
Zápisnica zo IV. Mestského zastupiteľstva v Podolínci 
konaného dňa 11. 05. 2011 

 
 

K bodu č. 1 
P. primátorka otvára zasadnutie, číta program IV. Zasadnutia, ospravedlňuje Mgr. Ferencka 
z neúčasti na MsZ.  
Hlasovanie: 
Za: 9    Proti:0   Zdržal sa:0 
 
K bodu č. 2 
P. primátorka predniesla informáciu o vzdaní sa mandátu Bc. Marhefku a menovaní za 
prednostu. Bc. Jozef Selep slávnostne zložil sľub do rúk primátorky.  
Hlasovanie: 
Za:9       Proti:0     Zdržal sa:1 
 
K bodu č. 3 
Overovatelia zápisnice – Ing. Marhefka, p. Bujnovská 
Hlasovanie:  
Za: 10   Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 4 
Návrhová komisia – predseda: p. Reznický, členovia: Mgr. Borovský, Ing. Zima 
Hlasovanie:  
Za: 10    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 5 
Bc. Marhefka predniesol kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich MsZ.  
Hlasovanie: berie na vedomie 
Za: 10    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 6 
P. Compeľ – občania ma vyzvali – budem trošku reagovať na MsP – neviem, aký je dosah 
kamery – upozornenie občana – strašne sa zdržiavajú občania v tuneli – napadli už aj nášho 
občana, rozmýšľal som, aby bola namontovaná kamera, aby monitorovala tunel, zdržiavajú sa 
tam aj naši pracovníci... Súčasťou je aj ďalší problém pri výbere peňazí z bankomatu VÚB – 
tiež sa stala taká vec, že človeka tam doslova okradli, tiež by tam bola výhodná kamera. 
Možno by sme ňou vedeli vyriešiť aj situáciu parku. 
Kolujú strašné informácie ohľadom záverečného účtu – bolo by dobré zverejniť ho na 
internete.  
Občania chcú, aby boli zverejnené prenájmy za autobus, chatu... 
 
P. primátorka – ak by sme chceli rozšíriť kamerový systém, určite by pomohol MsP, bolo by 
potrebné 3000 Eur, je potrebné zvážiť z čoho, či na to mesto má, ale úrčite sa tým budeme 
zaoberať, záujem je aby bola zabezpečená ochrana.  
Ak dochádza k nejakému ohrozovaniu, každý občan by sa mal obrátiť na štátnu políciu. 
K problému VÚB – ja úprimne poviem, všetci ste hlasovali za rozpočet, úrčite nebude možné 
posilniť kamerový systém z tohto rozpočtu. 



Ja som si spätne dozadu neprezerala účet mesta, malo to byť na internete, ja sa k tomu vracať 
nebudem. My môžeme dať účet za našej existencie. Ja neviem, ako sa hospodárilo do roku 
2010.  
 
P. Compeľ – myslím si že by nebol problém spraviť nejaký vzorec, pohľadávky, výdavky...  
P. primátorka – môžeme to zverejniť na internete.  
P. primátorka – už minule tu pán Reznický povedal, že je prijatá smernica ohľadom prenájmu, 
je to na internete.  
P. Živčák – bankomat je monitorovaný kamerou na kláštore, problém kt. si opísal je v tom, že 
poškodený nepodal trestné oznámenie. Je to veľmi závažný zločin.  
RNDr. Válek – p. Živčák – ako to bolo financovane? 
P. Živčák – nebolo to financované z mesta 
RNDr. Válek – skúsme zistiť, či by to nešlo cez min. vnútra. Chcem sa spýtať na orezanie tují 
– neuvažuje sa o odstránení, alebo nahradení novými. 
P. primátorka – pôjdeme sa na to pozrieť, mám najnovšiu informáciu, že keď menia svoj tvar, 
prevísajúce konáre sa môžu odstrániť.  
 
Mgr. Borovský – ulica Sv. Anny – je tam hl. prívod vody – tam je problém v tom, že prívod je 
medzi domami – v akom štádiu to je? 
Bc. Marhefka – dnes sme sa o tom bavili, je to miestna komunikácia, mali by sme to mať 
v kompetencii.  
 
