
Zápisnica zo VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci, 

 konaného dňa 27. júna 2019 

o 16:00 hod. 

 

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia 

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

Neprítomní poslanci: Emil Válek, Kristián Hanečák, Dominika Skybová 

 

 

K bodu č. 2 Schválenie programu zasadnutia MsZ 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu MsZ  
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Návrh na schválenie mimosúdnej dohody 
5. Návrh VZN č. 5/2019 
6. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Podolínec za rok 2018 
7. Návrh Záverečného účtu Mesta Podolínec za rok 2018 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 
9. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2019 
10. Rozpis rozpočtu ZŠ s MŠ Podolínec na rok 2019 
11. Návrh majetko-právnych úprav 
12. Oznámenie o protestoch prokurátora 
13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Záver 

 

Hlasovanie, aby sa MsZ riadilo týmto programom: 

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

 

 

K bodu č. 3 Určenie overovateľov zápisnice  

Overovatelia zápisnice – Mária Hangurbadžová, Eduard Ferencko 

Hlasovanie: 

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

 

Príchod poslankyne Dominiky Skybovej. 

 

K bodu č. 4 Návrh na schválenie mimosúdnej dohody 

 

Návrh predložil p. Antoni podľa priloženého materiálu..  

p. Marhefka – určite som zato, aby sa tento súdny spor uzavrel dohodou. Z môjho pohľadu nie je 

dôvod to naťahovať ďalej, pretože to bude stáť ešte viac. 

p. Ferencko – je možné, že tá suma bude nižšia? 

p. Antoni – je to možné. Ak by sme o tom na súde jednali, niektoré položky môžu byť nižšie. Je 

v podstate nemožné vyhrať súdny spor. Maximálne čo môžeme dosiahnuť je znížiť nejakú zložku mzdy. 



p. Simoníková – neviem, či som kompetentná nato, aby som rozhodla o tom, že mu zaplatíme. Nech 

rozhodne súd. 

p. Reznický – možno sa zdá tá suma vysoká. V priemere to na mesiac vychádza 630 Eur.  Myslím si, že 

to nie je horibilná suma. Treba to čím skôr uzavrieť. 

p. Spirčák – nesúhlasím s výškou a vyplatením odškodného. Počkal by som na výsledky vyšetrovania, 

a potom by som sa k tomu vyjadril. 

p. Marhefka – o čom teraz hovoríš? 

p. Spirčák – prišlo trestné oznámenie. 

p. primátor – prišlo nám oznámenie o začatí trestného stíhania. Poškodené malo byť mesto a jedná sa 

o podanie, ktoré sa týka nekonania vo veci podozrenia z nehospodárneho nakladania s majetkom 

mesta. 

p. Marhefka – vieme aj meno oznamovateľa podania trestného činu? Je to bývalý náčelník mestskej 

polície? 

p. primátor – áno. 

 

MsZ v Podolínci schvaľuje uzatvorenie mimosúdnej dohody medzi Mestom Podolínec a Jánom 

Birošíkom v právnej veci vedenej na Okresnom súde Stará Ľubovňa, sp. zn. 8C/1/2019. Mesto zaplatí 

náhradu mzdy s príslušenstvom vo výške 35 657,57 Eur a náklady právneho zastúpenia vo výške 

3 339,35 Eur.  

Za: 4  hlasov  (Lukáš Antoni, Jozef Reznický, Michal Marhefka, Peter Demák)  

Proti: 4  hlasov (Eduard Ferencko, Ján Spirčák, Dominika Skybová, Martina Simoníková) 

Zdržal sa: 1  hlas (Mária Hangurbadžová) 

 

 

K bodu č. 5 Návrh VZN č. 5/2019  

 
Návrh predložila p. riaditeľka Oleníková podľa priloženého materiálu. 

p. Marhefka – osobne nevidím problém vo zvýšení školného. Môj pozmeňujúci návrh je, aby sme boli 

v druhom pásme.  

p. Ferencko – súhlasím tiež so zvýšením školného.  

p. Antoni – po zasadnutí finančnej komisie sme  poslali p. riaditeľke otázky na vyjadrenie. Išlo o otázky 

na režijný náklad a aj spôsob výpočtu. Urobil som si prieskum, kde s výnimkou Spišskej Belej a Starej 

Ľubovne majú nulovú réžiu na obed. Čo sa týka rozmanitosti stravy, tie pásma sa nemenili od roku 

