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Zápisnica z XXXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci,  

konaného dňa 28. júna 2018 

 

Otvorenie: 16,30 hod.  

Prítomní poslanci MsZ: Ing. Štefan Zima, Peter Hojstrič, Marta Simoniková, Pavol 

Vychovalý, Martina Simoníková, Mgr. Eduard Ferencko,           Mgr. Radoslav 

Borovský, RNDr. Emil Valek, MUDr. Ľuboš Filiač,   

Ospravedlnení poslanci : Compeľ, Ing. Ján Marhefka-došiel v priebehu MsZ 

K bodu č. 1 Otvorenie 

Pán primátor Ing. Daniel Marhevka otvoril o 16,30 hod XXXII. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Podolínci a privítal všetkých prítomných. 

Pán primátor predniesol program: 

 

Otvorenie 

• Určenie overovateľov zápisnice 

• 3.   Voľba návrhovej komisie  

• 4. kontrola plnenia uznesení 

• 5. Interpelácia poslancov  

• 6.  Návrh VZN č. 2/2018, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školský  

zariadení  zriadených na území mesta 

• 7.  Návrh organizácie školy na školský rok 2018/2019 

• 8.  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Podolínec k záverečnému účtu mesta 

Podolínec za rok  2017 

• 9. Záverečný účet mesta Podolínec za rok 2017 

• 10. konsolidovaná výročná správa mesta Podolínec za rok 2017 

• 11. Správa hlavného kontrolóra mesta z kontroly nakladania s bytovým fondom    

v Základnej škole s materskou školou  

• 12. Správa hladného kontrolóra mesta o výsledku finančnej kontroly na mieste – Lesy  

mesta Podolínec s.r.o. 

• 13.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2018 

• 14. Určenie počtu poslancov Mesta Podolínec na volebné obdobie 2018 – 2022,  

• určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Podolínec volebné obdobie 2018 -

2022,  

• určenie volebných obvodov v Meste Podolínec pre voľby poslancov do mestského  

zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 -2022 

• 15. VZN 3/2018 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané MsÚ v Podolínci 

• 16. Majetkové záležitosti  

• 17. Valorizácia platu konateľa Lesy mesta Podolínec  s.r.o 

• 18. Lízingová zmluva – Duster 

• 19. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 

• 20. Úprava priestorov ZŠs MŠ Podolínec 

• 21. Oprava strechy na ulici Lesnej 

• 16. Majetkové záležitosti  

• 22. Rôzne 

• 23. Diskusia  

• 24. Záver  
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• p. Hojstrič:  požiadal o zmenu v programe, bod 16, nech sa presunie pred bod č. 21 

Hlasovanie:      „ZA“:9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

K bodu č. 2 Určenie overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Ferencko,  Mgr. Borovský 

Hlasovanie: 

      „ZA“:9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

K bodu č. 3 Voľba návrhovej komisie  

Návrhová komisia: predseda – Martina Simoníkova 

        členovia –  MUDr. Filiač, Vychovalý 

      „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

 

p. primátor predstavil novú riaditeľku základnej školy, Mgr. Silviu  Olejníkovú. 

Bod č. 4 Kontrola plnenia uznesení  

Ing. Laufik, predniesol správu o plnení  uznesení MsZ: 

Ing. Štefan Zima: Ja iba doplním informácie, postupovali sme pri jednotlivých úľavách 

v súlade s VZN, ktoré nám umožňuje jednotlivým žiadateľom poskytnúť príslušnú úľavu, až 

na dva prípady sme požiadali mestskú políciu, aby vykonala šetrenie.  

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie: 

      „ZA“: 9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

Bod č. 5 Interpelácia poslancov 

p. Borovský: Ja by som chcel interpelovať na skupinu občanov, ktorá navštevuje celý areál 

kultúrneho strediska, bolo by dobré, aby sa areál zatváral, z dôvodu ničenia areálu. Môže sa to 

vyriešiť, aby sa to otváralo napríklad len na dve hodiny denne a bolo by to pod nejakým 

dozorom.  

p. primátor: sú na to dva pohľady, z jednej strany sme to ihrisko robili pre občanov, nebolo by 

dobré aby sa na zamknuté iba prizerali, ak si chcú zahrať volejbal, alebo mamičky s malými 

deťmi, vyriešili sme to tak, dá sa tam tabuľa s pokynmi, tabuľa tam bude v priebehu 10 dní. 

Ku vchodu sa dá ešte orientačná tabuľa.   

Urobili sme ďalšie opatrenie, mestská polícia ma dva dni v týždni pracovnú dobu od 12,00 

hod do 20,00 hod. Poprosil som aj štátnu políciu, ak naša polícia nemá službu aby to tam došli 

skontrolovať.  

p. Ferencko: ohľadom vodičov firmy Polyform, nech sa osadí značka zákaz státia, vodiči 

kamiónov majú problém, s prejazdom na ulici Bernolákovej.  

p. Hojstrič: už sme to riešili, jedna značka je pri p. Duračinskom a druhá značka je za 

križovatkou. Je tam križovatka v tvare T, kde je možné parkovať. Boli tam aj dopraváci. 

p. Ferencko: na ul. Sládkovičovej, kde sme vymenili pozemky, chýba cca 12 m obrubníka, či 

sa to bude opravovať.  
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p. Emil Valek:  na ulici Moyzesovej, ak by bolo možné to opraviť, cesta tam sadla robí sa tam 

koryto.  

p.primátor: oslovím vodárenskú spoločnosť, aby skolaudovala stavbu na ulici Moyzesovej, 

aby sa dalo pripojiť  na kanalizáciu.  

