
Zápisnica z XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci,
 konaného dňa 12. decembra 2019

o 15:00 hod.

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia

Pán primátor otvoril zasadnutie MsZ, ospravedlnil neprítomnosť p. Hangurbadžovej a p. Hanečáka, 
skonštatoval, že MsZ je uznášania schopné.

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.   Rozpočtové opatrenie č. 10
6.   Zmena záväzných ukazovateľov rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec na rok 2019
7.   Návrh VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  
       stavebné odpady
8.   Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Podolínec
9.   Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta Podolínec na I. polrok 2020
10. Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Podolínec k návrhu programového rozpočtu na roky 2020 - 2022
11. Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022
12. Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec na rok 2020
13. Inventarizácia majetku mesta
14. Schválenie dotácii poskytnutých z rozpočtu mesta na rok 2020
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver

p. primátor – navrhujem, aby sa bod č.10 a bod č. 11 zlúčili do jedného bodu 
Hlasovanie, aby sa MsZ riadilo týmto programom:
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov

K bodu č. 3 Určenie overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice –  Emil Válek, Peter Demák

K bodu č. 4 Návrh majetko - právnych úprav

 p. Antoni predniesol žiadosť Ivana Valoviča a Zuzany Valovičovej podľa priloženého materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 123/2019
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov



Hlasovanie za uznesenie č. 124/2019
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov

 p. Antoni predniesol žiadosť p. Anny Jašurkovej podľa priloženého materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 125/2019
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov
Hlasovanie za uznesenie č. 126/2019
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov

K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 10

Návrh predniesla p. ekonómka podľa priloženého materiálu.
p. Marhefka – znamená to, že náš rozpočet je plusový?
p. ekonómka – zatiaľ áno.
p. Antoni – v tomto rozpočte sú zahrnuté prostriedky na vysporiadanie súdneho sporu. Ako to vyzerá?
p. primátor – v súdnom spore bolo ukončené dokazovanie, a zajtra by mal byť vynesený rozsudok. 
Prostriedky boli vyčlenené v rozpočte, sú zatiaľ nevyčerpané.
p. Skybová – presun prostriedkov z rezervného fondu, načo to bolo použité?
p. primátor – pri rozpočtových opatreniach sme schvaľovali presuny z rezervného fondu na realizáciu 
stavebných akcií, na dofinancovanie bytového domu na ul. Lesnej aj na vysporiadanie záväzku 
z neplatného rozviazania pracovného pomeru.
Hlasovanie za uznesenie č. 127/2019
Za: 9  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.
Hlasovanie za uznesenie č. 128/2019
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov

K bodu č. 7 Návrh VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a  
                             drobné stavebné odpady

Návrh predniesol p. Antoni podľa priloženého materiálu.
p. Marhefka – v súčasnosti je poplatok za smeti 19,46 Eur a nezvyšoval sa od roku 2014. Poplatok sa 
zvýši na 27,01 Eur. Z môjho pohľadu budeme musieť vytvoriť kvalitnejšie služby, vytvárať priestor na 
separovanie odpadu a takým spôsobom možno do budúcna dospieť k tomu, aby sa poplatok znížil.  
p. primátor – mesto má povinnosť v čo najvyššej miere pokrývať náklady zo zdrojov, ktoré vyzbiera od 
občanov. V roku 2017 bol doplatok okolo 4 000 €, v roku 2018 bol 12 000 € a v roku 2019 bol 24 000 €. 
Dôvod je, že veľa rokov sa poplatok nezvyšoval, ale náklady rástli.  
p. Skybová – žiadosť na úľavu a odpustenie poplatku, bude na internete?
p. primátor – bude u pracovníčky, ktorá ma na starosti odpad, ale aj na internete. 
p. Spirčák – v 27,01 € sú zahrnuté všetky skutočné náklady na osobu, alebo bude ešte mesto niečo 
doplácať?