2011 a nárast je markantný. V prípade zvýšenia na tretie pásmo sa príspevok na stravu pre 

zamestnancov zvýši z 1,34 Eur na 1,56 Eur. Škola týmto musí prispievať o 0,22 Eur každému 

zamestnancovi naviac. 

p. riaditeľka – čo sa zamestnancov týka, bude nárast o zhruba o 1 700 Eur. Zamestnanci si zaslúžia 

kvalitnejšiu stravu. Prišli sme k štádiu, keď rekreačné poukazy bude preplácať štát, teda nám sa 

v rozpočte ušetrí cca. 6 000 Eur. 

p. Antoni – to, že sa zvýši stravné u zamestnancov v školskej jedálni, zvýši sa aj všetkým deťom. Druhá 

vec je školné v škôlke. Čo bolo dôvodom zvýšenia školného a bolo to prerokované s rodičmi? 

p. riaditeľka – škôlka má veľký problém, aby ustála všetky opravy a údržby, ktoré sú nutné. Sú tam 

rozbité chodníky, nevymaľovaná časť škôlky zamoknutá po daždi, treba zmodernizovať aj vybavenie. 

Od januára nám vzrástli mzdy na cca. 3 000 eur. Nebýva štandardom, aby sme každú zmenu 

prerokovali s rodičmi, nato je rada školy. 

p. Antoni – ide o zvýšenie školného približne o 2 600 Eur ročne. Súhlasím, že niektoré veci je potrebné 

zabezpečiť, ale tých 2 600 Eur nato stačiť nebude. Mojím pozmeňujúcim návrhom je zmena režijných 



nákladov. 

 

Príchod poslanca Emila Váleka. 

 

p. zástupkyňa Tabajová – rozpočet na MŠ je nízky. V škôlke máme 30 ročný nábytok, potrebujem 

dokúpiť lehátka. Školné o 2 Eura viac nie je veľa. Ja osobne som navrhovala ešte raz toľko. 

p. Hangurbadžová – tých 2 600 eur je málo, ale aj keď sa len jednej triede kúpia stoličky, bude to plus. 

A keď sa v priebehu piatich rokov vymenia stoličky v celej škôlke budeme za to vďační.  

p. Demák – kedy sa naposledy dvíhalo školné?  

p. riaditeľka – v roku 2017. 

p. Demák - bolo by fér dopredu informovať rodičov, lebo oni sú tí platcovia. 

 

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Marhefku, aby sa pri určení výšky stravného na nákup potravín 

využívalo druhé cenové pásmo. 

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

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Antoniho rozšírený o zmenu režijných nákladov.  

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

 

Hlasovanie za uznesenie č. 67/2019 

Za: 8 hlasov   Proti: 2  hlasov  Zdržal sa: 1  hlasov 

 

 

K bodu č. 6 Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Podolínec za rok 2018 

 

Návrh predniesla p. riaditeľka podľa priloženého materiálu. 

 

Hlasovanie za uznesenie č. 68 /2019 

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

 

K bodu č. 7 Schválenie Záverečného účtu mesta Podolínec za rok 2018 

 

Návrh predložila p. ekonómka podľa priloženého materiálu.  

p. kontrolór – záverečný účet som si prešiel a nemám voči nemu žiadne výhrady, odporúčam schváliť. 

 

p. Antoni v čase hlasovania neprítomný.  

Hlasovanie za uznesenie č. 69/2019 

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

 

Hlasovanie za uznesenie č. 70/2019 

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

 

Hlasovanie za uznesenie č. 71/2019 

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

 

 

 



K bodu č. 8 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 

 

Návrh predniesol kontrolór MsÚ podľa priloženého materiálu. 

p. Demák – je to taká náročná kontrola, že to vychádza na celý rok? 

p. kontrolór – nie je to náročná kontrola. Chcem si všetko na 100% overiť. Ak by bol môj úväzok vyšší, 

tak aj časové rozpätie na kontrolu by bolo nižšie. 

p. Antoni – kedy predpokladáte ukončenie kontroly? 

p. kontrolór – niekedy v septembri, októbri. 

p. Antoni – v pláne máte len stanovisko k návrhu rozpočtu. Ak kontrolu ukončíte v septembri, potom je 

potrebné, aby bol nejaký plán kontrolnej činnosti. Mali sme dve zastupiteľstva dozadu, nevymožené 

pohľadávky mesta. Stretli sme sa s exekútorkou a obávam sa toho, že sa nevyhneme, aby sme vo 

vymáhaní svojich pohľadávok pokračovali. Preto navrhujem, aby sa do plánu kontrolnej činnosti 

doplnili body týkajúce sa exekučných konaní. Prvý návrh je vykonanie kontroly rozhodnutí o vyrubení 

poplatku za TDO za rok 2019 a druhý návrh je vykonanie kontroly, či boli vykonané všetky úkony 

smerujúce k začatiu exekučného konania vo veciach dane z nehnuteľnosti a TDO. 

