Zápisnica z VI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci,
konaného dňa 30. mája 2019
o 16:30 hod.

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

Zástupca primátora ospravedlnil p. primátora za neprítomnosť na MsZ a otvoril zasadnutie mestského
zastupiteľstva. Skonštatoval, že všetci poslanci sú prítomní a MsZ je uznášania schopné.

K bodu č. 2

Schválenie programu zasadnutia MsZ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu MsZ
Určenie overovateľov zápisnice
Návrh majetko-právnych úprav
Návrh VZN č. 3/2019 o organizácií miestneho referenda na území mesta Podolínec
Návrh VZN č. 4/2019, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na
území mesta
7. Schválenie podania žiadosti na obnovu budovy Hasičskej zbrojnice
8. Program odpadového hospodárstva mesta Podolínec
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Hlasovanie, aby sa MsZ riadilo týmto programom:
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov

K bodu č. 3

Určenie overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice – Peter Demák, Michal Marhefka
Hlasovanie:
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov

K bodu č. 4

Zdržal sa: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

Návrh majetko-právnych úprav

 Prednosta MsÚ predniesol predĺženie Zmluvy o výkone činnosti s p. Bilákom.
Hlasovanie za uznesenie č. 54/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Sl. Bialková uviedla, že p. Ružena Hangurbadžová nepredložila geometrický plán, takže jej žiadosť bola
stiahnutá z MsZ.

 Sl. Bialková predniesla žiadosť p. Cimbalistu o prenájom pozemku.
Hlasovanie za uznesenie č. 55/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
 Sl. Bialková predniesla žiadosť p. Pavlička o prenájom nebytových priestorov.
p. Marhefka – keďže sa jedná o prevádzku Kebabu, má nejakú žiadosť o rozšírenie sietí - elektrická
energia, voda?
prednosta MsZ – oficiálnu žiadosť nepredložil. Musí sa tam zabezpečiť voda, kanalizácia, drobné
stavebné úpravy a výmena podláh. Na stretnutí so žiadateľom mu bolo vysvetlené, že prípadné
investície si musí hradiť sám. Ak by sa chcel dohodnúť s mestom na vzájomnom vyrovnaní, musel by si
podať ďalšiu žiadosť.
p. Antoni – žiadateľovi sme dali termín do 15. júna, aby vyčíslil budúce náklady.
p. Spirčák – máme nejakých iných záujemcov o tieto priestory?
p. Antoni – zatiaľ nie sú žiadne ďalšie žiadosti.
Hlasovanie o stiahnutí žiadosti:
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
 Sl. Bialková predniesla žiadosť p. Hotáryho o prenájom pozemku.
Hlasovanie o uznesení č. 56/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
 Sl. Bialková predniesla žiadosť p. Čižmaroviča o prenájom nebytových priestorov.
Hlasovanie za uznesenie č. 57/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
 Sl. Bialková predniesla žiadosť p. Ludvika o prenájom nebytových priestorov.
p. Hanečák – prišla žiadosť od ďalších žiadateľov na takéto účely, mali sme návrh, aby sme to spojili
a dali im priestor na ul. Baštovej alebo suterén v Dome Služieb.
prednosta MsÚ – jednali sme so žiadateľmi, idea je tá, aby sa striedali v jednom priestore na základe
harmonogramu. Náklady by si rozdelili. Priestor na ul. Baštovej je z hygienických dôvodov nevyužiteľný,
najvhodnejší by bol suterén.
p. Marhefka – lesy mesta nepotrebujú ten priestor?
p. konteľ – tieto priestory nepotrebujeme. Vidím tam riziko, keďže v kancelárii máme pokladňu,
materiál a dôležité dokumenty.
p. Marhefka – dávam návrh na stiahnutie tejto žiadosti. Mám obavu, že p. Ludvik finančne nájom
neunesie, treba skĺbiť všetkých hudobníkov. Nie som stotožnený s priestorom v suteréne, už
v minulosti s tým bol problém.
Hlasovanie o stiahnutí žiadosti.
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
 SL. Bialková predniesla žiadosť Palmed, s.r.o. o prenájom nebytových priestorov.
Hlasovanie za uznesenie č. 58/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
 Prednosta MsÚ predniesol žiadosť obce Toporec o nájom pozemku.
p. Antoni – aby obec Toporec vedela či sa má zapojiť do výzvy rekonštrukcie miestnej komunikácie
z fondov EÚ, požiadali o nájom dopredu. Predpokladaný čas prenájmu je 30 rokov. Zhodnotili by

