Zápisnica z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci,
konaného dňa 18. októbra 2021
o 16:00 hod.
K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

Pán primátor otvoril zasadnutie MsZ a skonštatoval, že MsZ je uznášania schopné.
Neprítomní poslanci: Ján Spirčák, Emil Valek, Mária Hangurbadžová

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 č. 6/2021 o poskytovaní sociálnej služby v jedálni
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 o určení spádovej materskej školy
7. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ Podolínec v školskom roku
2020/2021
8. Inventarizácia majetku
9. Návrh zmeny zakladateľskej listiny spoločnosti Lesy mesta Podolínec s. r. o.
10. Diskusia
11.Záver

Hlasovanie za schválenie programu
Za: 8 hlasov
Proti: 0 hlasov

K bodu č. 3

Zdržal sa: 1 hlasov

Určenie overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice – Pavol Coch, Eduard Ferencko

K bodu č. 4

Návrh majetko-právnych úprav

⚫ p. primátor predniesol návrh kúpnej zmluvy na pozemky v bývalých kasárňach podľa priloženého
materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 381/2021
Za: 8 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Hlasovanie za uznesenie č. 382/2021
Za: 8 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
⚫ sl. Bialková predniesla žiadosť Žofii Budzákovej o odkúpenie časti pozemku KN-E 848/1 podľa
priloženého materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 383/2021
Za: 8 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

⚫ sl. Bialková predniesla žiadosť Antona Pompu o odkúpenie časti pozemku KN-E 8868/8 podľa
priloženého materiálu.
p. Skybová – prečo komisia neodporúča predaj?
p. Hanečák – vedľa je elektrický stĺp.
MsZ v Podolínci schvaľuje zámer predaja časti pozemku par. č KN-E 8868/8, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 , LV č. 2631 v k. ú. Podolínec pre Anton Pompa,
Tatranská 18, 065 03 Podolínec. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemku.
Za: 0 hlasov
Proti: 6 hlasov (Michal Marhefka, Jozef Reznický, Eduard Ferencko, Kristián Hanečák, Martina
Simoníková, Pavol Coch)
Zdržal sa: 2 hlasov (Dominika Skybová, Lukáš Antoni)
⚫ sl. Bialková predniesla žiadosť Jána Smandru a Anny Smandrovej o odkúpenie pozemkov
KN-C 1532/43 a KN-C 1532/44 podľa priloženého materiálu.
p. Hanečák – pozemky predávame aj so sieťami Telekomu. Je si toho kupujúci vedomý?
p. primátor – áno, ráta s tým.
p. Antoni – bude to uvedené aj v zmluve.
Hlasovanie za uznesenie č. 384/2021
Za: 7 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlasov
⚫ sl. Bialková predniesla zámenu pozemkov Ladislava Solára a Boženy Solárovej s mestom Podolínec
podľa priloženého materiálu.
p. Coch – žiadateľ naznačuje, že ak mu mesto nedá viac pozemku z 1049/6, tak sa nám môže stať, že
nám nepodpíše zmluvu napriek tomu, že schválime zámenu.
žiadateľ – je tam tá možnosť, ale nechcem to robiť.
p. Marhefka – nebolo by lepšie to stiahnuť?
p. Hanečák – nie, potrebujeme to schváliť teraz, aby sme mohli riešiť Krížavu.
MsZ v Podolínci schvaľuje zámenu pozemkov v k. ú. Podolínec z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
nasledovne: 1. Božena Solárová, rod. Schmidtová, dátum narodenia: 25.12.1952, Sládkovičova 2, 065
03 Podolínec., nadobudne zámenou nasledovné pozemky: - KN-C 648/7 o výmere 137 m2 , druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, - KN-C 1049/13 o výmere 89 m2 , druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie. 2. Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec zámenou nadobudne
pozemky: - KN-C 646/5 o výmere 18 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, - KN-E 5916/3
o výmere 210 m2, druh pozemku: ostatná plocha. Dôvodom hodným osobitného zreteľa
vysporiadanie pozemkov.
Za: 6 hlasov (Michal Marhefka, Jozef Reznický, Dominika Skybová, Lukáš Antoni, Pavol Coch, Kristián
Hanečák)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 2 hlasov (Eduard Ferencko, Martina Simoníková)
⚫ sl. Bialková predniesla žiadosť Boženy Solárovej o odkúpenie časti pozemku KN-C 1049/6 podľa
priloženého materiálu.
p. Hanečák navrhol predať pozemok za cenu podľa znaleckého posudku.
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Hanečáka
Za: 3 hlasov
Proti: 1 hlasov
Zdržal sa: 4 hlasov
MsZ v Podolínci schvaľuje predaj pozemku par. č KN-C 1049/6, druh pozemku: zastavaná plocha a