 

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Antoniho. 

Za: 8  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 2  hlasov 

 

Hlasovanie za uznesenie č. 72/2019 

Za: 8  hlasov   Proti: 0  hlasov  Zdržal sa: 2  hlasov 

 

Krátka prestávka. 

 

 

K bodu č. 9 Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2019 

 

Návrh predniesla p. ekonómka podľa priloženého materiálu. 

 

Hlasovanie za uznesenie č. 73/2019 

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

 

 

K bodu č. 10    Rozpis rozpočtu ZŠ s MŠ Podolínec na rok 2019 

Návrh predniesol p. primátor podľa priloženého materiálu. 

 

Hlasovanie za uznesenie č. 74/2019 

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

 

 

K bodu č. 11 Návrh majetko-právnych úprav 

 

 Prednosta MsÚ predniesol návrh o doplnenie Zásad mesta o položku ostatné plochy. 

Hlasovanie za uznesenie č. 75/2019 

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

 



 Prednosta MsÚ predniesol návrh o odpredaj pozemku p. Anne Jašurkovej. 

Hlasovanie za uznesenie č. 76/2019 

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

 

 Prednosta MsÚ predniesol žiadosť spoločnosti Lesy mesta Podolínec o prenájom nebytových 

priestorov na ul. Lesnej. 

p. Marhefka – z môjho pohľadu objekt garáži na ul. Lesnej by mal byť určený na iné účely. Mesto by ho 

mohlo využiť na riadenie zberného dvora a inak. Vidím priestor v kasárňach, kde je dostatok priestoru. 

My priestor prenajať nemôžme, ale mohli by ho využívať ako priestor na uskladnenie štiepaného 

dreva. 

p. Válek – bol som za prenájom, ale prehodnotil som svoje rozhodnutie. Cena sa mi zdá privysoká, a asi 

by to pre nich nebolo rentabilné. 

p. konateľ – na začiatku sme uvažovali o priestore v kasárňach, ale nakoniec sme vybrali priestor 

v garáži lesoch a dočasne sme to uložili tam. Jedná sa o činnosť, ktorá nie je ekonomicky tak rentabilná, 

aby dokázala splatiť samotné nájomné v takto stanovenej výške. Ak aj bude žiadosť schválená, budeme 

uvažovať, či vôbec zmluvu podpíšeme, lebo nám to prinesie starosti a nie úžitok. 

MsZ v Podolínci schvaľuje nájom nebytových priestorov o výmere 100 m v budove so súpisným číslom 

336 (ul. Lesná) z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 pism. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Lesy mesta Podolínec s.r.o., Jozefa Smreka 468/3,  

065 03 Podolínec, IČO: 50332490. Nájomné je určené podľa zásad na odpredaj a prenájom 

nehnuteľného majetku. 

Za: 4  hlasov (Lukáš Antoni, Jozef Reznický, Ján Spirčák, Mária Hangurbadžová)    

Proti: 6  hlasov   (Michal Marhefka, Dominika Skybová, Emil Válek, Eduard Ferencko,  

                               Martina Simoníková, Peter Demák)   

Zdržal sa: 0  hlasov 

 

 Prednosta MsÚ predniesol žiadosť o odpredaj záhradky p. Ružene Hangurbadžovej. 

Hlasovanie za uznesenie č. 77/2019 

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

 

 Prednosta MsÚ predniesol žiadosť o prenájom nebytových priestorov pre biliardový klub. 

Hlasovanie za uznesenie č. 78/2019 

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

 

 

K bodu č. 12 Oznámenie o protestoch prokurátora 

 

Návrh predniesol p. Antoni podľa priloženého materiálu.  

p. Marhefka – neboli žiadne iné podania na Okresnú prokuratúru? 

p. primátor – nebol to protest prokurátora, ale žiadosť o vysvetlenie a týkala sa nesúladu p. Antoniho. 

