Zápisnica z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci,
konaného dňa 29. októbra 2019
o 16:30 hod.

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

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

K bodu č. 2

Schválenie programu zasadnutia MsZ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu MsZ
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie spolufinancovania žiadosti PD - Cyklotrasa Podolínec/Vyšné Ružbachy
Rozpočtové opatrenie č. 8/2019
Správa hlavného kontrolóra mesta Podolínec o výsledku kontroly personálnej a mzdovej agendy za
rok 2018 u zamestnávateľa Mesto Podolínec
7. Informácia o odpadovom hospodárstve
8. Informácia o štatistike stavebného úradu
9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019
10. Návrh zámerov pre zmenu a doplnenie územného plánu
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
p. Antoni – navrhujem, aby bod č.6. bol Zmena záväzných ukazovateľov rozpočtu a ako bod č. 12
materiál ohľadom podania žiadosti z nórskych fondov oprava hradných múrov.
Hlasovanie, aby sa MsZ riadilo týmto programom:
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

K bodu č. 3

Určenie overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice – Kristián Hanečák, Ján Spirčák

K bodu č. 4

Schválenie spolufinancovania žiadosti PD -Cyklotrasa Podolínec/Vyšné Ružbachy

Návrh predložil p. Marhefka podľa priloženého materiálu.
p. Válek – je súčasťou toho aj budovanie nejakých oddychových zón?
p. Marhefka – áno, súčasťou sú vybudované dva prístrešky s odstavnými stojanmi.
p. Válek – bude tam asfaltový povrch?
p. Marhefka – áno.
kontrolór MsÚ – čo sa týka pozemkov nebude s tým problém?
p. Marhefka – my máme vysporiadané pozemky.

Hlasovanie za uznesenie č. 104/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov

K bodu č. 5

Zdržal sa: 0 hlasov

Rozpočtové opatrenie č. 8/2019

Návrh predložil p. primátor podľa priloženého materiálu.
p. Simoníková – chcem sa opýtať aký je pomer z 1 000,-- Eur na dopravu a na trénerov?
p. Smandra – ostáva nám ešte jedna pohľadávka voči trénerovi mládeže. My mu hradíme cestovné
náklady. Za október by to malo byť cca. 30% z tejto sumy. Čakáme ešte faktúru za autobus od
spoločnosti JUNO, a tam by malo byť nejakých 600,-- až 700,-- Eur.
p. Simoníková – takže to nie je odmena trénerom?
p. Smandra – všetko sú to cestovné náklady. Tento rok sme mali zvýšené náklady na dopravu.
Hlasovanie za uznesenie č. 105/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

K bodu č. 6

Zmena záväzných ukazovateľov rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec na rok 2019

Návrh predniesla p. Simoníková podľa priloženého materiálu.
kontrolór MsÚ – navýšenie úväzku z 2,5 na 3 bolo z akého dôvodu?
p. Simoníková – to bolo rozhodnutie riaditeľky školy.
p. Reľovská – zvýšenie bolo kvôli počtu detí.
Hlasovanie za uznesenie č. 106/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

K bodu č. 7

Správa Hlavného kontrolóra mesta Podolínec o výsledku kontroly personálnej a
mzdovej agendy za rok 2018 u zamestnávateľa Mesto Podolínec