P. Reznický – zastavila ma jedna pani – naši nájomníci v mestských domoch využívajú 
mestský kanál a začína to zapáchať. Je to dosť nepríjemné. Ako by sa tomu dalo zamedziť? 
p. primátorka – predpokladám, že dnes príjmeme VZN, v ktorom sú zakomponované aj tieto 
veci...  
p. Živčák – ak by ľudia, ktorí to videli boli ochotní vypovedať, nie je problém to vyriešiť.  
 
Bc. Selep – ku kamerovým systémom – neviem, či je dobré rozoberať na verejnosti pokrytie 
týchto kamier. Možno by to malo byť na internej informácii 
p. Živčák – občan musí presne vedieť, kde je snímaný kamerou a kde nie je.  
 
P. Reznický – na minulom zastupiteľstve sme riešili MTJ – ako sa to bude ďalej riešiť.  
 
P. Compeľ – ja som si prečítal uznesenia a chýbajú mi tam veci, ktoré tu boli, ja by som 
navrhol, aby sa to nakamerovalo, sú tu veci, ktoré nesúvisia jedno s druhým. Tú kameru by 
sme použili na viac vecí, využila by ju aj MsP.  
p. primátorka – môžeme použiť aj diktafón 
 
P. Reznický – mal som minulé zastupiteľstvo informáciu ohľadom reklám – v akom je to 
štádiu? 
Ing. Ciraková – minulého roku neboli tieto veci doriešené 
Bc. Marhefka – snažíme sa teraz tieto veci zosumarizovať 
p. primátorka – mesto Podolínec je pamiatkovou rezerváciou – pripravuje sa koncepcia, čo je 
pamiatková zona, rezervácia, čo sa týka niektorých reklám, je to protizákonné, ľudia by 
prinajmenšom mali žiadať súhlas... monitorujeme to, vstúpili sme do jednania.  
 
K bodu č. 7 
Predkladá p. Osvaldová 
P. Compeľ – 2900 je ešte z roku 2010? 



p. Osvaldová – nie je to za určitú časť z roku 2011 
Hlasovanie: schválenie 
Za: 8    Proti:1   Zdržal sa:1 
 
K bodu č. 8 
predkladá p. prednosta – je na vás, koho si vyberiete a zvolíte 
RNDr. Válek – ja osobne by som dal návrh, aby ste si to s Bc. Selepom len vymenili, má 
s tým skúsenosti.  
Hlasovanie: Odvoláva Bc. Marhefku 
Za: 10     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
Hlasovanie: volí za predsedu Bc. Selepa 
Za: 7  Proti: 1   Zdržal sa. 2 
 
K bodu č. 9 
P. primátorka – je potrebné, aby bol z tejto pozície odvolaný Ing. Laufík a zvolený súčasný 
prednosta 
 
Ing. Zima – musím upozorniť na zákon – Ing. Laufíka sme do tejto pozície zvolili, pretože bol 
stavbár. Upozorňujem, že môže nastať situácia, že súťaž bude ukončená, ale vrátená kvôli 
komisii, pretože nespĺňa podmienky.  
P. primátorka – ak navrhnete konkrétneho človeka, môžete dať návrh 
Bc. Smandra – navrhol by som stiahnuť tento bod. 
Ing. Zima – neviem, či si môžeme dovoliť čakať do ďalšieho zastupiteľstva. 
Ing. Marhefka – ja navrhujem Ing. Zimu ako predsedu.  
 
