
Zápisnica z XIX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci, 

 konaného dňa 10. decembra 2020 

o 16:00 hod. 
 

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia 

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

Neprítomní poslanci: Dominika Skybová, Ján Spirčák  

 

 

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 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 5/2020 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

6. Rozpočtové opatrenie číslo 4 - zmena rozpočtu mesta Podolínec na rok 2020 
7. Zmena záväzných ukazovateľov rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec na rok 2020 
8. Správa Hlavného kontrolóra mesta Podolínec o výsledku kontroly na mieste rozhodnutí o vyrubení 

poplatku za komunálny odpad za rok 2019 

9. Návrh plánu činnosti Hlavného kontrolóra mesta Podolínec na I. polrok 2021 
10. Návrh programového rozpočtu na roky 2021 –2023 a stanovisko Hlavného kontrolóra mesta 

Podolínec k jeho návrhu  
11. Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec na rok 2021 
12. Schválenie dotácii poskytnutých z rozpočtu na rok 2021 
13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Záver 

 
Hlasovanie za schválenie upraveného programu 

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

 

 

K bodu č. 3 Určenie overovateľov zápisnice  

Overovatelia zápisnice –  Peter Demák, Eduard Ferencko 

 

 

K bodu č. 4 Návrh majetko-právnych vzťahov 

                                                         

 sl. Bialková predniesla žiadosť o prenájom trojizbového bytu so súpisným číslom 784 (bytový dom na 

ul. sv. Anny) pre Milana Horvátha ml., Námestie Mariánske 39, Podolínec podľa priloženého materiálu.    

p. Ferencko – doteraz kde bývali? 

p. primátor – predtým bývali na námestí v dome č. 39, dom je neobývateľný. Bolo im poskytnuté 

náhradné bývanie v jednoizbovom byte na ul. Sv. Anny. 

Hlasovanie za uznesenie č. 281/2020 

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



 sl. Bialková predniesla žiadosť o prenájom jednoizbového bytu so súpisným číslom 784 (bytový dom 

na ul. sv. Anny) pre žiadateľa Mariana Gažiková, Letná 103/27, Podolínec podľa priloženého materiálu.  

p. Marhefka – ona tam už predtým bývala? 

p. primátor – býva tam. Zmenili sa jej rodinné pomery a nestačí platiť nájom v trojizbovom byte, tak 

požiadala o zámenu.   

Hlasovanie za uznesenie č. 282/2020 

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

 

 sl. Bialková predniesla žiadosť o predaj pozemku KN-E 45/100, druh pozemku: záhrada, výmera 

pozemku: 329 m2, druh pozemku: záhrada, k. ú. Mníšek nad Popradom podľa priloženého materiálu.    

p. Hanečák – prečo sme to neponúkli obci? 

p. primátor – nevideli sme dôvod ponúkať obci.  

p. Antoni – obec nemá záujem a ani financie, aby to od nás kupovala. Predaj nám môže priniesť  

1 000 Eur. 

p. Marhefka – mám informáciu, že nikto nehovoril so starostom. Preto dávam návrh, aby sa tento bod 

stiahol. 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu p. Marhefku 

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

 

 sl. Bialková predniesla žiadosť o predaj pozemkov KN-C 35/3, KN-C 35/6, , KN-C 41/4, KN-C 536/4 a 

KN-C 536/5,všetky v k.ú. Mníšek nad Popradom podľa priloženého materiálu.    

Hlasovanie za uznesenie č. 283/2020 

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

Hlasovanie za uznesenie č. 286/2020 

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

 

 sl. Bialková predniesla žiadosť o zámene pozemkov medzi Michalom Dziakom, Janka Hollého 188/17, 

06503 Podolínec a Mestom Podolínec, Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec podľa priloženého 

materiálu.    

Hlasovanie za uznesenie č. 284/2020 

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

Hlasovanie za uznesenie č. 285/2020 

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

 

 sl. Bialková predniesla žiadosť o odkúpenie pozemkov KN-C 530/4, druh pozemku: zastavaná plocha, 

výmera pozemku: 4m2 a KN-C 530/5, druh pozemku: zastavaná plocha, výmera pozemku: 3m2 podľa 

priloženého materiálu.    

Hlasovanie za uznesenie č. 287/2020 

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

Hlasovanie za uznesenie č. 288/2020 

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

 

 p. Antoni predniesol žiadosť o predaj pozemkov KN-C 596, KN-C 1062/13 a stavby so súpisným č. 

