
Zápisnica z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci, 

 konaného dňa 25. apríla 2019 

o 16:30 hod. 

 

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia 

Pán primátor otvoril zasadnutie mestského zastupiteľstva a skonštatoval, že MsZ je uznášania schopné. 

Neprítomní poslanci: Mgr. Eduard Ferencko  

 

 

K bodu č. 2 Schválenie programu zasadnutia MsZ 

1.   Otvorenie zasadnutia  

2.   Schválenie programu MsZ 

3.   Určenie overovateľov zápisnice   

4.   Návrh majetko-právnych úprav  

5.   Návrh VZN č. 2/2019 o dotáciách  

6.   Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok mesta  

7.   Návrh plánu stavebných akcií v roku 2019  

8.   Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2019  

9.   Zrušenie Smernice č. 7 o prevádzke cestných motorových vozidiel, strojov,  a zariadení  

10. Zrušenie Smernice č. 2 o verejnom obstarávaní  

11. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti Lesy mesta Podolínec, s.r.o.  

12. Schválenie základných kritérií pre prideľovanie nájomných bytov   

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

p. Marhefka – navrhujem, aby sme ako bod č. 8 prerokovali zmenu rozpočtu ZŠ, následne by bol  

bod č. 9 – návrh na zmenu rozpočtu 

Hlasovanie, aby sa MsZ riadilo týmto programom: 

Za: 10  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

K bodu č. 3 Určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice – Ing. Kristián Hanečák, Martina Simoníková 

Hlasovalo: 

Za: 10  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

K bodu č. 4 Návrh majetko-právnych úprav 

⚫ Prednosta MsZ predniesol žiadosť Milana Sterančáka – ADEMSTAV. 

Hlasovanie za uznesenie č. 41/2019 

Za: 10  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 



⚫ Prednosta MsZ predniesol návrh o zámene pozemkov s p. Jánom Smandrom a manželkou Annou 

Smandrovou. 

p. Válek - nemeníme rovnaké pozemky, meníme pozemky s  bremenom. Výmena nie je až tak 

výhodná, ale ide o ďalší zámer. 

 

Hlasovanie za uznesenie č. 42/2019 

Za: 10  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

K bodu č. 5 Návrh VZN č. 2/2019 o dotáciách 

 
Návrh predložil p. Antoni podľa priloženého materiálu.  

Ján Smandra predložil pripomienku, aby sa vyúčtovanie dotácie robilo do 30. apríla ďalšieho roka. 

Finančná komisia neodporúčila zapracovať tento návrh, z dôvodu, že mesto zostavuje uzávierku do 

konca januára kalendárneho roku.  

Hlasovanie za uznesenie č. 43/2019 

Za: 10  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 1  hlasov 

 

 

K bodu č. 6 Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok mesta 

 

Návrh predniesol p. primátor podľa priloženého materiálu.  

V účtovníctve mesta sa vedú nedoplatky už od roku 2003 vo výške 36 993,54 Eur.  

p. Marhefka – finančná komisia to odporučila schváliť. Nevymožiteľné pohľadávky sú vo výške  

6 000 Eur do roku 2010, tých 30 000 Eur sa bude naďalej vymáhať. Navrhujem, aby neplatiči boli 

zverejnení na webe a úradnej tabuli. 

p. Hanečák – som proti odpusteniu nedoplatkov. Navrhujem to verejno-prospešne odpracovať. 

p. Válek – je možné, že v konečnom dôsledku exekúcie, ktoré sú dlhé roky nevymožiteľné, bude znášať 

mesto. 

p. Demák – možnosť odpísať pohľadávky ľuďom, ktorí už nie sú medzi nami.  

p. primátor - exekúcie boli iniciované za roky 2011 a 2012, úspešnosť je veľmi nízka. Z celkových 

pohľadávok sa zo strany mesta a exekútorov podarilo vymôcť 1 890,74 Eur. 

p. Antoni – návrh nebol vymyslený náhodne. Problémom sa zaoberáme dlhšie. Ak exekúcie budú 

zákonom zastavené plošne, mesto bude platiť trovy konania. Ak exekúcie budú ďalej prebiehať 

a pohľadávky nebudú vymožiteľné, môže mesto z vlastnej vôle zastaviť exekúciu, rovnako však 

bude znášať trovy. Podľa zákona o správe daní sa premlčujú pohľadávky staršie ako 6 rokov. 

p. Zima – zákon ukladá povinnosť tvoriť rezervu na nezaplatené pohľadávky.   
 