majetok mesta Podolínec, ale účtovne zhodnotia majetok obce Toporec. Ak by sme chceli prenajať
pozemok, muselo by to prechádzať schvaľovacím procesom na Okresnom úrade, z dôvodu, že je na
liste vlastníctva ťarcha.
Hlasovanie za uznesenie č. 59/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
 Sl. Bialková predniesla žiadosť sl. Tvrdej o prenájom pozemku.
Hlasovanie za uznesenie č. 60/2019
Za: 10 hlasov
Proti: 1 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
 Sl. Bialková predniesla žiadosť sl. Tvrdej o terénne úpravy a stavebné povolenie na výstavbu stajní.
p. Válek – nerozumiem prečo by tam nemohlo byť pevné oplotenie.
p. Marhefka – treba špecifikovať aké bude oplotenie, stajne, ako bude nakladané s hnojom a ako
s voľným výbehom koní.
p. Hangurbadžová – v budúcnosti chce pracovať s deťmi a bude to prínos pre mesto.
p. Reznický – na komisii sme sa vyjadrovali k pevnému oploteniu, nie k mobilným stajniam. Myslím si,
že je to malý priestor pre výbeh koní.
p. Hanečák – žiadalo sa o stavebné povolenie na výstavbu stajní na mestskom pozemku, nie je to dobré
riešenie.
žiadateľka – chcela som tam postaviť drevené stajne, aby sa dali ľahko rozobrať. Premyslela som si to,
a namiesto stajní by tam boli mobilné boxy. Čo sa týka oplotenia, bolo mi odporúčané dať pevné.
Neplánujem spraviť žiadne betónové oplotenie. Hnojisko by bolo z paliet vystlané bazénovou fóliou,
aby odpad nevytekal von. Na prevádzku k táborom, všetky potrebné veci mám, poistenie detí je tiež
vybavené.
p. Demák – máte vyriešené hygienické štandardy pre deti?
žiadateľka – áno, chemický záchod, niečo ako TOI TOI.
p. Spirčák - tie kone tam budú celoročne?
žiadateľka – celoročne.
p. Spirčák – súhlasím s podporou cestovného ruchu, ale zdá sa mi, že je to malý priestor pre 5 koní.
p. Marhefka – my vieme zasiahnuť spôsobom vypovedania zmluvy v prípade sťažností.
Bola vyhlásená krátka prestávka.
p. Simoníková st. – chcem poprosiť poslancov, aby sa zamysleli, v ktorej lokalite v rámci územného
plánu umiestňujeme takéto stavby. Od tejto lokality, necelých 100 metrov, majú ľudia pozemky a
chatky.
kontrolór – vedľa môjho rodinného domu sú tieto kone už asi 10 rokov. Nevadia mi, neškodia, nie je
z nich smrad. Záhradkárom to vadí z toho titulu, že sa kone umiestnia do prírody, tam, kde aj patria.
Hlasovanie za uznesenie č. 61/2019
Za: 8 hlasov
Proti: 2 hlasov
Zdržal sa: 1 hlasov

K bodu č. 5

Návrh VZN č. 3/2019 o organizácií miestneho referenda na území mesta Podolínec

Návrh predložil p. Antoni podľa priloženého materiálu.
p. Spirčák – neuvažuje mesto nad iným spôsobom získavania informácii od občanov?
p. Antoni – p. primátor chce spraviť stretnutie s obyvateľmi mesta v priebehu leta.