Bod č. 6  Návrh VZN č. 2/2018, ktorým sa určujú podrobnosti  financovanie škôl 

a školských zariadení zriadených na území mesta . 

p. Štefan Zima:  bola komisia, VZN nemá problém, aby sa to prijalo v takom znení. Vzali sme 

to VZN na vedomie.  

p. primátor:  ak sa nájdu ešte vážne argumenty, môžeme to prehodnotiť. 

p. Štefan Zima: ak by nastala mimoriadna situácia, niekto bude odchádzať, alebo dôjde 

k zvýšeniu platov, nie tak dávno sa to upravovalo v súvislosti s materskou škôlkou, o zvýšení 

miezd, od 1.9. vo výške 6%. Bez problémov sme to schválili.  

p. Olejníková: Ekonómka  mi dala materiály, aké náklady budú ešte do konca kalendárneho  

roka, vyskočili tam nové čísla, napríklad čo sa týka financovania školskej jedálne, máme tam 

nárast počtu detí v materskej škole na 110 detí, tiež sa navýši počet detí v školskej jedálni, 

vyskočilo tam jedno odchodné a tiež údržba, ja by som navrhovala, aby sa normatív 

školského klubu zvýšil na jedno dieťa na sumu 650€ na jedno dieťa a normatív na školskú 

jedáleň  na 175 €. 

p. Štefan Zima:  ja za seba, bezproblémov budem hlasovať za.  

p. Borovský:  môžem sa opýtať, iba na vysvetlenie, tento bod súvisí aj s tým ďalším, máte tu 

počet oddelení dve na 67 detí. Tých 17 detí sa už potom neprijme? 

P. Olejníková: Tu by som poprosila pani zástupkyňu, pripravila si k tomu podklady. 

p. Maniaková:  počítame  prvé  s dvoma oddeleniami  budú  tam 3 skupiny, prvé dve 

oddelenia budú do 16 hod a tretia skupina bude od 12,00 do 16,00 hod. Tým sa deti rozdelia 

a po 14,00 hod počet detí klesá. 

p. Olejníková: počet detí ostáva, ponížia sa iba oddelenia, tie sa budú organizačne deliť.  

sl. Simoníková:  centrum voľného času má 187 detí k 15.09. Ten normatív by mal byť          

17 312,46 €. Na pedagogickej  porade bolo prednesené, že budú 2 oddelenia, vychovávateľka 

by mala pracovať  s 34 deťmi. Neviem si dosť dobre predstaviť, ako bude jedna učiteľka 

pracovať s 34 deťmi. Max počet žiakov je 28, v materskej škole môže byť max. 25 žiakov, 

v školskom poriadku je, že maximálny počet detí má byť 25, ak by tam malo byť viac detí, 

treba sa venovať potom školskému poriadku. Keď som dosadila číslo, ktoré sú vo VZN do 

rozpočtu, škôlka bola v mínuse 2500 €, družina 4692 €, jedáleň 7500 €. Snažila som sa na 

komisii vysvetliť, že takýto rozpočet v mínusoch nesmie byť. Ani vy  poslanci by ste 

neschválili mínusový rozpočet, rozpočet už je skresaný. Dostalo sa ku mne, že v školskej 

jedálni v materskej škole budú dve zamestnankyne, ak jedna vypadne, tak tá jedna, ktorá 

zostane, nedokáže navariť pre 134 detí, existuje vyhláška o školskom stravovaní, podľa 

vyhlášky je to odporúčaný počet v materskej škole by sme mali mať 6  zamestnancov, 

v základnej 4, myslím si že mesto by to mohlo podporiť, minulého roku na podielových 

daniach prišlo o 100 000€ viac, myslím si že 14000 €, ktoré sme v mínuse,  nie je také strašné 

dať, ja toto VZN nepodporím, s tohto dôvodu, že v týchto zariadeniach sú ľudia, ktorí pracujú 

pre mesto, pre rodičov. Nemyslím si že znižovaním počtu zamestnancov sa niečo vyrieši. 
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p. primátor, budú 3 oddelenia do 14,00 hod,  po 14,00 hod budú 2 oddelenia .Ja sa spýtam na 

jedáleň,  stravuje sa 60 dospelých, ako sú fakturované náklady? Hodnota lístka 2,34 €. 

Sl. Simoníková: u nás je stravná jednotka aj pre dospelého stravníka 1,12 €, 1,30 € je 

príspevok zamestnávateľa. Nám stravnú jednotku určuje ministerstvo, dospelý sa považuje za 

detského stravníka.  

p. primátor: čo sa týka kuchárky, ráno roznesú raňajky potom to už robia učiteľky. 

sl. Simoníková :  príďte sa pozrieť čo robí taká kuchárka, alebo upratovačka. 

p. Štefan Zima: Dali ste pani riaditeľke všetky podklady, všetky o ktoré žiadala. 

sl. Simoníková : Väčší príspevok na stravu byť nemôže, opakujem urobili ste 6 triedu, keď sa 

tvorilo VZN, spravila som nové prepočty. Zasa som mala nejaké čísla a zase sme boli 

v mínuse. Minule som pripočítala 6 triedu, nehovorte mi to, že som nespolupracovala. Prvý 

krát sme tento rok dostali príspevok na správu budov.  