p. primátor – sú v tom zahrnuté náklady na vývoz odpadu, ale nie sú tam zahrnuté náklady na 
odpadové hospodárstvo.
p. Antoni – mám pozmeňujúci návrh, zrušiť VZN č. 3/2018 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané 
MsÚ v Podolínci
p. Simoníková – VZN ustanovuje, že doklad na úľavu, ktorý nosia občania musí byť v slovenskom alebo 
českom jazyku. Poplatok sa odpúšťa za dni a občan musí preukázať koľko dní nevyrábal odpad.
kontrolór MsÚ – čo sa týka platieb za komunálny odpad, je tam možnosť úhrady na 4 splátky, 
odporúčam, aby ste tento bod zmenili na 2 splátky.

Krátka prestávka.
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Antoniho
Za: 9 hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh, aby sa v článku 7 doplnil odsek 3, aby daňovník mohol uhradiť daň 
jednorázovo do 15 dní od nadobudnutia platnosti rozhodnutia o vyrubení dane
Za: 9 hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov
Hlasovanie za uznesenie č. 129/2019
Za: 9 hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov

K bodu č. 8 Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Podolínec

Návrh predniesol p. Antoni podľa priloženého materiálu.
p. Marhefka – dávam pozmeňujúci návrh č.1 a to, aby sa doplnilo v prílohe č. 1,  bod 4 – pozemok 
zastavaný bytovými domami, zvýšenie kúpnej ceny na 3 Eur/m2  počas prechodného obdobia a to do 
konca septembra 2020 pre vlastníkov bytov. Po tomto termíne to bude 10Eur/m2. 
Pozmeňujúci návrh č.2 je v prílohe č.1, bod 7 – pozemky v plánovaných alebo pripravovaných 
lokalitách IBV –  uviesť text: podľa znaleckého posudku a skutočne vynaložených nákladov na 
budovanie inžinierskych sietí minimálne 35 Eur/m2.
p. Antoni – dávam pozmeňujúci návrh č. 3, aby v prílohe č. 2, bola prvá tabuľka upravená tak, aby 
položky 4,5,6,7 boli zjednotené a akýkoľvek účel bude stále 35 Eur.
Pozmeňujúci návrh č. 4, aby v prílohe č. 7 v posledných 4 tabuľkách bolo napísané namiesto iní 
prenajímatelia iní žiadatelia.
p. Válek – v tejto sume nie je zahrnutý nájom lesných pozemkov?
p. Antoni – lesy sú špecifický subjekt, nemajú nájomnú zmluvu, ale majú zmluvu o prenechaní majetku 
do užívania napriek tomu, že sa tam používa pojem nájomné. Na Lesy mesta Podolínec sa vôbec tieto 
tabuľky nevzťahujú.
p. Ferencko – v prílohe č. 2, položka č. 1 jedná sa o záhradky pri bytovkách, dávam pozmeňujúci návrh 
č. 5, aby suma zostala na 0,08 Eur a nezvyšovala sa. 
p. Antoni – nájomné sa počíta 1/10 trhovej ceny.
p. Ferencko – mám pozmeňujúci návrh č. 6, v prílohe č. 6, bod 3 – telocvičňa a šatňa, navrhujem 
ponechať sumu z roku 2019. 

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh č. 1 p. Marhefku
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh č. 2 p. Marhefku
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov
Hlasovanie za pozmeňujúc návrh č. 3 p. Antoniho 



Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh č. 4 p. Antoniho
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh č. 5 p. Ferencka
Za: 4  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 5  hlasov
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh č. 6 p. Ferencka 
Za: 4  hlasov Proti: 1 hlasov Zdržal sa: 4 hlasov
Hlasovanie za uznesenie č. 130/2019
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov

K bodu č. 9 Návrh plánu činnosti Hlavného kontrolóra mesta Podolínec na I. polrok 2020 

Návrh predniesol kontrolór MsÚ podľa priloženého materiálu.
p. Demák – ako to vyzerá s vyrubením poplatkov za komunálny odpad? Sú tam nejaké nezrovnalosti?
p. kontrolór – začal som na tom pracovať, nemám relevantnú odpoveď.
Hlasovanie za uznesenie č. 131/2019
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov

K bodu č. 10 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Podolínec k Návrhu programového rozpočtu na         
                             roky 2020 – 2022
                            Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Návrh predniesla p. ekonómka podľa priloženého materiálu.
kontrolór MsÚ – moje stanovisko ste dostali písomne. Ako materiál som mal rozpočet ale neboli ešte 
známe podielové dane. Príjem z podielových daní je predpokladaný a ak sa navýši, tak sa bude riešiť 
presun v rámci rozpočtových opatrení. Stanovisko je k rozpočtu bez dotácií.
p. Marhefka – rozširuje sa, že sme vyčerpali všetky peniaze, ktoré sú na bankových účtoch. Vyčerpali 
sme rezervný fond?
p. primátor – na rezervnom fonde je momentálne 250 725,67 Eur. 
Hlasovanie za uznesenie č. 132/2019
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov
Hlasovanie za uznesenie č. 133/2019
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov
Hlasovanie za uznesenie č. 134/2019
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov

K bodu č. 11       Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec na rok 2020

Návrh predniesla p. Simoníková podľa priloženého materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 135/2019
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov



K bodu č. 12 Inventarizácia majetku mesta

Správu predniesla p. ekonómka podľa priloženého materiálu.
p. Simoníková – vyradzujeme majetok o 10 000 Eur viac ako mesto, ale dva roky sa skoro nič 
nevyradzovalo. 
p. Spirčák – v evidencii obyvateľstva sa vyradzuje počítač z roku 2016 za 649 Eur. Už je nefunkčný?
p. primátor – zistili sme, že v majetku mesta je majetok, ktorý tam nepatrí. Bol to majetok patriaci 
štátu, zapožičaný mestu, ktorý je v sklade CO a bol vedený na majetkových účtov, kde nemal byť 
vedený. Po konzultácii s audítormi nám odporučili ho korektným spôsobom vyradiť a viesť ho len na 
podsúvahových účtoch. 
Hlasovanie za uznesenie č. 136/2019
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov
Hlasovanie za uznesenie č. 137/2019
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov

K bodu č. 13 Schválenie dotácii poskytnutých z rozpočtu mesta na rok 2020

p. Marhefka predniesol žiadosť OZ Sila a zdravie o dotáciu podľa priloženého materiálu.
p. Marhefka – rozhodli sme sa odporúčiť MsZ, že 1 000 Eur je postačujúce.
Hlasovanie za uznesenie č. 138/2019
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov

p. Marhefka predniesol žiadosť DHZ o dotáciu podľa priloženého materiálu.
p. Skybová – navrhujem, aby sa výška dotácie zvýšila na 1 200 Eur, pretože v roku 2019 aktívne 
súťažiace deti a mládež vyčerpali rozpočet. 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu p. Skybovej
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov
Hlasovanie za uznesenie č. 139/2019
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov

p. Marhefka predniesol žiadosť MŠK Podolínec o dotáciu podľa priloženého materiálu.
p. Marhefka – odporúčili sme zakúpiť 9 miestne vozidlo, ale boli námietky voči tomu, že takéto vozidlo 
nie je potrebné pre MŠK. Dávam pozmeňujúci návrh na zmenu výšky dotácie na sumu 18 000 € a aby 
sa zrušila položka na zakúpenie vozidla.
p. Skybová – tú ligu, čo hráte v Poľsku, platíte tam nejaké štartovné?
p. Smandra – áno platíme štartovné, náklady na dopravu hradia v plnej výške rodičia, chodia autami.
p. Skybová – nedalo by sa hrať niečo v rámci okresu?
p. Smandra – hrajú v podmienkach, ktoré na Slovensku nie sú.
p. Demák – v položke honoráry, odmeny - všetci traja majú nejakú odmenu? 
p. Smandra – dvaja majú odmenu, tretiemu sa prepláca cestovné.
P. Demák – podľa mojich informácií jeden tréner robí bez akéhokoľvek nároku na odmenu.
p. Smandra – dostane príspevok, ktorý sa zbieral od rodičov, ten sa prerozdelí každému trénerovi 
mládeže.
p. Simoníková – tréneri majú zaplatené 6 €/hod. v hrubom cez krúžok, spolu 60 hodín za kalendárny 
rok.
kontrolór MsÚ – jeden žiacky tréner dostáva odmenu z rozpočtu a dostáva odmenu z CVČ. Je to podľa 