MsZ schvaľuje v zmysle čl. 7 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Podolínec v nadväznosti na §10 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov trvalé upustenie od vymáhania 

pohľadávok – poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a ich odpísanie z  účtovníctva 

mesta podľa predloženého materiálu. 

Hlasovanie: 

Za: 4 hlasy  (JUDr. Lukáš Antoni, Bc. Mária Hangurbadžová, Mgr. Michal Marhefka, Mgr. Ján Spirčák) 

Proti: 2 hlasy  (Jozef Reznický, Ing. Kristián Hanečák) 



Zdržal sa: 4 hlasy  (Mgr. Peter Demák, Martina Simoníková, Mgr. Dominika Skybová, RNDr. Emil Válek,  

PhD.) 

 

Poslanci MsZ hlasovali o návrhu Mgr.Michala Marhefku, a to, aby boli neplatiči zverejnení na webe 

a úradnej tabuli. 

Hlasovanie za uznesenie č. 44/2019 

Za: 9  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 1  hlasov 
 

 

K bodu č. 7 Návrh plánu stavebných akcií v roku 2019 

 

Návrh predložil p. Antoni podľa priloženého materiálu.  

Hlasovanie za uznesenie č. 45/2019 

Za: 10  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

K bodu č. 8 Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2019 

 

Návrh predniesla p. ekonómka podľa priloženého materiálu. 

p. Marhefka – finančná komisia odporúča schváliť rozpočtové opatrenie podľa predloženého 

materiálu. 

Hlasovanie za uznesenie č. 46/2019 

Za: 10  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

K bodu č. 9 Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtu ZŠ s MŠ 

P. riaditeľka sa ospravedlnila, preto predniesol návrh p. primátor.  

p. Marhefka – finančná komisia odporúča schváliť rozpis položiek vzhľadom na to, že sú už súčasťou 

rozpočtu. Tento materiál sa prerokoval aj na rade školy, došlo tam k zvýšeniu položky školenia a kurzy 

a k položke služby. ZŠ s MŠ má na mandátnu zmluvu právničku, ktorej platí 150 Eur mesačne za služby. 

Mesto zrušilo zmluvy s právnikmi a advokátmi, škola to začala využívať. 

Hlasovanie za uznesenie č. 47/2019 

Za: 10  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

K bodu č. 10    Zrušenie Smernice č. 7 o prevádzke cestných motorových vozidiel, strojov, a zariadení 

Návrh predniesol p. prednosta podľa priloženého materiálu.  

p. Simoníková – chcem sa spýtať, či sa dodržiava termín vyúčtovania spotreby PHM. 

p. kontrolór – termín vyúčtovania sa nedodržiava. 

p. Válek – som za, aby sa smernica schvaľovala na MsZ, ľudia chcú mať prehľad ako sú nastavené určité 

parametre. 

p. prednosta – to, že to schváli primátor neznamená, že sa to nemôže zverejniť. V novej smernici je 

dohodnutý termín predkladať vyúčtovanie do 10 dňa nasledujúceho mesiaca. Z  januára ešte nemáme 

úplné podklady vyúčtovania spotreby PHM z DHZ. 

p. Szentivanyi – robím to len ja. Sú to tri autá, jazdí na nich šesť ľudí. Keď mám čas robím, keď nemám 



nerobím. Nie je to také jednoduché. 

p. Zima – také výhovorky u mňa neobstoja. 

p. primátor – dá sa pochopiť, že sa záznamy nerobia ihneď po výjazdoch, ale na druhej strane je mesto 

a jeho ekonomika, ktorá musí mať splnené isté náležitosti. 

