
Zápisnica z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci, 

 konaného dňa 27. februára 2020 

o 16:00 hod. 

 

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia 

Pán primátor otvoril zasadnutie MsZ, ospravedlnil neprítomnosť p.Demáka a p. Ferencka, 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.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Podolínec za rok 2019 

5.   Informácia o poverení hlavného kontrolóra mesta na vykonanie kontroly spotreby vozidiel 

6.   Správa o činnosti Mestskej polície v Podolínci za rok 2019 

7.   Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na území    

       mesta 

8.   Informácia o schválených nenávratných finančných prostriedkoch pre realizáciu projektov v meste 

9.   Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov pre realizáciu  

       projektov v meste 

10. Informácia o priebehu výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec 

11. Návrh majetko - právnych úprav 

12. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti Lesy mesta Podolínec s.r.o. za rok 2019 

13. Súčasný stav Dobrovoľného hasičského zboru Mesta 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

p. Marhefka – navrhujem do bodu č. 11 doplniť odpredaj pozemku pre Lyžiarsky klub Podolínec. 

p. primátor – navrhujem vypustiť bod č. 12 z dôvodu zistenia nezrovnalosti konečného stavu účtu 

z roku 2017 a počiatočného stavu  účtu v roku 2018. 

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 –  Martina Simoníková, Dominika Skybová 

 

 

K bodu č. 4 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Podolínec za rok 2019 

 

Správu predniesol kontrolór MsÚ podľa priloženého materiálu. 

p. Marhefka – čo sa týka vybavovania sťažností občanov, máme nejakú smernicu? 



kontrolór MsÚ – nie, nie je potrebná. Odpovedá sa v termíne v rámci zákona. 

p. Antoni – ako sme na tom s kontrolou z minulého roka? 

kontrolór MsÚ – v priebehu tohto týždňa boli doplnené materiály pracovníčkou mesta a budem 

pokračovať ďalej. 

Hlasovanie za uznesenie č. 144/2020 

Za: 8  hlasov   Proti: 1  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

K bodu č. 5 Informácia o poverení hlavného kontrolóra mesta na vykonanie kontroly spotreby     

                            vozidiel 

 

Informáciu o potrebe vykonania kontroly spotreby vozidiel predniesol p. primátor.  

Hlasovanie za uznesenie č. 145/2020 

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

 

 

K bodu č. 6 Správa o činnosti Mestskej polície v Podolínci za rok 2019 

 

Správu predniesol náčelník MsP podľa priloženého materiálu. 

p. Valek – ako sa slúži jednému mestskému policajtovi? 

náčelník MsP – je to náročnejšie, niektoré situácie riešim v súčinnosti so štátnou políciou, ale zatiaľ je 

to bez problémov. 

p. Hanečák – MsP má viac právomoci ako doteraz? 

náčelník MsP – áno. 

p. Reznický – ako je to s rýchlosťou v obytných zónach? 

náčelník MsP – nemôžeme používať merače rýchlosti. 

kontrolór MsÚ – máš nejaké informácie, že sa robia kroky, aby sa do zákona dostala náležitosť ohľadne 

verejno-prospešnej činnosti? 

náčelník MsP – asociácia MsP tlačí nato, aby to prešlo v priestupkovom zákone, aby to mohli odrobiť vo 

verejno-prospešných prácach. 

Hlasovanie za uznesenie č. 146/2020 

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

 

 

K bodu č. 7 Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských  

                             zariadení na území mesta 

 

Návrh predniesol p. primátor podľa priloženého materiálu. 

Hlasovanie za uznesenie č. 147/2020 

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

 

 

Príchod poslanca Ferencka. 

 

 

 

 



K bodu č. 8 Informácia o schválených nenávratných finančných prostriedkoch pre realizáciu projektov  

                            v meste 

 

p. primátor predniesol informáciu o schválených žiadostiach: 

- podpora domácej opatrovateľskej služby - schválené 54 600 € bez spolufinancovania  

- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – schválené 30 000 €, spolufinancovanie minimálne 5 % 

- projektová dokumentácia cyklotrasy Podolínec-Vyšné Ružbachy - schválené 7 699,75 €,    

   spolufinancovanie minimálne 5 %. 