Hlasovanie: stiahnutie programu: 
Za:2   Proti: 6   Zdržal sa: 2 
 
Hlasovanie: návrh - predseda – Ing. Zima 
Za: 7   Proti: 0   Zdržal sa: 3 
 
Hlasovanie: odvolanie Ing. Laufíka ako predsedu a člena komisie pre VO 
Za: 9   Proti: 0    Zdržal sa: 1 
 
 
K bodu č. 10 
Návrh predložila Ing. Ciraková 
 
Bc. Selep – takže pozrel som si VZN – má široký rozsah, je veľmi prísne, ale dobré. Ja len by 
som chcel doplniť zmeny 
Čl. 1 bod A – chýbajú mi tam veci, ktoré najviac znečisťujú naše chodníky – žuvačky... 
doplniť by som to 
Ing. Marhefka – nebolo by dobré aj zvyšky jedál? 
Hlasovanie: doplnenie o žuvačky 
Za: 9    Proti: 0   Zdržal sa: 1 
 
Bod J a F – navrhoval by som jeden bod vynechať a nechať bod F – dokončiť -  nechávať 
psov a iné zvieratá voľne pobehovať a nimi nechať znečisťovať verejné priestranstvá.  
Hlasovanie: Zrušiť J a doplniť F v znení návrhu Bc. Selepa 



Za:10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
Bod L – chýba mi iný materiál alebo železný šrot, železný odpad 
Hlasovanie: doplnenie o iný materiál, napr. železný šrot 
Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
Čl. 3 bod 4 – zakazuje sa meniť smer koryta, poškodzovať brehy – chýba mi tam jazdenie po 
hrádzi motorovými vozidlami.  
Ing. Zima – prečo by sa vylučovala akákoľvek doprava po hrádzi? Čo to má spoločné 
s čistotou mesta? To by sme zastavili akýkoľvek život po nábreží. Ja tam bývam a poznám tie 
pomery.  
Bc. Selep – ja navrhujem, že občan musí vedieť, že nemá jazdiť po hrádzi ťažkými 
mechanizmami.  
Hlasovanie: doplnenie o jazdenie po hrádzi motorovými vozidlami 
Za: 1  Proti: 8   Zdržal sa: 1 
 
Čl. 6 bod 1 odst. B – za estetický vzhľad objektu – za tým by som navrhoval dať 
umiestňovanie reklám – moja snaha je, aby sa zamedzilo nevhodným reklamám na budovách. 
Mgr. Borovský – poprosím konkretizovať 
Ing. Zima – umiestnenie reklamy podlieha povoleniu, ak mesto rozhodne, že tam reklama 
nebude, tak tam nebude. Ak to poruší, porušuje zákon.  
Bc. Selep – sťahujem tento návrh 
 
Časť 3 – v tejto časti mi chýba nejaký článok, kt. hovorí o poriadku pri kontajnéroch 
separovaného zberu. Chýba mi tam zákaz vyhadzovať odpad mimo nádob.  
P. Vilčinský – vo VZN je napísané  - nesmie sa odkladať odpad mimo nádob 
Bc. Selep – sťahujem návrh 
P. Hojstrič – treba občanov naučiť stláčať plastové fľaše. 
 
RNDr. Válek – čl 9 – čistenie chodníkov  - doplnil by som tu  bod 6 – mu môže zrušiť čistenie 
chodníkov v prípade že je v zlom stave a jeho údržba nie je možná – nevidím reálne, priam 
šikanózne, že by niekto mal každý týžden čistiť takýto chodník. Mesto by malo od týchto vecí 
upustiť, kým tieto chodníky nedá do takého stavu, aby bolo možné čistenie.  
Hlasovanie: návrh v znení RNDr. Váleka 
Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
 
Bc. Smandra časť 1 – čl. 2 – ja by som to umývanie motorových vozidiel trošku upresnil – 
zákaz umývania na zatrávnených plochách  
P. Reznický – je to v zákone nejak stanovené? 
P. Živčak – táto veta je prevzatá zo zákona – je to len také sprehľadnenie 
Bc. Smandra – sťahujem svoj návrh 
 
P. Reznický – čl. 13 bod 2 – zamestnanec MsP – nebolo by dobré dať tam do 33 Eur? 
Hlasovanie: zmeniť -  do 33 Eur 
Za: 10    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
Hlasovanie: Zrušenie VZN 6/1991  
Za: 10   Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 



 
Hlasovanie: prijatie VZN so zmenami 
Za: 10    Proti:    Zdržal sa: 
 
K bodu č. 11 
Mgr. Seman predložil oznámenie na pozastavenie živnosti na prevádzkovanie práčovne MŠ 
a ZŠ.  
 