273, všetky v k.ú. Podolínec formou obchodnej verejnej súťaže (OVS) podľa priloženého materiálu.    

Hlasovanie za uznesenie č. 289/2020 

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

 



Hlasovanie za uznesenie č. 290/2020 

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

 

 p. Antoni predniesol žiadosť o zámer predaja pozemku KN-C 12 a stavby so súpisným č. 39, obe v 

k.ú. Podolínec podľa priloženého materiálu.    

p. primátor – máme možnosť opravy, alebo asanácie. Oba sú z finančného hľadiska nereálne. 

Navrhujeme, aby sa táto stavba predala, akoby sme predávali stavebný pozemok. 

p. Hanečák – neprebrali sme to v komisii, navrhujem stiahnuť tento bod. 

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Hanečáka 

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

 

 sl. Bialková predniesla žiadosť o predaj pozemku KN-C 222/4 pod bytovým domom so súpisným č. 

534, k.ú. Podolínec podľa priloženého materiálu.    

Hlasovanie za uznesenie č. 291/2020 

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

 

 sl. Bialková predniesla žiadosť o predaj pozemku KN-C 490/5 pod bytovým domom so súpisným 

č.528, k.ú. Podolínec podľa priloženého materiálu.    

Hlasovanie za uznesenie č. 292/2020 

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

Hlasovanie za uznesenie č. 293/2020 

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

 

 

Krátka prestávka. 

 

 

K bodu č. 5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 5/2020, o miestnych    

                           daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

                            

Návrh predniesol p. Antoni podľa priloženého materiálu. 

p. Marhefka – za ostatnú plochu v intraviláne a extraviláne vyberáme rovnakú daň ako za zastavané 

plochy a nádvoria. Navrhujem, aby sa v článku 19 ods. 1 sadzba poplatku 0,074 €/kalendárny deň 

nezvyšovala a vypustiť článok 23 ods. 2. 

p. Demák – neuvažuje mesto nad inou formou zberu odpadu? Tým, že sa veľa separuje, občania 

vyprodukujú menej odpadu, ale platia rovnakú cenu. 

prednosta MsÚ – iná možnosť je množstvový systém zberu.  

p. Valek – odkedy separujeme platíme za poloprázdne konvy.  

p. Marhefka – nie sú vytvorené podmienky na množstevný zber odpadu. 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu p. Marhefku 

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

Hlasovanie za uznesenie č. 294/2020 

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

 

 

 

 



K bodu č. 6 Rozpočtové opatrenie číslo 4 – zmena rozpočtu mesta Podolínec na rok 2020 

 

Návrh predniesol p. primátor podľa priloženého materiálu. 

p. Marhefka – kapitálový príjem z predaja ZUŠ, pozemkov a ak k tomu pripočítame návratnú finančnú 

pôžičku, vychádza mi tam rozdiel cez 12 000 Eur. 

p. primátor – prijali sme uznesenie, že príjem z predaja majetku sa využije na zveľadenie majetku 

mesta. Nemôže vyjsť prebytok v rozpočte, pretože v tom istom roku boli zrealizované výdavky, ktoré sa 

týkajú zveľaďovania majetku. 

Hlasovanie za uznesenie č. 295/2020 

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

 

 

k bodu č. 7       Zmena záväzných ukazovateľov rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec na rok 2020 

 

p. primátor predniesol návrh podľa priloženého materiálu. 

Hlasovanie za uznesenie č. 296/2020 

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

 

 

K bodu č. 8 Správa Hlavného kontrolóra mesta Podolínec o výsledku kontroly na mieste  

                            rozhodnutí o vyrubení poplatku za komunálny odpad za rok 2019 

 

Kontrolór MsÚ predniesol správu o výsledku kontroly podľa priloženého materiálu. 

Hlasovanie za uznesenie č. 297/2020 

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

 

 

K bodu č. 9 Návrh plánu činnosti Hlavného kontrolóra mesta Podolínec na I. polrok 2021 

 

Kontrolór MsÚ predniesol návrh plánu činnosti podľa priloženého materiálu.  

Hlasovanie za uznesenie č. 298/2020 

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

 

Krátka prestávka. 

Odchod p. Hangurbadžovej. 