- výstavba a rekonštrukcia mestskej komunikácie - schválené vládou SR vo výške 150 000 € 

- podpora a zvyšovanie kvality TSP II.- schválené 41 000 € 

- žiadosť o príspevok na výstavbu šatní - schválené 10 000 €, spolufinancovanie 3 334 € 

p. Antoni – ako to vyzerá s hrádzou a aké sú možnosti, čo by sa s týmto dalo ešte urobiť? 

p. primátor – čo sa týka výstavby šatní, tesne pred konaním o vydaní stavebného povolenia sme zistili, 

že súčasťou projektu protipovodňových opatrení je zbúranie súčasných šatní na ihrisku a takisto línia 

hrádze prechádza v smere k mostu aj rohom existujúceho futbalového ihriska. Výsledkom rokovania sú 

tri možnosti. Prvou je nahradenie hrádze múrom, druhou je finančná náhrada asanovanej budovy 

určená znaleckým posudkom a treťou možnosťou je dať do rozpočtu náhradu vo výške projektových 

nákladov na novú stavbu. Ešte sa rieši územné konanie ohľadom preložky elektrického vedenia, ktoré 

potrebuje zrealizovať VSD. 

p. Ferencko – z tých 150 000 € čo prišlo sa bude opravovať cesta pri MŠ. Zvýšia sa nejaké finančné 

prostriedky? 

p. primátor – momentálne to nevieme povedať. Nemáme ešte uzavretý rozpočet, lebo komisia 

výstavby navrhla jednu úpravu týkajúcu sa počtu parkovacích miest a vedenia chodníka na tejto 

komunikácii. Tá rekonštrukcia sa má dotknúť aj mostíka. Mali by sme poznať statický stav mosta, takže 

čakáme na statický posudok.  

p. Ferencko – išlo mi o tie kanalizačné poklopy na ul. Sládkovičovej. 

Hlasovanie za uznesenie č. 148/2020 

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

 

 

K bodu č. 9 Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov  

                            pre realizáciu projektov v meste 

 

p. primátor predniesol informáciu o podaných, ale zatiaľ nerozhodnutých žiadostiach. 

- žiadosť o grant z nórskych fondov – jedná sa o rekonštrukciu časti hradného múru na ul. Baštovej 

- žiadosť o múzeum histórie mesta  

- obnova okolia pamätníka  

- projekt na dve detské ihriská 

 

 

K bodu č. 10 Informácia o priebehu výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ,  

                            Školská 2, Podolínec 

 

Informáciu predniesla predsedníčka rady školy. Do výberového konania sa prihlásila jedna uchádzačka. 

Rada školy navrhla zriaďovateľovi vymenovať Mgr. Silviu Reľovskú. 

Hlasovanie za uznesenie č. 149/2020 

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



K bodu č. 11        Návrh majetkovo - právnych úprav 

 

 sl. Bialková predniesla žiadosť Kamila Kozuba podľa priloženého materiálu. 

náčelník MsP – problém bol, že p. Kozub vysadil nejaké dreviny v blízkosti plota p. Mecka. Pri 

rekonštrukcii plota sa musel zbaviť drevín, keďže v tom čase to nemal nikto v prenájme. Keď to chce na 

záhradkárske účely, nech sa tam nevysádzajú dreviny.  

Počas hlasovania neprítomná poslankyňa Simoníková. 

Hlasovanie za uznesenie č. 150/2020 

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

 

 sl. Bialková predniesla žiadosť Dominika Fedoreka podľa priloženého materiálu. 

p. Marhefka – aké športové náradie? 

sl. Bialková – kajaky. 

Počas hlasovania neprítomná poslankyňa Simoníková. 

Hlasovanie za uznesenie č. 151/2020 

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

 

 sl. Bialková predniesla žiadosť Michaely Kováčovej podľa priloženého materiálu. 

p. primátor – v dôsledku žiadosti o opravu hradného múru je aj asanácia domov. Hľadali sme spôsob 

ako túto prevádzku zachovať. Keďže máme voľný priestor v Dome služieb, ponúkli sme jej ho.  

p. Skybová – plánuje mesto výmenu okien a dverí na Dome služieb? 

p. primátor - na jar sa plánuje výmena na prízemí celého Domu služieb.  

p. Marhefka – treba povedať, že tie domy boli odkúpené od ľudí práve v prospech asanácie. 