teba správne? Akým spôsobom ste sa dopracovali k sume 9 000 € za dopravu? Z môjho pohľadu je to 
prehnaná suma.
p. Smandra – sme dobre ekonomicky rozmýšľajúci klub a snažíme sa ušetriť každé euro. Chodíme aj 
vlastnými autami do Poľska, bez nároku na cesťák.
p. Žoldák – p. kontrolór myslíte si, že dostávam veľa?  Väčšinou som so 4 kategóriami sám, lebo nikto 
nemá nato čas a nervy. Ja zrobím 120 hod. tréningov za tri týždne, viac mi škola nepreplatí. Som jediný, 
ktorý má v Podolínci licenciu. Mohol by som si pýtať 300 € na mesiac, ale viem, že to je veľa a tie 
peniaze by ste nenašli. 
p. Válek – ja ďakujem veľmi pekne, že sa venuješ deťom
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu p. Marhefku
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov
Hlasovanie za uznesenie č. 140/2019
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov

p. Marhefka predniesol žiadosť Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa o dotáciu podľa priloženého 
materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 141/2019
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov

K bodu č. 14 Rôzne

p. Skybová predložila návrh na odvolanie člena P. Szentiványiho a doplniť Ivanu Barlíkovú do komisie 
kultúry a športu.
p. Marhefka – aký je dôvod?
p. Skybová – p. Szentiványi o to sám požiadal.
Hlasovanie za uznesenie č. 142/2019
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov

p. Demák predloži návrh doplniť člena Anna Selepovú do bytovej a sociálnej komisie.
Hlasovanie za uznesenie č. 143/2019
Za: 9  hlasov Proti: 0  hlasov Zdržal sa: 0  hlasov

K bodu č. 15 Diskusia

p. Skybová požiadala mesto, aby zrušilo realizáciu ohňostroja, urobili to aj iné obce. Môžeme urobiť 
nejakú zbierku a poslať obyvateľom zničeného paneláka v Prešove.
p. Demák – prostriedky vyčlenené na ohňostroj sa nemôžu použiť týmto spôsobom.

p. Ferencko – Lesy SR vyhlásili súťaž na pozemok v intraviláne mesta Podolínec, zapojili sme sa aj my?
p. primátor – nie, nemáme nato vyčlenené prostriedky.

p. Marhefka – Ministerstvo obrany vyhlásilo ponukové konanie na pozemky v kasárňach. Mesto 
nejakým spôsobom nekontaktovali?
p. primátor – toto ponukové konanie je medzirezortné medzi ministerstvami.



p. Simoníková st. poďakovala za cestu na ul. Školskej. A poďakovala za účasť ľudom, ktorí boli súčinní 
na vianočnej výstave.

p. Žoldák – počul som, že sa má stavať nejaká športová hala, je to pravda?
p. primátor – pracujeme na tom už rok, momentálne sa spracúvajú štúdie, ktoré majú vyriešiť 
umiestnenie haly a projekčné riešenie.

K bodu č. 16 Záver
P. primátor poďakoval za celoročnú aktívnu prácu poslancom a poslankyniam, občanom, ktorí sa 
zúčastňovali na MsZ a všetkým poprial pekné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré v budúcom 
roku.
MsZ končí o 18:38 hod. 

__________________________                                    ___________________________

               primátor mesta        prednosta MsÚ

Overovatelia zápisnice:                                       __________________________

                                                                                ___________________________

Zapisovateľka:      Lenka Compľová, 12.12.2019