Máme pripravený nejaký návrh riešenia a verím že dospejeme k výsledku, ktorý tieto problémy do 

budúcna odstráni. 

Hlasovanie za uznesenie č. 48/2019 

Za: 10  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

K bodu č. 11 Zrušenie Smernice č. 2 o verejnom obstarávaní 

 

Návrh predniesol p. prednosta podľa priloženého materiálu.  

p. Marhefka – finančná komisia odporúča zrušiť smernicu o verejnom obstarávaní a pripraviť novú 

smernicu so stanovením limitu zverejňovania zákaziek na webe mesta a oslovením minimálne troch 

uchádzačov. Stanovenie limitu je diskutabilné.  

p. Demák – ako dlho trvá doba verejného obstarávania? 

p. primátor – závisí to od formy verejného obstarávania. Ak sa bavíme o  zákazkách s nízkymi 

hodnotami, lehoty môžu byť do 10 dni od zverejnenia výzvy až do vyhodnotenia.  

p. Demák – neuvažuje sa nad zvýšením limitu?  

p. Marhefka – z môjho pohľadu je 5 000 Eur tak akurát. 

p. Válek – do akej hodnoty budeme robiť prieskum trhu a od akej hodnoty bude forma zadávania 

výzvy?  

p. primátor – to nemáme špecifikované. Nie je tam stanovená forma zverejnenia zákazky ani ďalšie 

formálne náležitosti.  

p. Antoni – mám pozmeňujúce návrhy. Jeden návrh by bol formálny alebo technický, druhý smeruje k 

úprave sumy, ale zároveň aj sprísnenie nastavenia kritérií zverejnenia času. 

Hlasovanie za návrh formálne veci - názvy jednotlivých článkov, vypustenie dvojbodky, presunutie 

dátumu a schválenia do článku 3 

Za: 10  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

Hlasovanie za doplnenie troch pracovných dní do článku 2 a zákazky na úrovni od 10 000 Eur bez DPH 

Za: 7  hlasov   Proti: 2  hlasov  Zdržal sa: 1 hlasov  

Hlasovanie za uznesenie č. 49/2019 

Za: 7  hlasov   Proti: 2  hlasov  Zdržal sa: 1  hlasov 

 

  

K bodu č. 12 Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti Lesy mesta Podolínec, s.r.o. 

 

Návrh predniesol konateľ spoločnosti Lesy mesta Podolínec, s.r.o. podľa priloženého materiálu.  

p. Antoni – čo sa týka hlasovania dozornej rady, predložený návrh konateľa bol neschválený. Mám 

informácie, ktoré potvrdila aj pani ekonómka. HV je kladný avšak v  decembri boli vykonané ťažobné 

práce jednou spoločnosťou. Ak by ich fakturovala tak ako mala, pretože ich fakturovala až v  januári, 

výsledkom by nebol zisk ale strata. Nebudem hlasovať za rozdelenie HV ak viem, že nemal byť kladný. 

p. konateľ – faktúra bola vystavená v zmysle zákona. Vyžiadal som si stanovisko pracovníka daňového 

úradu, zákon porušený nebol. 

p. Spirčák – myslím si že p. konateľ je odborník, lesy prebral nie v  ideálnom stave. Mestské lesy boli 

založené hlavne z dôvodu čerpania euro fondov. Ak by vytvoril negatívny HV, nemohol by ich čerpať. 



Neporušil zákon, zaslúži si odmeny. Za 2,5 roka odviedol mestu 137 000 Eur. Dozornej rade poskytol 

veľmi podrobné informácie v správe lesných porastov. Nemá ideálne podmienky na hospodárenie 

v lese. On spoločnosť nepriviedol do mínusu, ušetril za minulý rok 2 700 m 3 dreva, šetrí naše lesy. 

p. Marhefka – p. Antoni má štatistiku, kde je preukázané že sa zvýšila ťažba o  30% odkedy vznikla s.r.o. 

p.konatel – z čoho by ste vy zaplatili všetky veci, ktoré boli naložené s.r.o.-čke pri založení? 

p. Marhefka – účtovníctvo firmy je robené výslovne na náklady, nevidím do budúcna extrémne prínosy. 