Počas hlasovania neprítomná poslankyňa Simoníková. 

Hlasovanie za uznesenie č. 152/2020 

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

 

 sl. Bialková predniesla žiadosť Stanislava Pisarčíka priestorov podľa priloženého materiálu. 

Hlasovanie za uznesenie č. 153/2020 

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

 

 sl. Bialková predniesla žiadosť Jany Zavadskej podľa priloženého materiálu. 

Hlasovanie za uznesenie č. 154/2020 

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

 

 sl. Bialková predniesla žiadosť Ivana Valoviča a Zuzany Valovičovej podľa priloženého materiálu. 

p. Antoni – zmluva je už podpísaná, len nás upozornili, že jedna zo zmluvných strán mala zlú adresu. Na 

pozemku bola ťarcha, keďže pozemok bol kupovaný cez hypotekárny úver. Za úpravu zmluvy 

o hypotekárnom úvere je poplatok 160 Eur a to berie mesto na seba, keďže ide o investíciu nami 

žiadanú. 

Hlasovanie za uznesenie č. 155/2020 

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

Hlasovanie za uznesenie č. 156/2020 

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

 

Odchod poslankyne p. Hangurbadžovej. 

 



 p. Marhefka predniesol návrh odpredaja pozemku KNC 5743 vo výmere 26 m2 pre Lyžiarsky klub 

Podolínec z dôvodu možnosti pripojenia elektrickej prípojky pre všetky prevádzkované objekty tak, aby 

mohol naďalej poskytovať služby pre obyvateľov mesta a regiónu.  Materiál nebol zahrnutý do MsZ, 

pretože mi bolo povedané, že je potrebný znalecký posudok. Obidve komisie odporúčajú pozemok 

predať. 

kontrolór MsÚ – má lyžiarsky oddiel všetky záväzky voči mestu vysporiadané? Ak je k 31.03.2019 

vysporiadaná suma, tak je možnosť sa o týchto náležitostiach baviť. Odporúčam tento bod presunúť na 

ďalšie MsZ. 

p. Marhefka – posledná zmluva bola uzatvorená v roku 2013. Od roku 2018 sa dožadujú zmeny tejto 

zmluvy aj písomnou formou, aby sa uzatvorila nová nájomná zmluva. Mesto nijakým spôsobom na túto 

agendu nereagovalo. Cieľom odpredaja pozemku je urobiť prípojku elektriky. Ak v súčasnosti prípojka, 

ktorá existuje bude odpojená, bude odpojený aj vodojem, pretože celý vodojem je napojený na 

elektriku lyžiarskeho klubu.  

p. primátor – p. Frank bol na rokovaní finančnej komisii. Oficiálne od januára 2019 nemáme informáciu 

o žiadosti  o predĺžení nájmu.  

p. Marhefka – teraz pozerám, že my sme im vlastne aj vypovedali nájom v septembri 2016. Prečo 

nemáme chatu naspäť? 

p. Antoni – komisia odporúčila predaj tohto pozemku v pomere 3:2. Proti boli preto, lebo riešime 

pozemok pod technickou stavbou, ktorá je potrebná pre celé fungovanie, lebo tam bude trafostanica. 

Nájomné je stavané tak, že lyžiarsky klub je povinný zaplatiť nájomné vo výške 600 €/ročne, v prípade 

lyžovania sa suma zvyšuje. Znalec ma zadané spracovanie znaleckého posudku na ohodnotenie chaty. 

Navrhoval by som, aby v rámci tohto posudku znalec stanovil aj hodnotu tohto pozemku. 

MsZ v Podolínci schvaľuje odpredaj pozemku v k. ú. Podolínec zapísaný na LV č. 5412, parcela  

KN-C 5743 o výmere 26 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov  pre navrhovateľa Lyžiarsky klub Podolínec, Lesná 338/5, 065 03 Podolínec, IČO: 37937197 

za cenu podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Podolínec, 15 €/m2, spolu za výmeru 390€. 

Za: Michal Marhefka  

Proti: Ján Spirčák, Eduard Ferencko  

Zdržal sa: Lukáš Antoni, Dominika Skybová, Emil Valek, Jozef Reznický, Kristián Hanečák, Martina  

                   Simoníková 

 

 

Krátka prestávka. 