Ing. Štefan Zima:  príspevok na správu údržbu prehadzujeme, z iných zdrojov. 

p. Emil Valek :  zvýšite normatívy, dochádza k navýšeniu 14 000 EUR, normatív na školskú 

jedáleň, navýšenie 11 000. Máte polročné obdobie na úsporu. Vo vašom návrhu sa rozpočet 

vlastne vynuluje. 

p. Štefan Zima:  bol som dnes na materskej škole Cintorínska, kde je rádovo 100 detí, sú tam 

dve kuchárky u nás nemôžu byť  2 kuchárky na 110 detí.  

p. primátor:  dve kuchárky tam úplne stačia.  

p. Štefan Zima:  Ja si vážim, že pani riaditeľka sa snaží maximálne zvážiť hospodárnu 

činnosť, a na druhej strane sa dokazuje ako to nejde. Nechajme to, ako čas ukáže. Pokúsme sa 

to urobiť. Chceme ovplyvňovať investície, ak budú reálne odôvodnené žiadosti, budeme to 

financovať. Zriaďovateľ má plné právo a povinnosť to kontrolovať. 

p. primátor: je to určené na údržbu a údržbu budov, ktoré pôjdu materskej škole. Na 6 triedu 

pôjde toľko, koľko bude potrebné, nič mesto z toho nebude používať. 

p. Emil Valek : ja s tým súhlasím, bude sa zasahovať, kam tie peniaze pôjdu, v školskom 

klube nie je reálne mať 34 detí.  

p. Štefan Zima:  pán poslanec aký normatív na jedno dieťa máte v školskom klube vy, je u vás 

nižší? 

p. Emil Valek:  je výrazne nižší ako je tu v Podolínci, dajme  naším deťom nejaký komfort. 

Rodičia povedali, ak by kvalita šla dole, budeme to riešiť.  

p. primátor:  ak sa toto schváli to čo bolo navrhnuté, výrazne sa navyšuje suma v školskej 

jedálni.  

p. Olejníková : upravuje sa to na 187, normatív ostáva . 17312,46€ 

Marta Simoníková: kto mi vie povedať, koľko detí tam má byť? 

p. Olejníková :  ak rozdelíme deti na 3 skupiny, v  školskom klube nebude nikdy viac ako  20, 

21, 24 , o druhej sa budú deti deliť, ale môžeme počítať že deti majú aj krúžky.  
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Sl. Simoníková : mám návrh, aby tam bolo zakotvené aj to, že budú peniaze výlučne na školu. 

Že sa príspevok na správu budov bude dávať po predložení žiadosti školy.  

p. Štefan Zima: toto do VZN nepatrí. Ak nebudú použité, pôjdu do rezervného fondu. 

sl. Simoníková : ak by sme nemali deti, tak ani mestu neprídu peniaze. Ja navrhujem, nech je 

zmienka, že 52 000 €  je výlučne vyčlenených na správu budov. Finančné prostriedky na 

úpravu MŠ pre vytvorenie 6-tej triedy a priestory sociálnych zariadení vo výške 17 000,-€ . 

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : VZN 2/2018 

      „ZA“    9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0 hlasov      „PROTI“ : 0hlasov 

 

K bodu č. 7  Návrh organizácie školy na školský rok 2018/2019 

p. Emil Valek: prvá otázka je ohľadom disponibilných hodín. 

p. Olejníková: disponibilné hodiny oproti v 8. ročníku na jazyk, matematika a komunikácia 

a ešte výtvarná výchova. 

p. Emil Valek:  tento návrh je z roku 2011, mal by byť navrhnutý inak, toto je úplne zle, bolo 

by dobré to prerobiť.   

sl. Simoníková : tento bod by som dala stiahnuť, nebol prerokovaný v škole, nebol predložený 

návrh. Navrhujem nech sa tento návrh stiahne.  

Hlasovanie za stiahnutie : 

„ZA“:  10 hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0 hlasov      „PROTI“ :  0hlasov 

Bod č. 8 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Podolínec k záverečnému účtu mesta 

Podolínec 

Predniesol Ing. Juraj  Zima:  

Moje stanovisko ste dostali, podrobne som to prešiel. Navrhujem záverečný účet schváliť.  

Mestské zastupiteľstvo  berie na vedomie : 

 „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

Bod  č. 9 Záverečný účet mesta Podolínec za rok 2017 

Záverečný účet mesta Podolínec za rok 2017 bez výhrad. 

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : 

Hlasovanie: 

„ZA“:   9  hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

Bod č. 10 Konsolidovaná výročná správa mesta Podolínec za rok 2017 

Predniesla p. Toporecová. 

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : 
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Hlasovanie: 

„ZA“:  9  hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

Bod č. 11 Správa hlavného kontrolóra mesta z kontroly nakladania s bytovým fondom 

Základnej škole s materskou školou  

Predniesol Ing. Juraj  Zima: ja som nenašiel žiadne nezrovnalosti. Nevidel som tam žiadny 

prehmat. Jednu vec, byt ktorý je obývaný ekonómkou základnej školy s materskou bol určený 

vždy na pedagogického pracovníka, ja z môjho pohľadu by som doporučil, aby tento byt bol 

iba pre pedagogického pracovníka.  