V januári bol problém, že nebolo v princípe ani na výplaty, neboli vyplatené nejaké faktúry. 

p. konateľ – došlo ku krátkodobému poklesu likvidity, je to bežné.  

p- Marhefka – nebudem hlasovať len z jedného dôvodu, že účtovníctvo je prispôsobované istým 

okolnostiam. Ale nato aby firma nebola v strate treba myslieť skôr.  

p. konateľ – vy tvrdíte, že my manipulujeme účtovníctvo? Žiadny zákon porušený nebol. Vznikla mestu 

nejaká ujma? Chceli ste úsporné opatrenia, tak som ich zrobil.  

p. Antoni – prečo v októbri bolo schvaľované odpustenie nájmu, ktoré malo byť splatené v marci? 

p. konateľ – boli výdavky, ktoré bolo treba riešiť akútnejšie. Odpustenie nájmu bolo zdôvodnené.  

p. Válek – konateľ mal výdavky s mostom. Zastanem sa konateľa, predtým tu boli rôzne vedenia, 

zlepšilo sa to.  

p. Simoníková – som zásadne proti takému rozdeleniu HV, ktoré navrhuje p. konateľ ako odmenu 

dozornej rade. Ak by mala spoločnosť zaplatiť dane, ktoré jej boli odpustené v  októbri, bola by 

spoločnosť ešte vo väčšej strate. Keď sa prerokovala uzávierka, daňové priznanie, tak som navrhla 

schváliť uzávierku z toho dôvodu, že ja sa necítim zodpovedná za hospodárenie spoločnosti za rok 

2018. Myslím si, že v krátkodobej likvidite ste boli celý rok. Nech sa z toho niečo kúpi do mesta, alebo 

nech to ostane spoločnosti ako nerozdelený zisk minulých období. 

p. konateľ – mesto nadmerne zaťažuje s.r.o.-čku svojimi požiadavkami. 

p. Demák – čo sú to tie nadmerné požiadavky mesta? 

p. Simoníková – nadmernou požiadavkou bol most. Spoločnosť bola týmto zaťažená, lebo museli 

opraviť majetok mesta. 

p. Válek – áno tlačili sme ho do toho, v dôsledku toho bolo odpustenie nájmu. 

 

Ms Z v Podolínci schvaľuje rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti  

Lesy mesta Podolínec s. r. o. nasledovne: 

Hospodársky výsledok po zdanení 1 758,40 € 

1. Povinná tvorba Zákonného RF - 100,40 € 

2. Podiel na zisku (tantiéma) spoločníkovi ... 

Mesto Podolínec 

3. Odmeny členom štatutárnych orgánov a DR - 1 658,00 € 

4. Preúčtovanie zostatku HV na účet 

428-Nerozdelený zisk minulých období ... 

Hlasovanie: 

Za: 2  hlasy (Mgr. Ján Spirčák, RNDr. Emil Válek, PhD.) 

Proti: 4 hlasy (JUDr. Lukáš Antoni, Jozef Reznický, Martina Simoníková, Mgr. Dominika Skybová) 

Zdržal sa: 3  hlasy (Mgr. Peter Demák, Ing. Kristián Hanečák, Bc. Mária Hangurbadžová,)  

Poslanec Mgr. Michal Marhefka odišiel. Prítomných poslancov 9. 

 

Bola vyhlásená krátka prestávka. 

 

 



P. konateľ predniesol alternatívny návrh, aby HV vo výške 1 658,-- Eur bol preúčtovaný na 

nerozdelený zisk z minulých období. 

Hlasovanie za uznesenie č. 50/2019 

Za: 10  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

K bodu č. 13 Schválenie základných kritérií pre prideľovanie nájomných bytov 

Návrh predniesol p. Demák. 

Sociálna a bytová komisia odporúča schváliť kritériá aj smernicu prideľovania bytov na ul. Lesnej.  