 

 

K bodu č. 12 Súčasný stav Dobrovoľného hasičského zboru Mesta 

 

p. primátor informoval o súčasnom stave podľa priloženého materiálu. 

p. Ferencko – čo to znamená, že DHZ bol zaradený v D-čku? 

p. primátor – nedostaneme žiadnu dotáciu na činnosť zásahovej jednotky, operačné strediská sa na nás 

nemôžu spoliehať, že sme schopní pomôcť pri mimoriadnych situáciách. 

p. Ferencko – my môžeme mať zásahovú jednotku? 

p. primátor – môžeme, len pre rok 2020 sme zaradení v kategórii D, v októbri môžeme požiadať 

o zaradenie do inej kategórie. 

p. Skybová – mrzí ma, že v tomto liste sú podpísaní chlapci, ktorí túto zásahovú jednotku budovali 

a vzdali to. Obrali sme sa nielen o 5 000 €, ale aj o dotácie z ostatných obcí.  



p. Hotáry – situácia nastala z toho dôvodu, pretože doobeda nemá kto zasahovať. Hľadali sme riešenie, 

inak sa to spraviť nedalo.  

p. primátor – tiež ma to mrzí, vážim si prácu, ktorú všetci vyvinuli. My potrebujeme mať partnera, 

s ktorým môžeme robiť opatrenia a predkladám návrh na odvolanie veliteľa DHZM  

p. Miroslava Hotáryho. 

kontrolór MsÚ – čo ste mysleli spísaním dohody o vykonávaní činnosti? 

p. Hotáry – každý člen mal dohodu, lebo ako má vykonávať činnosť? Dohoda je aj o tom, že môžem 

používať auto. 

kontrolór MsÚ – dobrovoľná činnosť hovorí o tom, že ju vykonáva občan alebo FO na základe svojho 

rozhodnutia bez nároku na odmenu.  

p. Skybová – sú obce, ktoré sa vedia zavďačiť spôsobom úľavy na smetiach, alebo vedia na konci roka 

vyplatiť nejakú odmenu, ďakovné za výpomoc. 

Hlasovanie za uznesenie č. 157/2020 

Za: 6  hlasov   Proti: 1  hlasov  Zdržal sa: 2  hlasov 

p. primátor navrhol, aby za veliteľa bol navrhnutý Štefan Kovaľ. 

Hlasovanie za uznesenie č. 158/2020 

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

 

 

K bodu č. 13 Rôzne 

 

p. primátor informoval o výsledku kontroly inšpektorátu prácu, v meste Podolínec neboli zistené 

nedostatky v kontrolovaných oblastiach. 

p. primátor informoval o žiadosti z Okresného súdu v Starej Ľubovni o schválenie prísediacich pre 

Okresný súd, nakoľko doterajším prísediacim sa skončilo obdobie, na ktoré boli zvolení. 

 

 

K bodu č. 14 Diskusia 

 

p. Ferencko – chcem sa opýtať ohľadne lekárne na ObZS? 

p. primátor – nový prenajímateľ dokončil stavebnú rekonštrukciu v októbri a posledná informácia je 

taká, že do dvoch týždňov by mala byť otvorená. 

 

p. Ferencko – je niečo nové ohľadom zubára? 

p. primátor – nie. 

 

p. Ferencko – kontajner pri stodole, kto tam môže sypať smeti? 

p. primátor – keďže je voľne prístupný tak každý. 

p. Ferencko – ako často sa vyváža tento kontajner? 

p. primátor – podľa potreby. 

 

p. Spirčák – na ul. Družstevnej by sa malo začať parkovisko, je už nejaký termín? 

p. primátor – nie som si istý, či finančne zvládneme tohto roku. Projekčne to je pripravené, finančne 

zatiaľ nepokryté.  

 

Ing. Ján Smandra informoval o doprave futbalistov na súťaže. 

 



K bodu č. 15 Záver 

 

MsZ končí o 19:16 hod.  

 

 

 

 

__________________________                                      ___________________________ 

               primátor mesta             prednosta MsÚ 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:                                       __________________________ 

 

 

 

                                                                                ___________________________ 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka:      Lenka Compľová, 27.02.2020 

 