Sl. Simoníková: je to školský byt, nie je určený iba pre pedagogických zamestnancov.  

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 

Hlasovanie: 

„ZA“:  9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

Bod č. 12 Správa hlavného kontrolóra mesta o výsledku finančnej kontroly na mieste 

Lesy mesta Podolínec, s.r.o.  

p. Juraj Zima:  v rámci prílohy ste dostali moje vyjadrenia, ak má niekto s poslancov niečo 

k môjmu záveru?  

Sl. Simoníková:  bod 5 Dacia Duster bola používaná štatutárom mesta, bola  to neoprávnená 

spotreba, to sa nejako vysporiada? 

p. Juraj Zima:  mala byť vyčíslená, nebola v daňovom priznaní, Lesy mesta s.r.o. je právny 

subjekt samostatný, malo to byť riešené formou nájomnej zmluvy, alebo refakturáciou.  

Sl. Simoníková: Dá sa to nejako upraviť? 

p. Juraj Zima:  Lesy mesta by museli dávať dodatočne daňové priznanie.  

Sl. Simoníková:  autobus bol použitý pre zamestnancov mesta, nebolo to doúčtované do 

nákladov.  

p. Juraj Zima :  uvediem to na správnu mieru, autobus som vytkol, ak by si mesto objednalo 

autobus, existuje nejaká faktúra, tento autobus bol poskytnutý pre  mesto, ale bolo to urobené 

ako reprezentačné výdaje, chcel som upozorniť na to, ak sa prostriedky použijú v meste a nie 

sú majetkom mesta, musí tam byť refakturácia. 

sl. Simoníková:  ja sa opýtam na bod 8 uskladnenie osiva,  

Ing. Juraj Zima: v predchádzajúcom období mali 170kg osiva, ktoré sa odviezlo do LM, 

semeno je viac ako 5 rokov tam, to uskladnenie sa fakturuje, faktúra chodí na mestské lesy, 

mesto musí mať oprávnenú osobu ktorá s tým môže nakladať, oficiálnym procesom sa to 

osivo predá mestským lesom . Ide o to aby ten proces zbytočne nefiguroval, je to proces kde 

zbytočne strácame DPH. 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 

    Hlasovanie: 

„ZA“:  10  hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

Bod č. 13 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na druhý polrok 

2018 

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : 
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Ing. Juraj Zima: ešte sa chcem ospravedlniť, omylom som na internete spravil opravu, 

ďakujem slečne Simoníkovej za upozornenie.   

    Hlasovanie: 

„ZA“:  10  hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

 

Bod č. 14 Určenie poslancov Mesta Podolínec na volebné obdobie 2018 – 2022, určenie 

rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Podolínec volebné obdobie 2018 – 2022, 

určenie volebných obvodov v Meste Podolínec pre voľby poslancov do mestského 

zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 – 2022. 

V súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach  výkonu  volebného  práva  a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  pre  voľby  poslancov  do mestského 

zastupiteľstva pre volebné obdobie  r. 2018 – 2022 - 1 volebný obvod  

p. primátor: navrhujem jeden volebný obvod pri počte poslancov  11. 

Mestské zastupiteľstvo určuje : 

    Hlasovanie: 

„ZA“:  10  hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

sl. Simoníková:  Ja by som navrhovala 9 poslancov. 

p. Štefan Zima: Keď sme sedeli a hovorili o tom, je toľko komisií , že každý s tých 11 

poslancov má tu svoju nezastupiteľnú úlohu. Počet komisií sa už redukoval.  

 Podľa § 11 ods. 3 písm.e) zákona o obecnom zriadení určuje počet poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Podolínci na obdobie rokov 2018 - 2012 na 11.  

    Hlasovanie: za 9 poslancov 

„ZA“: 2 hlasy         „ZDRŽAL SA“ :  4 hlasy     „PROTI“ : 4 hlasy 

   Hlasovanie za 11 poslancov 

„ZA“:    8 hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  1 hlas      „PROTI“ : 1 hlas 

Rozsah výkonu funkcie primátora podľa § 11 ods.4 písm. i) zákona č.369/1990   Zb. 

o obecnom  zriadení na obdobie rokov 2018 –2022 na plný úväzok, t.j. 1,0. 

    Hlasovanie: 

„ZA“:  10  hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

 

Bod č. 15 VZN 3/2018  o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané MsÚ v Podolínci 

sl. Simoníková: chýba mi tu, ako sa platia poplatky, či sa môžu platiť v hotovosti, alebo 

prevodom, nech je ešte doplnené, že platby sa platia v eurách. 

p. primátor:  poprosím o doplnenie.  

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : 

    Hlasovanie: 
„ZA“:    10  hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

 

Bod č. 17 Valorizácia platu konateľa Lesy mesta Podolínec s.r.o. 

Valorizáciu platu konateľa Lesy mesta Podolínec, s.r.o. o 8% splatnosťou od 1.1.2018 
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p. primátor:  dostali ste návrh o navýšení platu o 4 + 4 % 

p. Zima: tým istým spôsobom budú aj ostatní zamestnanci valorizovaní? 

Ing. Homola: budú 

p. Juraj Zima: vy máte stanovený plat + sa odvíja od zisku, ja som za to, aby sa tých 8% už 

nezvyšovalo.  