Hlasovanie za uznesenie č. 62/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov

K bodu č. 6

Návrh VZN č. 4/2019, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských
zariadení na území mesta

Návrh predniesol p. Antoni podľa priloženého materiálu.
Hlasovanie za uznesenie č. 63 /2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov

K bodu č. 7

Zdržal sa: 1 hlasov

Zdržal sa: 1 hlasov

Schválenie podania žiadosti na obnovu budovy Hasičskej zbrojnice

Návrh predložil p. Antoni podľa priloženého materiálu.
kontrolór – vie sa o akú sumu maximálneho príspevku by išlo?
p. Antoni – maximálne 30 000 Eur a spoluúčasť je 5%.
p. Demák – postačujú tie materiály, ktoré boli pri predošlej výzve?
p. Antoni – nemôžeme predkladať žiadosti, ktoré boli v minulých rokoch, pretože tam bolo zahrnuté aj
kúrenie, ktoré sa spravilo z vlastných zdrojov. Prostriedky, ktoré boli vynaložené v roku 2019
z vlastných zdrojov by mohli byť súčasťou žiadosti, ale pravdepodobne pôjdeme do ďalších prác.
Hlasovanie za uznesenie č. 64/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

K bodu č. 8

Program odpadového hospodárstva mesta Podolínec

Návrh predniesol prednosta MsÚ podľa priloženého materiálu.
p. Válek – mesto nemá priamy dosah, aby sa frekvencia separovaného zberu zvýšila? Ľudia začali
separovať, ale vznikajú nám malé smetiská na uliciach.
prednosta MsÚ – oproti minulosti klesol počet vývozov. V minulosti mesto malo priamy vplyv na to,
koľko vývozov objedná. Dnes je táto povinnosť presunutá na výrobcov. Cyklus poklesol o 5 vývozov.
Nie je to úplne funkčný systém. Je možné, že blízkou budúcnosťou sa zavedie vrecový systém aj do
bytoviek.
p. Ferencko – teoreticky by mohlo zvozy urobiť mesto na nejaký zberný dvor.
prednosta MsÚ – potrebovali by sme na to povolenie.
p. Skybová – konvy na separovaný zber na ul. Bernolákovej sú špinavé a rozbité, nevedel by nám to
Ekos vymeniť?
prednosta MsÚ – môžeme im poslať list, ale separovaný zber nie je v rukách Ekosu, a ani nás.
Odporučia nám zaviesť vrecový systém.
Hlasovanie za uznesenie č. 65/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

K bodu č. 9

Rôzne

p. Demák – sú potrebné pre školu právnické služby?
p. riaditeľka – keď ste schvaľovali rozpočet vedeli ste o tom koľko to bude stáť. Ja považujem túto
službu za veľmi dôležitú, nemám sa na koho oprieť, nakoľko školský úrad tu nie je. Ani na meste nie je
právnik, ktorý by mal slúžiť aj škole. Potrebujem riešiť pracovno-právne vzťahy, zmluvy a bežné právne
veci.
p. Antoni – neschvaľovali sme rozpočet položkovitý, ale ste oprávnená položky presúvať.
p. riaditeľka – zriaďovateľ nemá právo položkovite ukladať môj rozpočet.
p. Antoni – ak by sme mali túto kompetenciu, právnika by ste nemali.
p. riaditeľka – 150 eur za právnika nie je vysoká položka. Zdokladujem aké veľké peniaze som
sponzorskými zľavami ušetrila škole.
p. Hanečák – predtým škola právnika nepotrebovala. Prečo ho potrebujete práve vy?
p. riaditeľka – je to z môjho pohľadu profesionálne. Som sama zodpovedná zato, ako budem nakladať
s prenesenými kompetenciami.
p. Válek – škola síce nemala právnika na mandátnu zmluvu, ale najímala si ho na konkrétne prípady.
p. Hanečák – na rodičovskom združení ohľadom kupovania kníh bolo povedané, že rodičia si majú
kupovať učebnice samy.
p. riaditeľka – v danom balíku pracovných zošitov je možné zakúpiť aj učebnicu, ktorá namiesto 3,50
Eur bude stáť 0,99 Eur, pokiaľ sa zakúpi celý balík. Takmer všetci rodičia s tým súhlasili. Na rodičovskom
združení som nebola z dôvodu PN, ale nevidím dôvod, prečo by som mala byť na každom rodičovskom
združení. Učebnice sú v ponuke od Ministerstva školstva a podľa ponuky ich objednávame.
p. Hanečák – mne sa zdá, že skúšate, či kúpia rodičia alebo nekúpia.
p. Válek – tak ako povedala p. riaditeľka, knihy sú zadarmo s podporou Ministerstva školstva. Bavíme
sa o dokúpení pracovných zošitov na rozvoj kompetencii žiakov.
p. Ferencko – pokiaľ to zvýši úroveň vzdelania som ochotný zaplatiť aj 3,50 Eur za knihu.
p. konateľ – Mestské lesy pripravili projekt vybudovania náučného chodníka. Žiadateľom o príspevok
nemôžu byť lesy, ale mesto. Je mesto ochotné sa zapojiť do tejto výzvy?
p. Ferencko – ja súhlasím, náučný chodník je dobrá vec, prečo to neskúsiť.
p. Antoni – ako ste na tom s prípravou?
p. konateľ – trasa je na 95% určená a časť trasy je už aj vyznačená v teréne. Rozpočet bude treba
spraviť podrobne a z tohto zatiaľ nemáme ešte nič. Máme na to mesiac, aby sme to dali dokopy.
Hlasovanie za uznesenie č. 66/2019
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