Hlasovanie za uznesenie č. 51/2019 

Za: 10  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

K bodu č. 14 Rôzne 

 

P. Antoni predložil návrh zriaďovacej listiny DHZ, vzhľadom nato, že takáto listina chýba.  

Hlasovanie za uznesenie č. 52/2019 

Za: 10  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

P. Marhefka predložil návrh o odpustenie poplatku TKO pre členov DHZ. Finančná komisia odporúča 

odpustiť poplatok TKO. 

p.Antoni – v súčasnej forme VZN o miestnych daniach a poplatkoch za TKO nie je upravený postup pri 

takejto žiadosti. Nejde o odpustenie, ale o zníženie 50%. Vzťahuje sa to na členov zásahového družstva, 

nie pre všetkých členov. 

Hlasovanie za uznesenie č. 53/2019 

Za: 10  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

K bodu č. 15 Diskusia 

 

p. Simoníková – aký je stav súdu s pánom Birošíkom? 

p.primátor – pristúpili sme k rokovaniam o dohode s p. Birošíkom a pracovný pomer bol k 31.03.2019 

ukončený. Bola mu vyplatená vzájomne akceptovateľná náhrady ušlej mzdy spolu s  odstupným. Čo sa 

týka druhého sporu, súd určil, aby sme do konca mája informovali súd o  prebiehaní vzájomných 

rokovaniach o dohode a vytýčil pojednávanie na začiatok júna. Jeho právnemu zástupcovi sme poslali 

údaje o mzdových nárokoch za obdobie od decembra 2015 do júna 2018.  

 

p. Spirčák – chcem sa opýtať na stav hrádze. 

p. primátor – pred mesiacom bolo konanie ohľadom prekládok inžinierskych si etí, ktoré je nutné 

zrealizovať. Na jeseň minulého roku pristúpil vodohospodársky podnik k  vyvlastňovaniu neznámych 

a známych vlastníkov pozemkov, s ktorými nemohol podpísať zmluvy o budúcich zmluvách. Práce 

pokračujú v administratívnej rovine. Robili sa prekopávky s prekládkou elektrického vedenia, bude 

nasledovať preloženie plynu a telekomunikácii. Začiatok výstavby by mal byť v roku 2020. 

 

p. Demák – v akej fáze je bytový dom na ul. Lesnej? 

p. primátor – práce sa musia trošku zrýchliť, malo by sa stihnúť dokončiť  stavbu do 30.06.2019 

a skolaudovať do 31.08.2019.  



 

p. Marhefka – čo sa týka kasárni, nikto sa z ministerstva obrany a ministerstva vnútra neozval.  

p. primátor – z ministerstva obrany sme dostali informáciu, že našu žiadosť evidujú.  

 

p. Smandra – chcem sa opýtať k navýšeniu kultúrnych podujatí, či sa chystá niečo veľkolepé 

v porovnaní s minulým rokom? 

p. Skybová – mesto si zaslúži viac kultúrnych podujatí. Chceli  by sme obnoviť tradíciu jarmoku, to si 

vyžaduje vyšší rozpočet. Mám predstavu, aby sa konalo viac divadelných vystúpení pre deti, podporiť 

športové podujatia. Harmonogram podujatí bude zverejnený v  najbližšom vydaní Podolínskeho 

spravodaja. 

 

p. Simoníková st. – ako to vyzerá s územným plánom? 

p. Marhefka – prerokovali sme všetky požiadavky. S niektorými sa nebude počítať, ale väčšina bude 

zahrnutá do zmien a doplnkov. 

p. prednosta – so stretnutia s projektantmi vyplynulo, že sú určité požiadavky, ktoré nie sú 

akceptovateľné. Potom je tam niekoľko požiadaviek, ktoré sú akceptovateľné, ale musia byť doplnené. 

Všetkým záujemcom o zmenu sa odpovie v priebehu mesiaca a následne by malo byť stretnutie 

s navrhovateľmi. 

 

 

 K bodu č. 16  Záver 

MsZ končí o 20:50 hod. 

 

 

 

__________________________                                      ___________________________ 

               primátor mesta                    prednosta  

 

 

 

Overovatelia zápisnice:                                       __________________________ 

 

 

 

                                                                                ___________________________ 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka:      Lenka Compľová, 25.04.2019 

 