RNDr. Válek – nedôjde k zrušeniu pracovného miesta? 
Mgr. Seman – pracovné miesto tejto pani ostane, toto vykonávala len na dohodu. 
P. Reznický – súvisí to s časti aj s MTJ? 
Mgr. Seman – toto rozhodnutie bol už len vlastne posledný klinec – pranie v rámci podnik. 
činnosti bolo zahájené v roku 2004. Počítame to na práčky. Nie sú to veľké čísla, nám toto 
stačilo na to, aby sme vedeli pokryť náklady, v rámci práčovne vyprať aj svoje prádlo v rámci 
jedálne, v roku 2007 začali tieto objemy klesať. Náklady v práčovni sú také že keby sme 
mesačne vyprali 15 práčok pre podnikateľov, tak by sme pokryli len svoje náklady. Urobíme 
to tak, že ju nezrušíme úplne, len ju pozastavíme a budeme hľadať nejaké spôsoby ako ju 
oživiť.  
RNDr. Válek – čo je dôvod, že nastal taký pokles podnikateľských subjektov? 
Mgr. Seman – myslím, že to je vnútorný problém... 
P. Compeľ – pre školu práčovňa ostane? Máš dojem že sa to odrazí v rozpočte školy? 
Mgr. Seman – áno. My sme všetky tieto náklady dokázali dať na podnikateľské subjekty 
Hlasovanie: berie na vedomie 
Za: 10  Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 12 
Predniesla Ing. Ciraková 
Ing. Marhefka – my sme to prejednávali v komisii v súvislosti s p. Bilákovou, myslím, že 
tieto zásady sme schvaľovali v minulom zastupiteľstve. Vystal tu problém, že tieto 
predzáhradky, to nie je dostatočné vysporiadanie, preto sme sa v komisii uvažovali tú 
minimálnu sadzbu, kt. je základnou východiskovou sadzbou pre Podolínec. 
Ing. Zima – urobil som si vlastný prepočet toho, keď som použil základné koeficienty kt. 
hovoria o obchodnej, priem. polohe – vo všeobecnej situácii – sme vo veľmi dobrej 
vybavenosti – mali by sme mať cenu 4,20 eura. Budeme maximálne ústretoví voči 
záujemcom, ktorí si chcú vysporiadať tieto predzáhradky. Do 30 m2 – nemôžme takto robiť, 
som za to, aby sme výmeru vylúčili úplne. Mám návrh – upraviť sadzbu na 4,20 Eura a zrušiť 
výmeru. 
 
Hlasovanie: zrušenie textu výmery 
Za: 9    Proti:     Zdržal sa: 1 
 
Hlasovanie: minimálne 4,20 Eura 
 
Za: 10    Proti: 0   Zdržal sa:  
 
Hlasovanie: schválenie s navrhnutými zmenami 
Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
 
 



K bodu č. 13 
Predniesla Ing. Ciraková 
 
P. Stehlíková – za cenu 4,20 
Ing. Marhefka – naša komisia prejednávala aj túto žiadosť, p. Stehlíkova žiadala trošku väčšiu 
výmeru, ale potom by sa narušila celistvosť našich pozemkov.  
Ing. Zima – chápem to tak, že tam je už existujúca predzáhradka? 
Ing. Marhefka – áno, je to dodatočné vysporiadanie.  
 
Hlasovanie: za odpredaj  pozemku  za 4,20 
Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
Prenájom parciel pre pána Zavadského  
Ing. Marhefka – komisia mala hneď po zasadnutí jednanie s p. Zavadským, snažili sme sa 
tento problém vysporiadať. P. Zavadský vlastní pozemky okolo všetkych parciel o kt. má 
záujem, ale na týchto parcelách je bremeno – na tieto pozemky je uvalená ťarcha podľa 
zákona o územnom plánovaní. Pristúpili sme k alternatíve, že komisia doporučuje prenajať 
tieto pozemky p. Zavadskému, pretože tam plánuje dočasnú stavbu, pretože sa to nebije so 
zákonom, ale na dobu určitú – do doby začatia realizácie výstavby nádražia a realizácie 
stanice.  
 
