
Zápisnica z XXV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci, 

 konaného dňa 13. decembra 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: Emil Valek 

 

 

K bodu č. 2 Schválenie programu zasadnutia MsZ 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu MsZ  
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o zániku mandátu poslanca 
5. Zloženie sľubu poslanca 
6. Návrh na doplnenie člena rady školy ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec 
7. Návrh na zmenu člena dozornej rady spoločnosti Lesy mesta Podolínec, s.r.o. 
8. Návrh na zmenu zloženia Komisie sociálnej a bytovej a Komisie v zmysle Ústavného zákona o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
9. Inventarizácia majetku 
10. Rozpočtové opatrenie č. 5 – zmena rozpočtu mesta Podolínec na rok 2021 
11. Zmena záväzných ukazovateľov rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec na rok 2021 
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Podolínec na I. polrok 2022 
13. Návrh programového rozpočtu na roky 2022 – 2024 a stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Podolínec 

k jeho návrhu 
14. Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec na rok 2022 
15. Prerokovanie upozornenia prokurátora 
16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 
17. Odmena Hlavného kontrolóra mesta Podolínec – životné jubileum 
18. Diskusia 
19. Záver 

 
p. Hanečák navrhol doplniť bod č. 6 Majetko-právne úpravy. 
Hlasovanie za návrh p. Hanečáka 

Za: 4  hlasov   Proti: 3  hlasov  Zdržal sa: 2  hlasov 

 

Hlasovanie za schválenie programu 

Za: 7 hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 2  hlasov 

 

 

K bodu č. 3 Určenie overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice –  Kristián Hanečák, Michal Marhefka 

 

 

 

 



K bodu č. 4 Informácia o zániku mandátu poslanca 

 

Informáciu predniesol p. primátor podľa priloženého materiálu. 

Hlasovanie za uznesenie č. 402/2021 

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

 

 

K bodu č. 5 Zloženie sľubu poslanca 

 

p. Gerard Reľovský zložil zákonom predpísaný sľub poslanca. 

Hlasovanie za uznesenie č. 403/2021 

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

 

 

K bodu č. 6 Návrh na doplnenie člena rady školy ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec 

                                                                   

p. primátor navrhol delegovať p. Lukáša Antoniho ako člena rady školy ZŠ s MŠ, Podolínec. 

p. Ferencko – budeš to pri všetkých funkciách stíhať? 

p. Antoni – moja dochádzka je takmer bezchybná. 

p. Hanečák – navrhoval by som p. Ferencka. 

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Hanečáka 

Za: 2  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 7  hlasov 

Hlasovanie za uznesenie č. 404/2021 

Za: 6  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 4  hlasov 

 

 

K bodu č. 7 Návrh na zmenu člena dozornej rady spoločnosti Lesy mesta Podolínec, s.r.o. 

 

Návrh predniesol p. Antoni podľa priloženého materiálu. 

Hlasovanie za uznesenie č. 405/2021 

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

Hlasovanie za uznesenie č. 406/2021 

Za: 9  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 1  hlasov 

 

 

K bodu č. 8 Návrh na zmenu zloženia Komisie sociálnej a bytovej a Komisie v zmysle Ústavného 

                           zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

Návrh predniesol p. Antoni podľa priloženého materiálu. 

Príchod p. Valeka. 

Hlasovanie za uznesenie č. 407/2021 

Za: 11 hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

Hlasovanie za uznesenie č. 408/2021 

Za: 10 hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 1  hlasov 

 

 

 



K bodu č. 9 Inventarizácia majetku 

                               

Prednosta MsÚ predniesol informáciu o inventarizácii majetku podľa priloženého materiálu. 

p. primátor informoval, že sme nezaradili do inventarizácie prístrešok na Sovej poľane, ktorý časť 

financovalo mesto a časť spoločnosť Lesy mesta, s.r.o.  Keďže spravovať to bude spoločnosť Lesy 

mesta, najlepšie je ho vyradiť z majetku mesta v zostatkovej hodnote 4 535 eur a následne Lesy mesta 

tento prístrešok prevezmú do majetku.  

p. Valek – Jersey DHZ, o čo ide, bol tam nejaký mechanický problém?  

náčelník MsP – je to sada tričiek. 

p. Valek - vyradené sú aj mikrofóny, sú nefunkčné? 

prednosta – áno. Sú veci, ktoré sme nevedeli nájsť a rovnako sú tam aj veci, ktoré už vyradené boli 

a znova sme to vyradzovali. 