Sl. Simoníková: Ja mám ten istý názor ako p. Zima. 

p. Ján Marhefka, V zdravotníctve aj v iných odvetviach, je úplne prirodzené, aby sa nejakým 

percentom upravil aj plat konateľa. 

p. Štefan Zima: Ako člen dozornej rady, kde sme diskutovali o tom, keď sa tu schvaľujú 

odmeny a príde koniec roka, potom sú ľudia, ktorí  sú proti odmene, my kedykoľvek môžeme 

túto odmenu stopnúť. Ja si myslím, že táto valorizácia sa môže udiať, s pozície dozornej rady 

vyšiel tento návrh. 

p. primátor:  Ja sa stotožňujem s názorom dozornej rady. 

p. Emil Valek :  ja som spokojný ako spoločnosť funguje, ja sa prikloním k tomu, aby to  bola 

odmena, alebo valorizácia, ja si myslím, že si odmenu za svoju prácu zaslúži.  

p. Štefan Zima:  toto celé máme v rukách my, členovia  dozornej  rady.  

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : 

Hlasovanie: 
„ZA“: 5  hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  5 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

 

Bod č. 18 Lízingová zmluva  - Duster 

zmluva 4115801220 s UNI Credit Leasing Slovakia a.s. Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, na 

osobný terénny automobil Dacia Duster 

p. Štefan Zima:  normálnym legálnym spôsobom bolo vysúťažené a schválené zakúpenie 

vozidla, cena bola stanovená tak, že je v tom kúpna cena vozidla, havarijné poistenie  aj 

zákonné poistenie. Poplatky a celý úkon v súvislosti s platením tohto vozidla prechádza na 

spoločnosť, ktorá to bude používať, nič sa nenavyšuje, je to všetko uvedené v elektronickej 

zmluve. 

p. Juraj Zima: ak by sa to platilo celou sumou, predajca je sprostredkovateľ lízingovej 

spoločnosti, tým na seba preberá všetky ostatné.  

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : 

Hlasovanie: 
„ZA“:    10  hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

 

Bod č. 19 Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 

p. primátor:  s toho úveru financujeme strechu na Lesnej a futbalové ihrisko, vybavenie 

základnej a materskej školy.  
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p. Štefan Zima: finančná komisia odporučila schváliť toto uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : 

Hlasovanie: 
„ZA“:  10   hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

Bod č. 20 Úprava priestorov MŠ s  ZŠ Podolínec 

p. primátor: na úpravu 6. triedy je potrebné vyčleniť 15 000 €, a na opravu priestorov 

základnej školy vo výške 10 000 €. 

p. Štefan Zima:  rekonštrukcia sociálnych zariadení, čiastka 10 000 € je za nami,  učebne 

predstavujú výmenu podláh a ďalších prác, náklad vychádza na čiastku  9903,48 €, navrhujem 

aby tá čiastka na materskú školu bola 12000 € , čo sa týka úpravy priestorov IT, tam by mohli 

náklady ostať, 5000 € sú účelové prostriedky, ktoré budú určené na úpravu vstupných 

priestorov do materskej školy, pani riaditeľka si to chce  upraviť na svoj obraz,  

p. Emil Valek:  v základnej  škole je slaboprúd, je tam aj kabeláž, môj návrh aby to bolo 

všetko zasekané v stene. 

p. Štefan Zima:  áno všetko to bude zasekané a upravené .  

p. Borovský:  realizácia bude cez prázdniny 

p. Štefan Zima:  záleží, ako bude vysúťažený projekt. 

p.primátor:  o 6 triede sa rozhodlo na základe počtov 110 a všetky budú prijaté, kapacitne 

máme na 138 detí.  

p. Emil Valek:  nebola im podaná informácia, z toho vznikli nejaké obavy. 

p. primátor: ako môžeme rozhodnúť, keď nevieme o konkrétnych číslach? 

p. Emil Valek: na základe čoho boli poslané podklady? 

p. primátor:  do budúcna treba nejaký adekvátny postup, ťažko sľubovať niečo, ak nemáme 

podklady. 

p. Štefan Zima: bola výnimočná situácia,  bol zastupujúci riaditeľ, bola to mimoriadna 

situácia. 

sl.Simoníková:  koľko bude stáť prestavba  v základnej škole? 

p. Štefan Zima:  bude to  10 000 €, nie sú v tom rozpočte dielne. Dnes som sa pýtal, či sú 

v rozpočte 15000, ak sú, je to v poriadku, bola to suma, ktorá pokrývala aj tú dielňu, kryjeme 

IT učebňu a vstup.  

p. Marta Simoníková:  Mohli sme nechať 15000, pretože je to tam zatečené, ak niečo vyskočí, 

zase budeme  hlasovať o navýšení.  

p. Štefan Zima:  mohli by sa z tých financií vymeniť tie staré  vstavané skrine. 

p. Štefan Zima: dajme tam 17 000 € na materskú školu, treba tam dať, a prestavbu sociálnych 

zariadení.  