Podávateľ podnetu uvádza, že p. Antoni bol zvolený za poslanca a súčasne je zamestnancom MsÚ. 

Prokuratúra nás žiadala o vysvetlenie a o doloženie zmluvy zakladajúcej pracovno-právny vzťah 

k mestu. V písomnom vyjadrení sme uviedli, že p. Antoni je na pravidelný príjem prihlásený ako 

zástupca primátora a na nepravidelný príjem je prihlásený ako poslanec MsZ. Tieto dve činnosti, na 

ktoré je prihlásený vykonáva jednu na základe poverenia a druhú na základe osvedčenia o výsledku 

komunálnych volieb. 

 



Hlasovanie za uznesenie č. 79/2019 

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

 

 

K bodu č. 13 Rôzne 

 

P. riaditeľka predniesla návrh organizácie ZŠ s MŠ Podolínec na šk. rok 2019/2020, bol predložený aj na 

rade školy. 

p. Válek – poprosil by som do ďalších rokov, aby bolo pri každom ročníku uvádzané, ktoré predmety 

škola posilňuje. Na iných školách majú žiaci 5 hodín matematiky a slovenčiny, v našej iba po 4 hodiny, 

podľa mňa to musí žiakom chýbať. Aké boli výsledky testovania za posledné roky?  

p. riaditeľka – výsledky sa nezlepšili napriek tomu, že sa vyučovalo po 5 hodín. S výsledkami nie som 

spokojná. Je dôležité zmeniť spôsob vyučovania.  

p. Válek – boli krúžky a doučovania z matematiky a slovenčiny? 

p. riaditeľka – boli. Matematika po pol roku skončila. 

Odchod poslanca Antoniho. 

p. Simoníková – si nemyslím, že tej matematiky je dosť, ale tie dve hodiny mohli byť nejako lepšie 

využité.  Žiaci ôsmeho ročníka nemajú vôbec druhý cudzí jazyk.  

p. Demák – uvažuje sa, že sa bude maturovať povinne z matematiky. Myslím si, že štyri hodiny sú málo. 

p. Spirčák – nepáči sa mi, že vyberáte deti na dvor cez prestávky. Bol by som rád keby sa posilnili 

hodiny telesnej výchovy.  

 

Prednosta MsÚ informoval, že na komisii preberali možnosť odpredaja hasičskej cisterny. Je dočasne 

odhlásená a našim zámerom bude ponúknuť cisternu na odpredaj. Jej využitie je nereálne. 

p. Marhefka – v dnešnej dobe je niekoľko na predaj a nie je záujem. 

 

P. primátor informoval, že projekt TSP, ktorý mal končiť v júni bol predĺžený do 30.08.2019 a čaká sa na 

schválenie nového projektu. 

 

 

K bodu č. 14 Diskusia 

 

p. Ferencko sa opýtal či sa bude niečo robiť s rozkopávkami na ul. Sládkovičovej. 

p. primátor – prípojky ku kanalizácií k domu p. Hanečáka a p. Baltazaroviča na ul. Sládkovičovej 

prechádza p. Laufik s dodávateľom. Tieto rozkopané prípojky treba zaasfaltovať. 

 

p. Spirčák – bol som na obhliadke ZUŠ. Tento dom je neefektívne využitý. Nerozmýšľa mesto nájsť iné 

priestory pre ZUŠ, lebo využívajú len dve miestnosti. Mohlo by sa to prerobiť na dva nájomné byty, 

alebo obsadiť priestory, ktoré sa nevyužívajú. 

p. primátor – tiež sa nám zdá, že tento dom je nevhodný pre ZUŠ. Dom je majetkom mesta, ktorý je 

limitovaný na využívanie výchovno-vzdelávacích účelov. 

 

p. Demák – ako to vyzerá s ukončením prác na ul. Lesnej. 

p. primátor – vyzerá to relatívne dobre. Kolaudácia je plánovaná na august. 

 

p. Tabajová – vidím pohyb v bývalom areáli píly, robí sa tam niečo? 



p. primátor – je to súkromný majetok, majú investičné zámery prenajímaním a spustením vlastnej 

výroby. 

 

 

K bodu č. 15 Záver 

MsZ končí o 18:53 hod. 

 

 

 

 

__________________________                                      ___________________________ 

               primátor mesta                    prednosta MsÚ 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:                                       __________________________ 

 

 

 

                                                                                ___________________________ 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka:      Lenka Compľová, 27.06.2019 

 