K bodu č. 10 Diskusia
p. Válek mal návrh zverejnenia parte na našom webe.
p. Ferencko – na ul. Sládkovičovej bola znížená kanalizačná šachta.
p. Antoni – robila to PVPS na základe našej žiadosti. Urobila sa šachta na ul. Bernolákovej a pri
zdravotnom stredisku.
prednosta MsÚ – sme stále v rokovaniach, určite to nie je záver.
p. Skybová oboznámila o týždni dobrovoľníckej činnosti a poďakovala všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa

podieľali na skrášlení nášho mesta.
p. Hanečák – všimol som si, že je zriadená stránka mestskej knižnice na facebooku. Nie je tam nič
uvedené, ani otváracie hodiny.
p. Skybová – je požiadavka od občanov, aby knižnica bolo otvorená skôr v popoludňajších hodinách.
p. Ferencko – v akom stave je rozpracovaná ul. Školská?
p. Antoni – mysleli, že sme je vypracovaná projektová dokumentácia, ale bola vypracovaná štúdia,
ktorá ani nevyhovovala požiadavkám, ktoré sme mali, aby tam bol chodník. S projektantom sme sa
dohodli, že tam vznikne jednosmerka od ZŠ smerom na ul. Sládkovičovu s chodníkom. Snažíme sa
doriešiť jednu vec so stavebným úradom Hniezdne. Odsúhlasíme projektovú dokumentáciu a začneme
riešiť stavebné povolenie.
p. Spirčák – v akom stave sú parkovacie miesta na ulici Družstevnej?
p. Antoni – máme tam trošku problém s vytýčením sietí. Okolo júna by mala byť celá projektová
dokumentácia. Odhad je taký, že v priebehu augusta budú právoplatné stavebné povolenia na ul.
Školskú a ul. Družstevnú.
p. Reľovský uviedol, že je zle prechodná cesta z ul. Hliník na železničnú stanicu. V prípade dažďa tam
stojí voda, a preto poprosil o vysypanie kamienkov, aby sa tadiaľ dalo prejsť.
p. Szentivanyi mal otázku, či by sa nemohla dať značka zákaz vjazdu nákladným autám, ktoré zásobujú
ZŠ s MŠ na ul. Školskej. Obyvatelia sa sťažujú na kamienky, ktoré sa im odrážajú na fasádu.
p. Antoni – aj na dočasné značenie potrebujeme projekt.
p. Simoníková sa opýtala ohľadne parkovacieho miesta pre ZŤP pri zdravotnom stredisku.
p. Antoni – neviem, či už je vydané stavebné povolenie, ak je stačí už len znížiť chodník.
p. Simoníková poprosila o hlbšie zabetónovanie stĺpika pri železničnej trati, keďže bol znova vyvalený.

K bodu č. 11 Záver
MsZ končí o 19:45 hod.

__________________________
primátor mesta

___________________________
prednosta MsÚ

Overovatelia zápisnice:

__________________________

___________________________

Zapisovateľka:

Lenka Compľová, 30.05.2019

