
Zápisnica zo XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci, 

 konaného dňa 19. októbra 2020 

o 16:00 hod. 
 

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia 

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

Neprítomní poslanci: Jozef Reznický, Emil Valek, Eduard Ferencko, Lukáš Antoni, 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 majetko – právnych úprav 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 3/2020, ktorým sa určujú podrobnosti 

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

úhradu nákladov ZŠ s MŠ Podolínec 
7. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu SR pre Mesto Podolínec na 

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

poplatku za komunálny odpad za rok 2019 

9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Záver 

 
Hlasovanie, aby sa MsZ riadilo týmto programom: 

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

 

 

K bodu č. 3 Určenie overovateľov zápisnice  

Overovatelia zápisnice –  Dominika Skybová, Ján Spirčák 

 

p. Marhefka sa opýtal poslanca p. Spirčáka prečo nemá nasadené rúško. Ako poslanec si zložil zákonom 

predpísaný sľub a vystavuješ riziku nákazy nás, ale aj seba. 

p. Spirčák – som zdravý a zdraví ľudia nemajú žiadnu právnu povinnosť nosiť rúška. 

p. Marhefka – máš to aj písomne? Máš nejaký test o tom, že si negatívny? 

p. Spirčák – nie, necítim sa chorý. Európsky dohovor o ľudských právach čl. 3 hovorí, že nikoho 

nemožno podrobiť mučeniu ani inému neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu. Ak mám opustiť 

túto miestnosť, poprosím p. primátora, aby mi dal potvrdenie s priestupkom, čo som porušil a pôjdem 

preč. 

p. Marhefka – p. primátor ti nemá prečo dávať priestupok, tú možnosť má jedine polícia. Ak si 

p. Spirčák nenasadí rúško, napriek tomu, že ho p. primátor o to prosil už pred začatím MsZ, tak ja 

opúšťam rokovanie MsZ. Keďže sme iba šiesti, tak MsZ nemôže rokovať.  

 



Odchod p. Marhefku z rokovania MsZ. 

 

p. Skybová – ak si nenasadíš rúško, pôjdem preč aj ja. 

p. Spirčák – zastupujem práva voličov, chcem tu byť, ale bez toho, aby som mal nasadené rúško. 

p. primátor – napriek opakovaným upozorneniam v tejto chvíli MsZ nie je uznášania schopné.  

 

 

p. primátor prerušil MsZ na 30 minút. 

 

 

Po prestávke neprítomní poslanci: Michal Marhefka, Dominika Skybová. 

 

p. primátor skonštatoval, že MsZ nie je uznášania schopné a prečítal opatrenia ÚVZ SR zo dňa 

14.10.2020. Vyzval p. Spirčáka, aby si nasadil rúško. 

p. Spirčák – nemôžem si to nasadiť, nesúhlasím s tým. Mám svoje ľudské práva a slobody. 

p. primátor – keďže už dvaja poslanci opustili rokovaciu miestnosť, pretože si p. Spirčák nechcel prekryť 

horné dýchacie cesty ukončil MsZ, pretože nie je uznášania schopné. Ďalšie MsZ bude zvolané  

do 14 dní.  

 

 

Záver 

MsZ končí o 16:47 hod.  

 

 

__________________________                                      ___________________________ 

               primátor mesta             prednosta MsÚ 

 

 

Overovatelia zápisnice:                                       __________________________ 

 

 

                                                                                ___________________________ 

 

 

Zapisovateľka:      Lenka Compľová, 19.10.2020 

 