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : 
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Hlasovanie: 
„ZA“:  10  hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

Bod č. 21 Oprava strechy na ulici Lesnej 

Realizácia stavby „Povlaková krytina na objekte na ul. Lesná č.s.336, p.č. KN-C 912,          

LV 2262 - vlastník Mesto Podolínec. Financovanie z úveru a rezervného fondu. 

p. Štefan Zima:  treba to vysvetliť, že tie náklady nie sú úplné, sú tam 2 komíny, jeden sa 

musí asanovať, druhý chceme, aby tam zostal, zatepľovanie, celkové náklady budú  36000 €,  

je  dobrý výsledok z verejného obstarávania. 

p. primátor:  teraz je projekt urobený dobre.  

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : 

Hlasovanie: 

„ZA“:    9hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 1 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

Bod č. 16 Majetkoprávne záležitosti  

Predloží Ing. Marhefka: 

Kamila Tvrdá - V zmysle ustanovenia §9a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení nesk. predpisov prenájom pozemku,  parcela KN-C 4407- ostatná plocha, zapísaný na 

LV č. 5412 o výmere 9508 m2  v k. ú. Podolínec vo vlastníctve mesta Podolínec  na obdobie 5 

rokov za účelom chovu koní, hypológie a hypoterapie. Cena stanovená podľa zásad na 

odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec, t. j. 19,50 €/ha/rok. Pre 

žiadateľa Kamila Tvrdá, Družstevná 787/51, 065 03 Podolínec. 

 

p. Marhefka: komisia odporučila schváliť túto požiadavku, 

p. Marta Simoníková :  je to tam za kompostoviskom, koľko koní tam bude? 

sl. Tvrdá:  4 až 5 koní. 

p. Juraj  Zima: ten priestor, ktorý máte bude celý presťahovaný? 

sl. Tvrdá:  ak sa to stihne vybudovať, tak v zime to bude presťahované. 

p. Juraj Zima:  nájomná zmluva sa týmto spôsobom aj spracuje, že priestor, ktorý sa využíva 

teraz, sa zlikviduje a všetko sa to presťahuje do nových priestorov.  

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : 

    Hlasovanie: 
„ZA“: 8 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 2 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

 

Vychodoslovesnká distribučná a. s.- Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy medzi Mestom 

Podolínec a Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice /VSD/ na 

parcelu  KN-C  6546, v k. ú. Toporec  na stavbu „Toporec, lokalita Pustovec - rozšírenie NN 

distribučnej siete“. Cena vecného bremena podľa znaleckého posudku. 

p. Marhefka: Do termínu rokovania ešte nebol predložený znalecký posudok. Komisia 

odporúča  schváliť. 
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Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : 

Hlasovanie: 
„ZA“: 10 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

 

Jozef Duračinský - v  zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor. 

predpisov, odpredaj časti parcely KN-C 305 o výmere 194 m2 v k.ú. Podolínec vo vlastníctve 

mesta Podolínec pre žiadateľa: Jozef Duračinský, Tatranská 565/17, 065 03 Podolínec 

p. Borovský:   Je to pozemok pri pavilóne? 

p. Marhefka: je to pozemok, ktorý slúži aj iným žiadateľom, z toho dôvodu sme to 

neodporučili. 

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : 

    Hlasovanie: 
„ZA“:0 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 2 hlasov      „PROTI“ : 8 hlasov 

Jozef Osvald - v zmysle ustanovenia §9a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení nesk. predpisov prenájom pozemku, časť parcely KN-E 4805 – zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 100 m2, zapísanej na LV č. 2631  v k. ú. Podolínec vo vlastníctve mesta 

Podolínec na obdobie 5 rokov na záhradkárske účely. Cena stanovená podľa zásad na 

odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec, t. j. 0,08 €/m2/rok, pre žiadateľa 

Jozef Osvald, Andrea Osvaldová,  Lesná 337/7, 065 03 Podolínec. Žiadateľom sa vyrúbi 

poplatok 3 roky spätne za užívanie parcely v zmysle platných zásad na odpredaj a prenájom 

nehnuteľného majetku mesta Podolínec. 

Komisia odporučila prenajať tento pozemok.  

sl. Simoníková: tu sa uvádza, že poplatok sa vyrúbi za posledné 3 roky 

p. Marhefka:  je to legalizácia tohto pozemku. Uzatvoríme zmluvu s tým, že sa spätne vyplatí 

za posledné 3 roky.  

p. Štefan Zima:  môže to byť v uznesení, používateľovi sa vyrúbi  poplatok  spätne za 3 roky 

užívanie parcely, v zmysle platných zásad.  

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : 

    Hlasovanie: 

„ZA“: 10 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0hlasov 

 

Štefan Kovaľ - v zmysle ustanovenia §9a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení nesk. predpisov prenájom pozemku, časť parcely KN-C 1011/1 o výmere 15 m2, 

zapísanej na LV č. 2262  v k. ú. Podolínec, vo vlastníctve mesta Podolínec na obdobie 5 

rokov na vytvorenie parkovacieho miesta. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj 

a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec, t. j. 0,08 €/m2/rok, pre žiadateľa Štefan 

Kovaľ, Sv. Anny 5, 065 03 Podolínec. 

p. Marhefka:  v rámci mesta neprenajímame v meste parkovacie miesta, neodporučili sme 

prenajať parkovacie miesto. 

