľkonočné vajíčko 
 

Dňa 23. apríla 2018 sa uskutočnilo na 

Mestskom úrade v Podolínci vyhodnotenie 

súťaže o tvorbu najkrajšieho veľkonočného 

vajíčka. Deti vytvorili krásne vajíčka a 

kraslice, použili rôzne techniky a materiál 

ako vypaľovanie, lepenie, olepovanie, 

voskovanie, maľovanie, strihanie a pod. 

Šikovné ručičky detí prispeli ku krásnym 

výtvorom, ktoré boli ocenené nasledovne: 

 

1. miesto – Stella Maskaľová, Janko 
Popjak, Dominik Hanečák, Timea 
Šugereková, 

 

2. miesto – Rebeca Galajdová, 
Alexandra Pokrivčáková,  
Katarína Húščavová, Špeciálna základná škola internátna sv. Klementa Hofbauera Podolínec, 
 

3. miesto – Denisa Mišalková, Simona Mišalková, Lukáš Karol, Martin Mišalko. 

 

Výhercom srdečne blahoželáme. 

Všetkým zúčastneným súťažiacim ďakujeme za zapojenie sa do súťaže. 
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  Zasmejme sa ... 
 
- Čo znamená, keď do 

svokry udrie blesk?  

- Blýska sa na lepšie 

časy. 
Dve blondínky cestujú 

vlakom. Príde k ním 

sprievodca a jedna sa ho 

opýta: 

-Prosím vás, dostanem 

sa týmto vlakom do 

Žiliny? 

- Nie 

A druhá na to:  

- A ja?  

 

-Strýko, ty si naozaj 

kanibal? 

- Ako si na to, prosím 

ťa, prišiel? 

-Mamička hovorila, že 

žiješ len z príbuzných. 

 

Idú dvaja ľadový 

medvedi po púšti 

a jeden hovorí druhému: 

- Tu muselo riadne 

snežiť keď to takto 

posypali. 

 

-Fero! Ten nápadník 

našej dcéry príde dnes 

požiadať o jej ruku. 

Stačí ak mu povieš 

,,áno“. Netreba aby si 

mu v slzách bozkával 

ruky a oslovoval ho 

,,náš spasiteľ“... 
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