Ing. Zima – toto je riešenie kt. vyhovuje možnostiam, kt. nám dáva ÚP.  
Ing. Marhefka – komisia doporučila kompenzovať finančnou náhradou tento pozemok, aby 
sme neukrátili p. Zavadského, ani aby sme my neprerobili.  
 
P. Reznický – zákon o ÚP zakazuje mestu manipulovať s týmito pozemkami? 
Ing. Zima – mesto má povinnosť blokovať tieto pozemky kvôli stavbám verejnoprospešného 
charakteru.  
P. Reznický – keby sme mu to aj predali a v zmule zakotvili – v prípade realizácie nádražia – 
mesto má predkupné právno na tento pozemok za tú istú cenu? 
Ing. Zima – je to neštandardné 
Bc. Selep – ja si myslím, že to je dobrý návrh 
 
Hlasovanie za vystúpenie p. Zavadského 
Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
P. Zavadský – ide o to, že mesto mne by muselo zaplatiť a týmto by sa táto cena dala 
vyrovnať 
Ing Marhefka- z našej strany bola úvaha – riešiť to tak, ako to navrhujete vy, lenže stavbári 
nám vysvetlili, že my tieto pozemky musíme blokovať. Je to ako povedal Ing. Zima 
P. Zavadský – my nemáme problém teraz s tým, aby sme to zobrali do prenájmu.  
P. Compeľ – Ja si myslím, že tento spor máme vyriešený, dáme to len doplniť, čo povedal pán 
Zima.  
P. Zavadský – mohli by sme mi ešte povedať cenu prenájmu? 
P. primátorka – podľa platných zásad  
 
Hlasovanie: doporučuje prenájom pozemku p. Zavadskému na dobu určitú – nájomca 
má predkupné právo – osadenie drenáže na náklady p. Zavadského  
Za: 10    Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 