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : 

Hlasovanie: 
„ZA“:  0 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 2 hlasy      „PROTI“ : 8 hlasov 
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Jozef Lutz - V zmysle ustanovenia §9a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

nesk. predpisov prenájom pozemku, časť parcely KN-C 490/1 o výmere 200 m2, zapísanej na 

LV č. 2262  v k. ú. Podolínec vo vlastníctve mesta Podolínec na obdobie 5 rokov na 

záhradkárske účely. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného 

majetku Mesta Podolínec, t. j. 0,08 €/m2/rok, pre žiadateľa Jozef Lutz, Družstevná 16, 065 03 

Podolínec 

Komisia odporučila schváliť.  

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : 

Hlasovanie: 
„ZA“:  10 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0   hlasov 

 

Daniel Kafka - V zmysle ustanovenia §9a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení nesk. predpisov prenájom pozemku, časť parcely KN-C 490/1 o výmere 200 m2, 

zapísanej na LV č. 2262  v k. ú. Podolínec vo vlastníctve mesta Podolínec na obdobie 5 rokov 

na záhradkárske účely. Cena stanovená podľa zásad na odpredaj a prenájom nehnuteľného 

majetku Mesta Podolínec, t. j. 0,08 €/m2/rok, pre žiadateľa Daniel Kafka, Družstevná 18,    

065 03 Podolínec 

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : 

Hlasovanie: 
„ZA“:  10 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“: 0 hlasov 

 

Anna Krullová - v zmysle ustanovenia §9a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení nesk. predpisov prenájom pozemku, časť parcely KN-C 306/4 o výmere 13,5 m2, 

zapísanej na LV č. 2262  v k. ú. Podolínec vo vlastníctve mesta Podolínec na obdobie 5 rokov 

a na využívanie pozemku pod jestvujúcou garážou. Cena stanovená   podľa zásad na odpredaj 

a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec, t. j.: 0,60 €/m2/rok, pre žiadateľku Anna 

Krullová, Bernolákova 11, 065 03 Podolínec 

Komisia odporučila schváliť.  

p. Emil Valek:  je to pred garážou? 

p. Radoslav Borovský:  nebude to niekomu vadiť? 

p. Štefan Zima: neviem pochopiť dôvod na odkúpenie, stále mi nie je jasné, načo to potrebuje. 

p. primátor: užívajú mestský pozemok pod garážou, je to právne vyriešený prenájom 

pozemku, vyrieši sa existencia tej garáže.  

p. Štefan Zima:  je to legalizácia pozemku pod garážou, ktorá sa používa na obdobie 5 rokov. 

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : 

Hlasovanie: 
„ZA“:  10 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

 

Milan Kleja - V zmysle ustanovenia §9a ods.8 písm. b) a písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, odpredaj pozemok podľa geometrického 

plánu č. 35/2018 vyhotoveného Geodéziou O.M, Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 21,  059 01 

Spišská Belá , parcela registra C č. 697/3 o výmere 5 m2 v k.ú. Podolínec vo vlastníctve 
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Mesta Podolínec z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo 

rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť 

zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 

dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej 

internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas 

celej tejto doby. Podľa čl. III, ods I, písm a) Zásad Mesta Podolínec na odpredaj a prenájom 

nehnuteľného majetku pri pozemku  v celku je minimálna cena pozemku 16,60 €/m2. Návrh 

na vklad na náklady žiadateľa pre žiadateľa: Milan Kleja, Družstevná 520/9, 06503 

Podolínec, Anna Matavová, Bernolákova 535/11,  065 03 Podolínec, Renáta Klejová, 

Michaela Klejová, Dominika Klejová, Adriána Klejová, Bernolákova 534/13, 065 03 

Podolínec. Každému vo výške spoluvlastníckeho podielu, ktorý je uvedený na LV priľahlej 

nehnuteľnosti. Požiadali o dodatočné vysporiadanie 5 metrov štvorcových, chcú to predať,  

preto to chcú vysporiadať. 

p. Štefan Zima: ja robím znalecký posudok, ide o verandu,  ktorá existuje už desiatky rokov, 

ja by som navrhoval použiť ustanovenie 60 sadzba 16.60  

p. Juraj Zima:  nebude problém pri návrhu na vklad do katastra? Treba to dať podľa podielov, 

každému vo výške spoluvlastníckeho podielu, ktorý je uvedený na liste vlastníctva priľahlej 

nehnuteľnosti.  

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : 

Hlasovanie: 
„ZA“:  10 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“  0 :hlasov 

 

Irena Tišáková - V zmysle ustanovenia §9a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení nesk. predpisov prenájom pozemku, časť parcely KN-E 4805 – zastavané plochy       

a nádvoria o výmere 31 m2, zapísanej na LV č. 2631  v k. ú. Podolínec vo vlastníctve mesta 

Podolínec na obdobie 5 rokov na záhradkárske účely. Cena stanovená podľa zásad na 

odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta Podolínec, t. j. 0,08 €/m2/rok, pre žiadateľa 

Irena Tišáková, Lesná 337/7, 065 03 Podolínec. 

Komisia odporučila  prenájom pozemku. 

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : 

Hlasovanie: 
„ZA“:  10 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ :hlasov 

 

Bod č. 22 Rôzne  

p. primátor:  mohli by sme prejsť k čerpaniu prostriedkov našich hasičov a športového klubu. 

