
Zápisnica z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci, 

 konaného dňa 27. októbra 2020 

o 16:00 hod. 
 

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia 

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

Neprítomní poslanci: Eduard Ferencko, Emil Valek, Dominika Skybová, Ján Spirčák, Kristián Hanečák 

Neprítomný kontrolór MsÚ. 

 

 

K bodu č. 2 Schválenie programu zasadnutia MsZ 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu MsZ  
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 3/2020, ktorým sa určujú podrobnosti 

financovania škôl a školských zariadení zriadených na území mesta 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 4/2020 o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov ZŠ s MŠ Podolínec 
6. Návrh majetko – právnych úprav 
7. Návrh doplnenia zásad hospodárenia s majetkom mesta Podolínec 
8. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu SR pre Mesto Podolínec na 

kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 
9. Správa Hlavného kontrolóra mesta Podolínec o výsledku kontroly na mieste rozhodnutí o vyrubení 

poplatku za komunálny odpad za rok 2019 

10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Záver 

 
p. Antoni – navrhol stiahnuť bod. č. 9, nakoľko kontrolór nie je prítomný. 

Hlasovanie za návrh p. Antoniho 

Za: 6 hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

p. Antoni – navrhol, aby v bode č. 10 nebol predložený návrh na vyplatenie odmeny konateľovi spoločnosti 

Lesy mesta Podolínec z dôvodu prebiehajúcej kontroly. 

Hlasovanie za návrh p. Antoniho 

Za: 4 hlasov   Proti: 2  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

p. Marhefka navrhol, aby prednášanie uznesení na MsZ bolo v skrátenom znení z dôvodu opatrení pred 

ochorením COVID-19. Uznesenia v textovej podobe ostanú v súlade s návrhom na uznesenie. 

Hlasovanie za návrh p. Marhefku 

Za: 6  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

Hlasovanie za schválenie upraveného programu 

Za: 6 hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 



K bodu č. 3 Určenie overovateľov zápisnice  

Overovatelia zápisnice –  Mária Hangurbadžová, Lukáš Antoni 

 

 

K bodu č. 4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 3/2020, ktorým sa určujú  

                           podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území mesta  

                              

Návrh predniesol p. primátor podľa priloženého materiálu. 

Hlasovanie za uznesenie č. 259/2020 

Za: 6  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

K bodu č. 5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 4/2020 o výške príspevku  

                           na čiastočnú úhradu nákladov ZŠ s MŠ Podolínec 

 

Návrh predniesol p. primátor podľa priloženého materiálu. 

p. Marhefka – na rade školy sme hovorili, aby sa školné zvýšilo na 10 Eur s tým, že sa viac nebudú nosiť 

hygienické potreby do škôlky. Pravdepodobne to nepokryje všetky náklady, ktoré bude musieť škôlka 

znášať. 

p. Simoníková – v niektorých škôlkach si deti musia doniesť aj výtvarnícky materiál. Nemyslím si, že 

v tejto situácii je vhodné zvyšovať školné. 

p. Demák – súhlasim s p. Simoníkovou, aby to ostalo na pôvodnej úrovni. 

p. Hangurbadžová – bolo by spravodlivé, aby si všetci doniesli hygienické potreby. Deti v predškolskej 

triede neplatia školné, ale hygienické potreby budú využívať. 

Hlasovanie za uznesenie č. 260/2020 

Za: 5  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 1  hlasov 

 

 

K bodu č. 6 Návrh majetko – právnych úprav  

 

 prednosta MsÚ predniesol predaj pozemku KN-C 222/10 pod bytovým domom so súpisným č. 549, 

k.ú. Podolínec podľa priloženého materiálu.    

Hlasovanie za uznesenie č. 261/2020 

Za: 6  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 prednosta MsÚ predniesol predaj pozemku KN-C 222/20 pod bytovým domom so súpisným č. 649, 

k.ú. Podolínec  podľa priloženého materiálu.     

Hlasovanie za uznesenie č. 262/2020 

Za: 6  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 prednosta MsÚ predniesol predaj pozemku KN-C 222/8 pod bytovým domom so súpisným č. 551, 

k.ú. Podolínec podľa priloženého materiálu.   

Hlasovanie za uznesenie č. 263/2020 

Za: 6  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 



 prednosta MsÚ predniesol predaj pozemku KN-C 222/7 pod bytovým domom so súpisným č. 534, 

k.ú. Podolínec podľa priloženého materiálu.    

Hlasovanie za uznesenie č. 264/2020 

Za: 6  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 prednosta MsÚ predniesol predaj pozemku KN-C 222/9 pod bytovým domom so súpisným č. 550,  

k.ú. Podolínec podľa priloženého materiálu.    

Hlasovanie za uznesenie č. 265/2020 

Za: 6  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 prednosta MsÚ predniesol predaj pozemku KN-C 451/4 pod bytovým domom so súpisným č. 522,  

k.ú. Podolínec podľa priloženého materiálu.    

Hlasovanie za uznesenie č. 266/2020 

Za: 6  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 prednosta MsÚ predniesol predaj pozemku KN-C 490/2 pod bytovým domom so súpisným č. 525, 

k.ú. Podolínec  podľa priloženého materiálu.    

Hlasovanie za uznesenie č. 267/2020 

Za: 6  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 prednosta MsÚ predniesol predaj pozemku KN-C 490/4 pod bytovým domom so súpisným č. 527, 

k.ú. Podolínec podľa priloženého materiálu.   