nádvorie o výmere 47 m2 , k.ú. Podolínec, ktorý bol upravený geometrickým plánom č. 137/2021 zo
dňa 23.7.2021, ktorý vyhotovil Miroslav Ščurka – geodet, Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica, IČO:
10768394, a ktorý bol úradne overený dňa 16.8.2021 pod číslom G1-521/2021 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov pre Božena Solárová, rod. Schmidtová, dátum narodenia: 25.12.1952,
Sládkovičova 2, 065 03 Podolínec. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemku.
Za: 2 hlasov (Michal Marhefka, Kristián Hanečák)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 6 hlasov (Jozef Reznický, Eduard Ferencko, Dominika Skybová, Lukáš Antoni, Martina
Simoníková, Pavol Coch)
⚫ sl. Bialková predniesla žiadosť Boženy Solárovej o prenájom časti pozemku KN-C 1049/6 podľa
priloženého materiálu.
MsZ v Podolínci schvaľuje nájom časti pozemku KN-C 1049/6, LV č. 2262 o výmere 47 m2 , druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Božena Solárová,
Sládkovičova 2, 065 03 Podolínec. Nájomné je určené podľa zásad na odpredaj a prenájom
nehnuteľného majetku. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je využitie na záhradkárske účely.
Za: 3 hlasov (Eduard Ferencko, Kristián Hanečák, Dominika Skybová)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 4 hlasov (Jozef Reznický, Lukáš Antoni, Martina Simoníková, Pavol Coch)
Počas hlasovania neprítomný p. Marhefka.
⚫ sl. Bialková predniesla žiadosť Packeta, s.r.o. o o prenájom časti pozemku KN-E 8882 podľa
priloženého materiálu.
p. Hanečák – komisia odporúča prenajať pozemok na ul. Lesnej pri bytovke.
p. Antoni – tam sa to umiestniť nedá, pozemok vlastní SR v správe štátnych lesov. Ak by sa to
umiestnilo pri železnom stĺpe osvetlenia, je to možné, pretože tento pozemok je náš.
MsZ v Podolínci schvaľuje nájom časti pozemku KN-E 8882, LV č. 2631 o výmere 1,36 m2 , druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Packeta s.r.o., Kopčianska
3338/82A, 051 01 Bratislava. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je poskytovanie služieb pre
obyvateľov mesta.
Za: 5 hlasov (Michal Marhefka, Jozef Reznický, Eduard Ferencko, Dominika Skybová, Martina
Simoníková)
Proti: 1 hlasov (Lukáš Antoni)
Zdržal sa: 2 hlasov (Kristián Hanečák, Pavol Coch)
Hlasovanie za uznesenie č. 384/2021
Za: 7 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlasov
⚫ sl. Bialková predniesla zámenu pozemkov Vladimíra Zavadského s mestom Podolínec podľa
priloženého materiálu.
p. Hanečák – mesto dostane hlavne pozemok, ktorý potrebujeme pre elektrinu.
Hlasovanie za uznesenie č. 385/2021
Za: 7 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlasov

⚫ sl. Bialková predniesla zámenu pozemkov Jozefa Labisa s mestom Podolínec pre účely vytvorenia
koridoru pre budúcu cyklotrasu z Krížavy na Panské lúky podľa priloženého materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 386/2021
Za: 8 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
⚫ p. primátor predniesol návrh na odpustenie nájmu prevádzkam za tri mesiace počas II. vlny
pandémie COVID-19 podľa priloženého materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 387/2021
Za: 7 hlasov
Proti: 1 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
⚫ p. primátor predniesol návrh na odpis dlhov po zosnulých dlžníkoch podľa priloženého materiálu.
p. Skybová – sú nevymožiteľné aj napriek tomu, že ostatní členovia v danej domácnosti žijú?
p. Marhefka – rozhodnutie bolo vydané na poplatníka. Právne ich nemáme šancu vymôcť. Mali by sme
si uplatniť nárok pri dedičskom konaní.
Hlasovanie za uznesenie č. 388/2021
Za: 8 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
⚫ p. primátor predniesol návrh na odpis dlhov z účtovníctva mesta z dôvodu zrušených exekúcií podľa
priloženého materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 389/2021
Za: 7 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlasov
Krátka prestávka.
⚫ sl. Bialková predniesla žiadosť Štefana Bachledu o súhlas s výstavbou altánku podľa priloženého
materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 390/2021
Za: 8 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
⚫ sl. Bialková predniesla žiadosť Gabriely Bobulskej o súhlas s výstavbou altánku podľa priloženého
materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 391/2021
Za: 8 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
⚫ sl. Bialková predniesla žiadosť Moniky Mačokovej o súhlas s výstavbou altánku podľa priloženého
materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 392/2021
Za: 8 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
⚫ sl. Bialková predniesla žiadosť Martiny Gmucovej o nájom pozemku podľa priloženého materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 393/2021
Za: 8 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
⚫ sl. Bialková predniesla žiadosť Jána Andrejovského o nájom pozemku podľa priloženého materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 394/2021
Za: 8 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

K bodu č. 5

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 6/2021 o poskytovaní
sociálnej služby v jedálni

Návrh predniesol prednosta MsÚ podľa priloženého materiálu.
kontrolór - čo sa týka kontroly iného príjmu nemáme páky nato, aby sme to mohli skontrolovať.
prednosta – pri príprave VZN sme vychádzali aj zo znenia, ktoré bolo doteraz platné. Je to na čestnosti
obyvateľa.
p. Marhefka – myslím si, že do budúcna sa VZN zruší a takúto službu nebudeme poskytovať, pretože to
ani nie je až tak veľmi využívaná služba. Tohto roku sa táto služba týka 12 ľudí.
Hlasovanie za uznesenie č. 395/2021
Za: 8 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

K bodu č. 6

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 o určení spádovej materskej školy

Návrh predniesla riaditeľka školy podľa priloženého materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 396/2021
Za: 8 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

K bodu č. 7

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ
Podolínec v školskom roku 2020/2021

Správu predniesla riaditeľka školy podľa priloženého materiálu.
p. Ferencko – 18 detí študuje v zahraničí. Kde?
riaditeľka školy – väčšinou v Anglicku.
p. Ferencko – nemohli by byť na stránke školy záujmové krúžky?
riaditeľa školy – umiestnené to máme vo vestibule, dáme to aj na stránku.
Hlasovanie za uznesenie č. 397/2021
Za: 8 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

K bodu č. 8

Inventarizácia

Príkaz na inventarizáciu majetku predniesol p. primátor podľa priloženého materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 398/2021
Za: 8 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

K bodu č. 9

Návrh zmeny zakladateľskej listiny spoločnosti Lesy mesta Podolínec s. r. o.

Návrh predniesol p. primátor podľa priloženého materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 399/2021
Za: 7 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlasov
Hlasovanie za uznesenie č. 400/2021
Za: 8 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

K bodu č. 10

Diskusia

p. Ferencko – bude sa toho roku rekonštruovať prepadnutý most?
p. primátor – chceli by sme ho toho roku sfunkčniť, podmienkou je mať statický posudok a musíme
mať nejaký návrh riešenia.
p. Ferencko – čo sa týka kasárni, študenti nám už poskytli nejaké štúdie?
p. primátor – máme tri štúdie ako by sa to územie dalo využiť. Niečo by sa dalo využiť, ale celý proces
bude závisieť od toho ako bude postupovať majetkové vysporiadanie.
p. Ferencko – chcem apelovať, aby sa do prípravy nového rozpočtu zahrnula oprava multifunkčného
ihriska.
občan – predniesol informáciu, aby sa finančná komisia zaoberala prevádzkovaním automatov, keďže
vyšiel nový zákon, poslanci majú možnosť zrušiť prevádzkovanie akýchkoľvek automatov v meste.
Z hracích automatov bol podstatne vyšší ročný príjem pre mesto, ako je príjem z kvízomatov.

K bodu č. 11 Záver
MsZ končí o 18:50 hod.

__________________________

___________________________

primátor mesta

prednosta MsÚ

Overovatelia zápisnice:

__________________________

___________________________
Zapisovateľ:

Juliána Bialková, 18.10.2021