 
K bodu č. 14 
 
P. prednosta predkladá žiadosť p. Jolany Čonkovej o poskytnutie fin. pomoci – čo urobíte je 
v podstate na vás, či jej nejako pomôžeme, alebo čo v podstate bude.  
P. Reznický – je to tragédia, čo sa stalo, ja som tu ani nebol, neviem, koľko tam bývalo ľudí? 
P.. primátorka – bývalo tam 14 ľudí, soc.  pracovníčka bola zisťovať situáciu, v čase o 11: 30 
začal horieť dom, boli poškodené steny, strecha, oporný múr, v súčasnosti je táto rodina 
ubytovaná u rodiny, z fin. dôvodov si nemôžu dovoliť nové bývanie, preto sa budú snažiť 
opraviť tento dom, nemajú žiadne fin. prostriedky, žiadne potraviny. Ide o 10 ľudí s trvalým 
pobytom na tejto adrese, 4 s prechodným pobytom, žiadosť bola formulovaná aby im  bola 
poskytnutá finančná pomoc na opravy. Mesto požiadali aj min. práce soc. vecí a rodiny, 
neviem, či táto žiadosť bude schválená, ale budeme to podporovať, oslovíme aj neziskové 
organizácie.  
Ing. Zima – bola nehnuteľnosť poistená? Len pani Jolana je zamestnaná. Koľko je v tej 
domácnosti ekonomicky činných ľudí? Nemyslím na materskej.  
P. primátorka- zamestnaná je len pani Jolana dom podla jej vyjadrenia bol poistený v českej 
poisťovni. Je to len jej informácia.  
Bc. Selep – vieme vyjadrenie požiarných expertov k vzniku požiaru? 
p. primátorka- ešte nie 
Bc. Smandra- ja by som navrhoval, aby sa tam šla pozrieť bytová komisia, aby určili, koľko 
treba... 
P. Compeľ – prvá vec, kt. by ma zaujímala – majú nejakú podlžnosť voči mestu 
P. primátorka – nie 
P. Compeľ – ja som osobne bol v tejto nehnuteľnosti a viem v akom stave ostala – mal by to 
riešiť statik – podľa mňa tento dom by mal byť zbúraný, nie je obývateľný. Oni si to chcú 
opraviť, ale tam je potrebné urobiť všetko čo sa týka elektriky... V prvom rade by trebalo ísť 
na poisťovňu, čo bude ochotná preplatiť. Mám aj iný názor na nich – viem aké robia svadby, 
pohreby... je smutné, že pri takejto tragédii si nevedia ako rodina pomôcť. Ja nemám problém 
pomôcť. Pri tomto nešťastí je dobré že sa to nestalo v zime. 
RNDr. Válek – ja podporujem Janka, aby sa tam išla pozrieť komisia. Poisťovňa by sa mala 
tiež vyjadriť, pretože aj my potrebujeme vedieť, koľko tam treba dať.  
Ing. Zima – ak tam je tá nehnuteľnosť poistená, nemôžme nereagovať na obyvateľa, ktorého 
postihlo takéto nešťastie. Možno poisťovňa povie, že uhradí všetky práce, možno mesto môže 
pomôcť materiálne, my potrebujeme informácie.  
Bc. Selep – čo uvidí komisia? Chcú finančnú pomoc – ide o to, či im schválime nejakú sumu, 
nejaký príspevok. Záleží od toho, na čo mesto má. Alebo nejaká materiálna pomoc ako 
povedal Ing. Zima. Ešte podotknem jednu vec – sused  je na tom možno podstatne horšie 
a nežiada nič... Dom – Čonkovci – bol v hroznom stave... 
Bc. Smandra – niekto musí ísť aj na miesto. 
P. Reznický – prídeš tam, všetko je podmočené, znehodnotené.  
Bc. Smandra – nemôžme dopredu schváliť koľko . 
P. Compeľ – nemáme ani žiadnu predstavu, koľko žiadajú? 
P. primátorka- fin čiastku na opravu strechy alebo drevo na strechu. 
P. Compeľ – strecha nemôže ísť na túto stavbu, tento dom potrebuje prestavať od základu.  
P. Reznický – potrebuješ vyjadrenie statika. Dajme im príspevok na drevo, keď sa to bude 
riešiť cez lesy, nech si to neskôr odpracujú, riešme to aj takto.  
P. Bujnovská – nedala by sa im teraz dať nejaká fin. pomoc na stravu a oblečenie? Viem podla 
seba, keď bola povodeň, ľudia mi chodili pomáhať... 
 



 
Hlasovanie: Za vystúpenie p. Reľovského 
Za 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
Ja si myslím, že keď sa niečo robí, mala by ísť nejaká následnosť, na čo im bude linka, keď 
nemajú strechu? Chcel som hneď od začiatku, aby to niekto zobral pod palec. Začali 
rozoberať strechu, štít padol do dvora môjho syna. Niekto musí dohliadnuť, oni sú šikovní, ale 
na tú hrubú robotu. Bočný štít treba postaviť. Treba vybrať niekoľko variant, pomenej 
a postupne. Nie dať im peniaze, peniaze sa rozutekajú. 
Ing. Zima – ja som povedal, aby pomoc bola adresná – účelová. Zhoreli im šaty – takú 
hodnotu budú mať k tomu, aby si to mohli zabezpečiť. 
P. primátorka – pod týmto slovom sa rozumie – životu nevyhnutné veci 
P. Compeľ – ja som tam bol – nevidel som tam žiaden problém, že by si nemohli vyniesť 
oblečenie, nevidel som snahu tých ľudí vynášať niečo, nikto s tým nič nerobil. Ja by som 
osobne túto problematiku stravy a oblečenia neriešil. Bol by som radšej za príspevok na 
opravu domu. Nehovorím, že netreba pomôcť.  
Bc. Selep – všetci to myslíme dobre- ja dávam návrh – poriešiť to na základe nejakých 
dokladov. 
P. primátorka – tam je problém účtovný. Ing. Zima dal dobrý návrh – vyjadrenie komisie 
sociálnej a bytovej a potom to riešiť.  
Bc. Selep – stiahnuť žiadosť a po prejednaní s komisiami zaradiť 
Hojstrič – zistiť skutočnú situáciu, kto je vlastníkom domu, mám informáciu, že tento dom má 
nejaká finančná skupina... 
RNDr. Válek – potrebujeme konkrétnu sumu a vyjadrenie statika 
P. Compeľ – ak padol návrh – vyriešme to teraz 
Ing. Ciraková – pozerali sme na katastri, nie je tam žiadna ťarcha 
Hlasovanie: návrh Bc. Selepa 
Za:  10   Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
Bc. Selep – všetky tieto stavebné veci by mali tiež ísť pod stavebný úrad.  
 