 

 

K bodu č. 10 Návrh programového rozpočtu na roky 2021 –2023 a stanovisko Hlavného kontrolóra  

                           mesta Podolínec k jeho návrhu 

 

p. primátor predniesol návrh rozpočtu podľa priloženého materiálu. 

p. Ferencko – zvýšili sa finančné prostriedky z rekonštrukcie ul. Sládkovičovej, ako sa využijú? 

p. primátor – výdavky boli menšie ako zazmluvnené, použili by sa na rekonštrukciu mosta a dokončenie 

existujúcej ulice. 

p. primátor – dôjde k predpokladanému poklesu znížených daní 

Hlasovanie za uznesenie č. 299/2020 

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



 

Hlasovanie za uznesenie č. 300/2020 

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

Hlasovanie za uznesenie č. 301/2020 

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

Hlasovanie za uznesenie č. 302/2020 

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

 

 

K bodu č. 11 Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec na rok 2021 

 

p. primátor predniesol návrh podľa priloženého materiálu.                          

Hlasovanie za uznesenie č. 303/2020 

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

 

 

K bodu č. 12 Schválenie dotácii poskytnutých z rozpočtu na rok 2021 

 

p. primátor predniesol žiadosti o dotácie podľa priloženého materiálu. 

p. Demák – aký je dôvod na zníženie? 

p. Marhefka – dotácia by mala byť v takejto výške nakoľko sa situácia s mažoretkami nezmenila. 

Hlasovanie za uznesenie č. 304/2020 

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

Hlasovanie za uznesenie č. 305/2020 

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

 

 

K bodu č. 13 Rôzne 

 

p. primátor predniesol žiadosť obce Toporec o stanovisko k zámeru zmeniť kataster obcí z dôvodu, že 

časť osady Lengrub je v našom katastrálnom území. 

p. Antoni – navrhujeme, aby sa zmenila hranica katastra.  

p. Demák – kde je záruka, že sa také niečo neudeje aj v budúcnosti? 

p. Antoni – záruka tam nie je.  

Hlasovanie za uznesenie č. 306/2020 

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

Hlasovanie za uznesenie č. 307/2020 

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

 

p. Hanečák predniesol návrh novej chatovej osady Starý sad II. 

p. Demák – nebol predpoklad, že tam niečo bude vybudované. Kde sa to zastaví? Nebol predpoklad ani 

na tých 6 domov, ktoré tam už stoja.  

p. Hanečák – o hraniciach hovorí územný plán. 

p. Valek – súhlasím s tebou, čo sa týka veľkosti a lokality. Chcem to vidieť prekreslené v štúdii. 

p. Marhefka – je to v súlade s územným plánom. 

p. Ferencko – vadí mi zahustenosť premávky. 

p. Marhefka – v územnom pláne sme si určili zastavané územie, priemyselnú, rekreačnú a bezdotykovú 



zónu. Určili sme si, že naša bezdotyková zóna končí pri vleku.  

Odchod p. Valeka. 

MsZ v Podolínci súhlasí so spracovaním zastavovacej štúdie na 6 pozemkov v novej chatovej oblasti 

Starý sad II., ktorá je v súlade s územným plánom mesta 

Za: 3  hlasov  (Kristián Hanečák, Michal Marhefka, Lukáš Antoni)    

Proti: 2  hlasov (Martina Simoníková, Eduard Ferencko)   

Zdržal sa: 2  hlasov (Jozef Reznický, Peter Demák) 

 

 

K bodu č. 14 Diskusia 

 

p. Ferencko – bola anketa pre rodičov žiakov 5-9 ročníka súhlasia s testovaním. Koľko rodičov 

hlasovalo? 

p. riaditeľka – 56 rodičov z 209 rodičov. 

p. Ferencko – nebolo by možné poslať nejakú hromadnú sms? 

p. riaditeľka – podmienkou nástupu do školy bolo pretestovanie a to pre krátkosť času bolo nereálne. 

Chceme prinútiť ľudí, aby komunikovali a aby boli informovaní cez edupage. 

 

 

p. Marhefka – mali by sme zvážiť urobiť anketu formou anketových lístkov, aby občania uviedli svoje 

priority. 

 

 

K bodu č. 15 Záver 

MsZ končí o 20:28 hod.  

 

 

__________________________                                      ___________________________ 

               primátor mesta             prednosta MsÚ 

 

 

Overovatelia zápisnice:                                       __________________________ 

 

 

                                                                                ___________________________ 

 

 

Zapisovateľ:      Lenka Compľová, 10.12.2020 

 