Správu predniesol kontrolór MsÚ podľa priloženého materiálu.
p. Demák – zaujímalo by nás, čo to pre nás do budúcnosti to znamená?
kontrolór MsÚ – aby sa príslušní zamestnanci poučili z týchto mnou zistených a vytknutých chýb.
p. Demák – boli tam nejaké nezrovnalosti, ktoré boli veľmi závažné?
kontrolór MsÚ – nezrovnalosti neboli až takého charakteru. Boli tam pripomienky, že mzdová
účtovníčka pri skončení pracovného pomeru mala vysoké odstupné, nebolo tam porušenie zákona.
p. Simoníková – vyplatiť odmenu bez návrhu, takisto sociálny fond, ručne poprepisované dohody,
chýbajúce podpisy, ja si nemyslím, že sú to kozmetické chyby.
kontrolór MsÚ – pri dohodách so ZPOZ je dohodnutá suma 3,30 Eur/hod., ale sú zásady, v ktorých sú
za jednotlivé akcie vyčíslené odmeny. Nie je súlad s vnútorného predpisu odmeňovania ZPOZ s tým, čo
je v rámci uzavretej dohody dohodnuté. K tomuto vnútornému predpisu som sa vôbec nedostal a platí
od 01.01.2018. MsZ o tom nebolo oboznámené a viac-menej nikto o tom nevedel.
prednosta MsÚ – na základe Vašej kontroly p. primátor urobil záver, že smernicu ZPOZ je nutné
prerobiť od 01.01.2020.
Hlasovanie za uznesenie č. 107/2019
Za: 10 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlasov

K bodu č. 8

Informácia o odpadovom hospodárstve

Informáciu predniesol prednosta MsÚ podľa priloženého materiálu.
p. Hanečák – čo z toho vyplýva pre občana, zvýši sa poplatok za odvoz odpadu?
prednosta MsÚ – nárast nákladov na odpadové hospodárstvo pre budúci rok sa musí premietnuť do
poplatku, ktorý sa vyberá od občanov.
p. Hanečák – čiže mesto už teraz dopláca za obyvateľov?
prednosta MsÚ – mesto čiastočne dopláca, čo by nemalo. Ale na budúci rok musí zvýšiť cenu o 25%
a nesmie doplácať za občanov.
p. Antoni – mne by sa pozdávala myšlienka vytvoriť priestor na drobné odpady.
prednosta MsÚ – na ul. Lesnej, bývalý sklad olejov, by sme chceli v troch miestnostiach vytvoriť sklad
na elektro odpady, separovaný zber a papier.
Hlasovanie za uznesenie č. 108/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

K bodu č. 9

Informácia o štatistike stavebného úradu

Informáciu predniesla p. Ferencková podľa priloženého materiálu.
p. Marhefka – ja by som ocenil, keby sme takúto štatistiku dostávali každý rok.
Hlasovanie za uznesenie č. 109/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

K bodu č. 10

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2018/2019

Správu predniesla zástupkyňa p. Reľovská podľa priloženého materiálu.
p. Ferencko – k materiálno technickým podmienkam čítam, že strecha telocvične je v havarijnom stave,
ktorý treba nutne odstrániť.
p. primátor – bol vypracovaný znalecký posudok a požiadali sme o dotáciu na riešenie havarijných
stavov. Z Okresného úradu sme dostali odpoveď, že takto opísaný stav nespĺňa kritéria pre havarijný
stav. Vzniklo to pri rekonštrukcii školy, keby bolo urobené zateplenie podkrovie budovy. Izolácia
a zateplenie sa už odstránilo.
p. Ferencko – teoreticky sa tam nemusí nič robiť?
p. primátor – uvidíme. Strecha nad telocvičňou nemá žiadne odvetranie.
p. Hanečák – výsledky monitoru zo slovenského jazyka a matematiky, sú nie veľmi dobré. Je to
spôsobené zníženým počtom hodín, chcel by som poprosiť keby sa to napravilo.
p. Reľovská – my to môžeme zhodnotiť až ku koncu roka. V posledných rokoch úspešnosť priemeru
nedosahujeme, stále sme pod priemerom. Budeme uvažovať tak, aby sme žiakom pomohli dosiahnuť
lepšie výsledky v testovaní.
Hlasovanie za uznesenie č. 110/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

Krátka prestávka.