Bc. Marhefka – dostali ste informáciu od obyvateľov mesta s následnou právnou radou. 
Pravdepodobne, nie sme si istí, posledné MsZ porušilo zákon – kontrolór mesta – 
kvalifikačný  predpoklad  – úplné VŠ vzdelanie. Ing. Zima riešil takýto prípad... 
Ing. Zima – zajtra vám dám vyjadrenie či už v pozitívnom alebo negatívnom smere.  
Hlasovanie: Berie na vedomie s tým, že Ing. Zima podá vyjadrenie súdu 
Za:10    Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 14 
 
P. Compeľ – ďalšie zastupiteľstvo – poprosím aby konečne prišla naša právnička, pretože 
neviem - situácia vináreň – ľudia sa ma na to pýtajú, či niekto z nás bol dole vo vinárni, ja si 
neviem predstaviť, ako to tam vyzerá a hlavne ma zaujíma nájomná zmluva na vináreň. Čo sa 
týka vlekov, bolo by dobré vytvoriť S. r. o. Skúsme to dať dokopy a dotiahnúť. My nemáme 
žiadnu organizáciu, čo sa týka vlekov. Musí zasadnúť komisia spolu s ostatnými vlastníkmi. 
Chcel by som sa spýtať, či vieme niečo ohľadom kasárni 
P. primátorka – dali sme žiadosť na MV – ešte nám neprišlo vyjadrenie.  
 



P. Reznický – Minule ma zaujímali okná na MS – bol by som rád, keby sa napísal 
ospravedlňujúci list. P. Milošovi Redajovi, pretože má tu nižšiu ponuku. A chcel by som sa 
spýtať p. Cirakovej, či bol nejaký súpis majetku.  
Ing. Cirakova – áno, ale ešte nie je hotový 
P. primátorka- neviem, prečo sa malo mesto niekomu ospravedlňovať za to, že nevybralo 
jeho... 
P. Reznický – prečo bol vybraný do výberového konania? 
P. primátorka – on bol prihlásený, nie vybraný 
RNDr. Válek – čo sa týka súpisu majetku – mali by sme to robiť do 15. októbra. Je tu aj úloha 
pre prednostu, aby tam boli aj čísla. Ešte mám požiadavku – MsKS – malo by sa viac osvetliť 
javisko.  
p. Bujnovská – chcela by som poďakovať požiarnikom, že začali pracovať s deťmi a sú nám 
nápomocní.  
 
Ing. Ciraková – K bodu – Čonková – práve sme zistili, že je tam ťarcha na dom. 
 
P. Compeľ – vráťme sa k tomu bodu a zamietnime to.  
Bc. Selep – nech tam ide komisia aj tak  
 
P. Kolesárová – chcela by som nadviazať na ten požiar – môže sa to stať aj na našej ulici – 
vedľa nás je dom p. Pompu – dostal príkaz na zbúranie – je to rok – strecha je otvorená, je 
tam slama, chodí tak kdekto, nechcem povedať, čo tam chodia robiť, čo  s tým? Nedá sa niečo 
spraviť? 
P. Compeľ – to by mal riešiť stavebný úrad výzvou.  
Ing. Zima – ak sa to dostalo do pozície ohrozenia ostatných, potom mu stavebný úrad prikáže 
zbúranie.  
 
P. Grunärmel – taký istý prípad je aj na ulici Kláštornej – po povodni tam je tiež dom na 
zbúranie. 
P. primátorka – tam sme posielali výzvu, s tým, že dotyčná pani sa vyjadrila, že si to bude 
odstraňovať sama.  
 