Otváram diskusiu mestský športový klub.  

p. Juraj Zima: dúfam,  že v tom rozpočte nebude  alkohol. 

p. primátor: ďalším bodom sú hasiči: nemá nikto nič k rozpočtu? 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie : 

Hlasovanie: 

„ZA“:    10hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov p.č.KN C :    4048/2, 4048/3, 4058/2, 
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4058/4, 4058/5, 2262/1, 2262/4, 2262/5, 2265/2, 2265/3, 2265/4, 2265/6, 1600/2, 2326/1, 

2326/2, 2327/1, 2324/2, 3496, 3497/2, 3501/2, 3504/2, 3507/2, 3508/2, 3509/2, 3514/3, 

3517/2, 3518/5, 3520/2, 3520/3, 3521/3, 3521/4, 3529/3, 85/13, 85/12, 85/11, 959/5, 959/7, 

981/8, 1002/4, 1010/2, 1011/6, 1011/7, 1011/8, 1093/2, 1025/5, 1025/3, 1100/6, 85/14, 

1111/2, 84/27, 925/15, 1094/5, 1094/6, 925/20, 1025/4, 1100/8, 1025/2, 1100/7, 84/32, 

1111/5, 994/5, 1022/2, 1022/3, 1100/3, ktoré sú uvedené v nájomnej zmluve medzi 

prenajímateľom Mesto Podolínec a nájomcom Slovenský vodohospodársky podnik, štátny 

podnik, Radničné námestie 9, Banská Štiavnica vo výške 1,-€/rok za celý predmet nájmu, za 

účelom vybudovania protipovodňovej ochrany mesta na rieke Poprad-ochrana intravilánu 

mesta Podolínec. 

p. primátor: všetci vieme, že sa tu robí hrádza, boli rozposlané zmluvy majiteľom pozemkov. 

Kto neposlal zmluvy treba to urýchliť, aby sa to riešilo. Ľudia, ktorých vytopilo, majú 

problém s podpísaním zmluvy. Niektorí sú mimo napr. p.Hovana, som mu volal do Kanady, 

ale nedvíhal skúsim neskôr 

p.Válek asi preto mi p. Hovana posiela SMS 

p.primátor -nech dá presnú adresu alebo mail, kde mu  máme poslať tú zmluvu. 

Hlasovanie: 

„ZA“:    10hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

Bod č. 23 Diskusia  

p. primátor:  neviem či ste počuli, ale k 01.08.2018  sa ruší VUB. Ďalšia nemilá správa je, že 

pani zubárka tu  končí,  je tehotná, tento zubársky obvod patrí  MUDr. Kolárovi, ak viete 

o nejakom zubárovi, prosím dajte mi vedieť, aby sme mohli riešiť túto situáciu.   

Ing. Zima:  jednu budovu vieme dať na športové účely, nie za veľké náklady.  

p. primátor:  schváľme jednu budovu. 

p. Emil Valek:  je to na našich pozemkoch? V každom prípade dajme si termín na poslanie 

návrhov. Je to v dobrom stave, len poprosím všetkých dajme si termín do 20 júla na návrhy. 

p.primátor: budú dni mesta, máme novinku, bude sa odovzdávať cena za osobnosť mesta sú 

navrhnutí 4 ocenení.  

p. primátor: rieši sa oprava rozhlasu. 

sl. Simoníková: chcem sa opýtať,  koľko súdnych sporov vedie mesto? 

Právnik:  mesto vedie 2 súdne spory. Ďalší je o výpovedi zamestnanca lesov, bola uznaná ako 

neplatná. Treba si s p. Birošíkom sadnúť a komunikovať. Žiadna náhrada škody mu zatiaľ nie 

je  priznaná.  

Sl. Simoníková:  existuje  ešte účet mestských lesov?  nemalo sa to zlikvidovať? 

Ing. Juraj Zima: nemusí sa účet rušiť, mesto môže niekoľko účtov, ktoré môže využívať. 

p. Ján Smandra: ohľadom  tréningového ihriska sa chcem pán primátor spýtať, nemôžu 

chlapci  so športového klubu využívať multifunkčné ihrisko?  

Ing. Štefan Zima:  navrhujem takúto formu zvýhodnenia, nech športový klub dá mená hráčov 

ktorý to môžu využívať.  
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p. Borovský: Nie je tam možnosť sledovania, pán primátor chodíme po dedinách a majú 

futbalové  a multifunkčné ihriská oveľa v lepšom stave ako tie naše ihriská.   

p. primátor:  treba to riešiť, všetci sa odvolávajú robte poriadok  

p. Borovský: treba to uzamknúť.  

p. primátor: treba to rozumne využívať. 

p .primátor: budeme sa snažiť. 

 

Ruší sa VZN 

p.primátor - keďže bolo schválené VZN č. 2/2018, ktorým sa určujú podrobnosti  

financovanie škôl a školských zariadení zriadených na území mesta je potrebné zrušiť VZN 

1/2017. 

Mestské zastupiteľstvo ruší : 

Hlasovanie: 

„ZA“:    10 hlasov         „ZDRŽAL SA“ : 0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 

 

Bod č. 24 Záver 

Návrh na uznesenie  

Predniesla: sl. Simoníková Martina 

Pán primátor ukončil zastupiteľstvo o 20, 30hod. 

 

 

_______________________                                               __________________________      

 primátor mesta                                                     vedúci odboru vnútornej správy

  

 

Overovatelia zápisnice:                ________________________ 

 

________________________ 

 

 

Zapisovateľka:  Danka Antalová, 28.6.2018 

 

 

 