Hlasovanie za uznesenie č. 268/2020 

Za: 6  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 prednosta MsÚ predniesol predaj pozemku KN-C 988 pod bytovým domom so súpisným č. 288,  

k.ú. Podolínec podľa priloženého materiálu.    

Hlasovanie za uznesenie č. 269/2020 

Za: 6  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 prednosta MsÚ predniesol predaj pozemku KN-C 303/1 pod bytovým domom so súpisným č. 235, 

k.ú. Podolínec podľa priloženého materiálu.    

Hlasovanie za uznesenie č. 270/2020 

Za: 6  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 prednosta MsÚ predniesol predaj pozemku KN-C 783/57 pod bytovým domom so súpisným č. 378, 

k.ú. Podolínec podľa priloženého materiálu.    

Hlasovanie za uznesenie č. 271/2020 

Za: 6  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 prednosta MsÚ predniesol súhlas s uložením kanalizačného potrubia - zriadenie vecného bremena  

podľa priloženého materiálu. 

Hlasovanie za uznesenie č. 272/2020 

Za: 6  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 prednosta MsÚ predniesol súhlas s uložením vodovodnej prípojky - zriadenie vecného bremena  

podľa priloženého materiálu. 



p. Marhefka – ja s tým nemôžem súhlasiť. Ide to cez prenajaté pozemky. 

Hlasovanie za uznesenie č. 273/2020 

Za: 5  hlasov   Proti: 1  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 prednosta MsÚ predniesol žiadosť zriadenie vecných bremien v prospech VSD, a.s. a úhrada náhrady 

za zriadenie vecného bremena na pozemku KN-C 1604, k.ú. Podolínec podľa priloženého materiálu. 

Hlasovanie za uznesenie č. 274/2020 

Za: 6  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

Hlasovanie za uznesenie č. 275/2020 

Za: 6  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

Hlasovanie za uznesenie č. 276/2020 

Za: 6  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

k bodu č. 7       Návrh doplnenia zásad hospodárenia s majetkom mesta Podolínec 

 

p. primátor predniesol návrh doplniť do sadzobníka cintorínskych služieb sadzbu za využitie 

kolumbária. 

Hlasovanie za uznesenie č. 277/2020 

Za: 6  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

Krátka prestávka. 

 

 

K bodu č. 8 Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu SR pre Mesto  

                           Podolínec na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

 

Návrh predniesol p. primátor podľa priloženého materiálu. 

p. Marhefka – vieme načo sa finančné prostriedky majú konkrétne použiť? 

p. primátor – mali by byť použité na financovanie samosprávy do konca roku 2020. 

p. Antoni – myslím si, že je to dobrý nápad požiadať o túto nenávratnú finančnú výpomoc. Ide 

o bezúročné prostriedky. V návrhu zmluvy je uvedené, že odpustenie jednotlivých splátok je na 

rozhodnutí vlády, čiže sa o tom uvažuje. 

Hlasovanie za uznesenie č. 278/2020 

Za: 6  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

Hlasovanie za uznesenie č. 279/2020 

Za: 5  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 1  hlasov 

 

 

K bodu č. 9 Rôzne 

 

p. primátor predniesol návrh p. Hanečáka na zmenu územného plánu - výstavba v chatovej oblasti 

podľa priloženého materiálu.  

p. Antoni – navrhujem stiahnuť tento bod 

Hlasovanie za návrh p. Antoniho 

Za: 1  hlasov   Proti: 4  hlasov  Zdržal sa: 1  hlasov 

p. Antoni – komisia odporučila spracovať štúdiu. Som za, aby v tejto lokalite bola chatová oblasť, ale 



nestotožňujem sa s návrhom, ktorý je dnes predložený. 

p. Marhefka – ideme robiť záhradkársku oblasť č. 3, alebo chatovú oblasť? 

p. Simoníková – budem proti, mali by sme už skončiť s úpravami územného plánu. 

MsZ v Podolínci súhlasí so zaradením návrhu novej záhradkárskej oblasti do pripravovaných zmien 

a doplnkov Územného plánu mesta Podolínec podľa predloženého návrhu p. Hanečáka 

Za: 2  hlasov (Lukáš Antoni, Michal Marhefka)  

Proti: 3  hlasov     (Martina Simoníková, Mária Hangurbadžová, Jozef Reznický) 

Zdržal sa: 1  hlasov    (Peter Demák) 

 

p. primátor informoval o území bývalých kasární ako o potenciálnom území pre priemyselný park 

s údajmi podľa pokynov agentúry SARIO. 

Hlasovanie za uznesenie č. 280/2020 

Za: 4  hlasov   Proti: 1  hlasov  Zdržal sa: 1  hlasov 

 

p. primátor informoval o rokovaní s majiteľom benzínky o zmene spôsobu parkovania pri benzínke a 

dali spracovať dopravný projekt. 

 

 

K bodu č. 10 Diskusia 

 

 

K bodu č. 11 Záver 

MsZ končí o 19:21 hod.  

 

 

__________________________                                      ___________________________ 

               primátor mesta             prednosta MsÚ 

 

 

Overovatelia zápisnice:                                       __________________________ 

 

 

                                                                                ___________________________ 

 

 

Zapisovateľ:      Ing. Juraj Špes, 27.10.2020 

 