Hlasovanie za uznesenie č. 409/2021 

Za: 11  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

K bodu č. 10 Rozpočtové opatrenie č. 5 – zmena rozpočtu mesta Podolínec na rok 2021 

 

Návrh predniesla p. ekonómka podľa priloženého materiálu. 

Hlasovanie za uznesenie č. 410/2021 

Za: 11  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

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

 

Návrh predniesla p. Simoníková podľa priloženého materiálu. 

Hlasovanie za uznesenie č. 411/2021 

Za: 11  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

K bodu č. 12 Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Podolínec 

                           na I. polrok  2022 

 

Návrh predniesol kontrolór MsÚ podľa priloženého materiálu. 

Hlasovanie za uznesenie č. 412/2021 

Za: 11  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

K bodu č. 13 Návrh programového rozpočtu na roky 2022 – 2024 a stanovisko Hlavného kontrolóra  

                           mesta Podolínec k jeho návrhu 

 

Návrh predniesla p. ekonómka podľa priloženého materiálu. 

Hlasovanie za uznesenie č. 413/2021 

Za: 11  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

Hlasovanie za uznesenie č. 414/2021 

Za: 11  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 



Hlasovanie za uznesenie č. 415/2021 

Za: 11  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

Hlasovanie za uznesenie č. 416/2021 

Za: 11  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

K bodu č. 14 Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec na rok 2022 

 

Informáciu predniesla p. Simoníková podľa priloženého materiálu. 

Hlasovanie za uznesenie č. 417/2021 

Za: 11  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

Krátka prestávka. 

 

 

K bodu č. 15 Prerokovanie upozornenia prokurátora 

 

p. Antoni informoval o previerke dodržiavania zákonnosti MsÚ. 

Hlasovanie za uznesenie č. 418/2021 

Za: 11  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

K bodu č. 16 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 o spôsobe náhradného zásobovania  

                           vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 

 

Návrh predniesol p. Antoni podľa priloženého materiálu.  

p. Hanečák – zneškodňovanie obsahu žúmp, nikde nevidím cenu, ako to je? 

p. Antoni - máme pripraviť VZN, ktoré upravuje náhradné zásobovanie vodou, náhradné odvádzanie 

odpadových vôd a máme stanoviť spôsob, akým sa žumpy majú čistiť, alebo ich obsah odvážať. 

Hlasovanie za uznesenie č. 419/2021 

Za: 11  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

K bodu č. 17 Odmena hlavného kontrolóra mesta Podolínec – životné jubileum 

 

Návrh predniesol p. primátor podľa priloženého materiálu. 

Hlasovanie za uznesenie č. 420/2021 

Za: 11  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 

K bodu č. 18 Diskusia 

 

p. Ferencko – je možné kvízomaty v Podolínci zrušiť? 

p. Antoni – nespravíme s tým nič, nie je to definované ako výherný hrací automat a mestá to nemôžu 

zakázať svojím VZN. 

 



p. Antoni – zvažuje mesto sa zapojiť do výzvy z operačného programu kvality životného prostredia? 

prednosta MsÚ – je dôležité zvážiť, aby sme sa do tejto výzvy zapojili. 

 

 

K bodu č. 19 Záver 

 

MsZ končí o 17:50 hod.  

 

 

 

 

__________________________                                      ___________________________ 

               primátor mesta             prednosta MsÚ 

 

 

Overovatelia zápisnice:                                       __________________________ 

 

 

                                                                                ___________________________ 

 

Zapisovateľ:      Lenka Compľová, 13.12.2021 

 