K bodu č. 11

Návrh zámerov pre zmenu a doplnenie územného plánu

Návrh predniesol prednosta MsÚ podľa priloženého materiálu.
p. Ferencko navrhol, aby sa v časti zámeru garáží sa vypustil bod 5 písmeno b.
Hlasovanie za návrh p. Ferencka
Za: 10 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlasov
p. Hanečák predložil pozmeňujúci návrh do zoznamu verejno-prospešných stavieb doplniť parkovacie
plochy a zeleň k parkovacím plochám.
Hlasovanie za návrh p. Hanečáka
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
p. Antoni navrhol doplniť na ul. Družstevnej parkovacie plochy a zeleň.
Hlasovanie za návrh p. Antoniho
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Hlasovanie za uznesenie č. 111/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

Prednosta MsÚ predniesol návrh o upravenie maximálnej podlažnosti na prechodné ubytovanie
v záhradkárskej oblasti podľa priloženého materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 112/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Prednosta MsÚ predniesol žiadosť žiadateľov p. Simoníka, p. Kafku, p. Kafkovej, p. Žoldákovej
o zastavaní v lokalite včelín podľa priloženého materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 113/2019
Za: 10 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlasov
Prednosta MsÚ predniesol žiadosť p. Alfonza Dziaka podľa priloženého materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 114/2019
Za: 10 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlasov
Prednosta MsÚ predniesol žiadosť p. Dávida Piešťanského podľa priloženého materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 115/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Prednosta MsÚ predniesol žiadosť PZ Javor podľa priloženého materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 116/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Prednosta MsÚ predniesol žiadosť p. Tobiáša Reznického st., Tobiáša Reznického ml. a Michala Dziaka
podľa priloženého materiálu.
p. Demák – niekedy tam bola záplavová zóna. Nebude toto problém pre projektantov?
p. primátor – projektanti nemali nejakú zásadnú výhradu.
p. Ferencková – v tom území protipovodňovú ochranu rieši protipovodňový múr.
Hlasovanie za uznesenie č. 117/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

Prednosta MsÚ predniesol žiadosť Tomak, s.r.o. podľa priloženého materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 118/2019
Za: 10 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlasov
Prednosta MsÚ predniesol žiadosť Pelety, s.r.o. podľa priloženého materiálu.
p. Marhefka – my sme to preberali už v minulosti, nemôže tam byť všetko. Nič sa tam nezmenilo.
p. Hanečák – predtým tam bolo aj bývanie. Tým pádom, ak to bývanie odtiaľ vypadlo je to občianska
vybavenosť.
p. Marhefka – v tej zastavacej štúdii sa spomínajú bilbordy. A chcel by som vedieť v akom štádiu je
kauza bilbordy?
p. Ferencková – bol tam štátny stavebný dozor, dostal výzvu, čo tam majú urobiť. Je to v štádiu, že si
posielame listy. Obrátili sme sa s tým na Okresný úrad cestnej dopravy a uvidíme aké nám dajú
stanovisko.
p. Marhefka – v stavebnom povolení bolo niečo čo tam nemalo byť?
p. Ferencková – stavebné povolenie bolo vydané na štyri bilbordy. Má tam byť dodržané stanovisko
slovenskej správy ciest, vzdialenosť bilbordov od krajnice má byť 5 metrov.
p. Hanečák – preberáme územný plán. Má to byť na občiansku vybavenosť.
p. Spirčák – tým, že schválime túto žiadosť, nezlegalizujeme bilbordy?
p. Simoníková – je to nebezpečné, nič tam nevidno.
p. Marhefka – čo keď tam raz bude bývanie?
p. Antoni – štúdia je úplne rovnaká. Poslanec Marhefka chcel poukázať nato, že ak žiadateľ prvýkrát
postupoval takto, či je z našej strany ochota veriť mu, že dodrží stanovené podmienky, keďže v inom
prípade ich nedodržal. Tiež som toho názoru, že tento konkrétny žiadateľ to nedodrží.
MsZ v Podolínci súhlasí súhlasí so započatím procesu obstarávania zmien adoplnkov Územného
plánu mesta Podolínec – žiadosť Pelety, s.r.o. podľa priloženého materiálu.
Za: 1 hlasov
Proti: 3 hlasov
Zdržal sa: 7 hlasov

