
 
 

 
Uznesenia prijaté na 29. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Podolínci  

konaného dňa 14.7.2022 
 

Uznesenie č. 476/2022 
Mestské zastupiteľstvo v Podolínci poveruje 
primátora mesta Podolínec Mgr. Jaroslava Semana na: 

- zvolanie valného zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov, ktoré sú súčasťou poľovného revíru 
Javor za vlastníka pozemkov Mesto Podolínec,  

- na zastupovanie na valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov, ktoré sú súčasťou poľovného 
revíru Javor a hlasovanie na valnom zhromaždení, na schválenie uznesenia valného zhromaždenia o 
užívaní poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Javor,  

- na všetky právne úkony v zmysle zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov týkajúce sa zvolania a priebehu valného zhromaždenia vlastníkov 
poľovných pozemkov, ktoré sú súčasťou poľovného revíru Javor. 

Hlasovanie: 
Za: 9 (JUDr. Lukáš Antoni, Pavol Coch, Mgr. Eduard Ferencko, Mgr. Michal Marhefka, Mgr. Mária 
Hangurbadžová, Gerard Reľovský, Jozef Reznický, Martina Simoníková, Mgr. Dominika Skybová) 
Proti: 0     Zdržal sa:  0 
V Podolínci, dňa 18.07.2022 
      
           Mgr. Jaroslav Seman 
                primátor mesta 
 
 
Uznesenie č. 477/2022 
Mestské zastupiteľstvo v Podolínci určuje 
a) podľa § 166 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva  a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy mesta Podolínec, že Mestské 
zastupiteľstvo v Podolínci vo volebnom období 2022 - 2026 bude mať 11  poslancov, ktorí budú volení v 
jednom volebnom obvode,  

b) v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
výkon funkcie primátora mesta Podolínec vo volebnom období 2022 - 2026 v rozsahu  1,0 (100 % 
úväzok). 

Hlasovanie: 
Za: 9 (JUDr. Lukáš Antoni, Pavol Coch, Mgr. Eduard Ferencko, Mgr. Michal Marhefka, Mgr. Mária 
Hangurbadžová, Gerard Reľovský, Jozef Reznický, Martina Simoníková, Mgr. Dominika Skybová) 
Proti: 0     Zdržal sa:  0 
V Podolínci, dňa 18.07.2022  

 
           Mgr. Jaroslav Seman 
                primátor mesta 
 
 
 