K bodu č. 12

Schválenie podania žiadosti o projekt v rámci výzvy CLT01

P. primátor predniesol žiadosť podľa priloženého materiálu.
p. Demák – pokiaľ sa to schváli a projekt bude realizovateľný, sú majitelia prevádzok upovedomení, že
sa to bude asanovať?
prednosta MsÚ – sú oboznámení. Budeme sa im snažiť ponúknuť iný priestor.
p. Marhefka – vlastne sa zníži aj celková hodnota projektu aj pomer mäkkých aktivít.
Hlasovanie za uznesenie č. 119/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Hlasovanie za uznesenie č. 120/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

K bodu č. 13

Rôzne

Prednosta MsÚ predniesol návrh o zrušení Koncepcie nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve
Mesta Podolínec podľa priloženého materiálu.
p. Válek – ja by som ju nerušil. MsZ je každý mesiac, vieme to aktualizovať podľa potreby.
p. Antoni – dokument má byť informatívny. Z právneho pohľadu, žiaden predpis neupravuje možnosť

vydania takéhoto dokumentu.
p. Marhefka – máme v pláne nejaký takýto dokument do budúcna prijať?
prednosta MsÚ – áno.
Hlasovanie za uznesenie č. 121/2019
Za: 9 hlasov
Proti: 2 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
p. Antoni navrhol upraviť plat primátora mesta navýšením o 20% od 01.01.2020.
p. Hanečák – vplyv na zvýšenie platu primátora bude mať vplyv na plat viceprimátora?
p. Antoni – nie.
p. Spirčák – prečo to nebolo v programe? Podľa mňa je to dosť veľké navýšenie.
p. Marhefka – je to najhoršie hlasovanie z môjho pohľadu. Budem hlasovať za, pretože existuje stránka
platstarostu.sk, dajú sa tam pozrieť platby.
p. Hanečák – išli sme tu preto, aby sme niečo zmenili a aj sa nám to podarilo. Pán primátor si zaslúži
zvýšenie platu.
Počas hlasovania neprítomný poslanec Emil Válek.
Hlasovanie za uznesenie č. 122/2019
Za: 9 hlasov
Proti: 1 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

K bodu č. 14

Diskusia

p. Ferencko – v budovách Kasární sú pootvárané dvere a chodia tam deti. Treba to uzamknúť.
prednosta MsÚ – bol tu súdny znalec ohodnotiť pozemky v kasárňach. Zistili sme, že sú tam povybíjané
okná, je tam potrebný orez stromov. Pre budúci rok potrebujeme v rozpočte vyčleniť 5 000 - 10 000
Eur.
p. Antoni – bolo hlásené, že deti rozbíjajú okná aj na kine. Chýba tam asi 50 metrov plota. Darmo
budeme niečo uzamykať, ak je voľný prístup do objektu.
náčelník MsP – objekt je zabezpečený fotopascou.
p. Ferencko požiadal keď sa bude asfaltovať ul. Školská, aby sa zaasfaltoval pásik prípojky pri dome
p. Hanečáka.
p. primátor – povinnosť má stavebník, má to napísané aj v povolení.
p. Smandra poďakoval za schválenie rozpočtového opatrenia pre MŠK. Keď budete vydávať Podolínsky
spravodaj, mohli by ste nás informovať, možno aj my sme tam vedeli dať nejaký príspevok.

K bodu č. 15 Záver
MsZ končí o 20:51 hod.

__________________________

___________________________

primátor mesta

prednosta MsÚ

Overovatelia zápisnice:

__________________________

___________________________

Zapisovateľka:

Lenka Compľová, 29.10.2019