P. Duračinský – dá sa to tam nejako ohradiť? Lebo tam chodia aj deti zo školy... 
P. primátorka – môžeme jej poslať ďalšie upozornenie.  
 
P. Grunärmel – tam kde býva Milan Horváth – koľko ľudí je tam prihlásených na TP? 
 
Kovaľ – nájomné domy – kto sa stará o revízie komínov, elektriny... 
P. primátorka – zmluvy sú zle urobené, zodpovedá za to mesto.  
Kovaľ – keď tam pôjdeme spraviť prehliadku, zistíme závady, mesto to bude musieť odstrániť 
na vlastné náklady... 
Prednosta- zmluvy budú prehodnocované, ale potrebujeme na to čas 
 
P. Bujnovská – na našom parkovisku zastavil autobus, vyšlo veľa ľudí a všetci išli na naše 
ploty močiť... je to smutné že ľudia sa idú pozrieť na kostolík... a nemajú ísť kde na potrebu... 
Nebolo by dobré zobrať časť ako bola kolkáreň a spraviť tam verejné záchody? 
P. primátorka – obávam sa, že na tomto úseku nebude možné zriadiť ver. toalety, pretože nám 
to nepovolí pamiatkový úrad.  
P. Bujnovská – na ulici Zimnej sme upratovali a tam, kde býva „Apa“ je stále obrovská 
kopa... 



P. prednosta – to rieši VZN 
P. Compeľ – myslím si, že tohto roku určite peniaze na WC nenájdeme, je to strašne nákladné.  
 
P. Waxmonský – neoponoval by som tým, čo počúvame od 2. Sv. vojny... Konkrétne v Sp. 
Belej za nákupným strediskom je malá búdka, je tam čisto, aj keď je tam kopa cigánov. Ja by 
som postavil záchody tam ako mali byť a dal by som tam kameru... tu chodia turisti a je 
hanba, že nemáme záchody. Potom vidíme holé zadky okolo kostola, kláštora... Aj minule 
Ing. Zima povedal, že dokiaľ bude poslancom, záchody nebudú... 
Ing. Zima – ja som povedal, že 3000 obyvateľov záchody neuživia. V súčasnej situácii ťažko 
vykrývame náklady, ktoré tu máme.  
P. Waxmonský – mali sme minule problém – čistili sme kanalizáciu – prišlo auto zo Starej 
Ľubovne, nedostalo sa ku Popradu – platili sme cestu až do Hniezneho, kde nám to museli 
prepláchnuť.  
Tie príjazdy sú aj pre našich hasičov... 
RNDr. Válek – to budeme musieť riešiť s povodím 
P. Kovaľ – je dané, že mesto musí mať zdroj, kt. je prírodne vybudovaný. Bavili sme sa o tom 
už veľa krát. Zo zákona by to malo byť. 
 
P. Reľovský – ja viem, že záchody sú nákladné, ale je to životu potrebné. Bolo povedané 
o tuneli – mám pocit, že tam sú verejné záchody...  
 
P. Compeľ – bolo povedané že hydranty nie sú funkčné. 
P. prednosta- mali sme menšie rokovanie – niektoré hydranty sú mestské, niektoré sú 
majetkom vodárni, zhodou okolností, tie, ktoré neboli funkčné sú majetkom vodárni... naši 
hasiči budú robiť kontrolu a súpis hydrantov, kt. sú funkčné.  
P. Compeľ – na čo sú potom tieto hydranty? Vybudovali niečo, čo sa nedá použiť... 
P. prednosta – je to pre ich potrebu... 
P. Kovaľ – nech si potom dajú hydrant pod zem, keď sa to nedá používať.... Aj pri tom požiari 
sme hľadali po celom Podolínci hydrant, kt. je funkčný.  
P. Reznický – a keď prídu profesionáli, kt, taktiež nevedia, kt. sú funkcné... 
P. Kovaľ – tiež neviem ako to je s poisťovňami, majiteľ domu vedľa podal trestné oznámenie 
na vodárne.  
P. primátorka- odpoveď, keď sme volali na vodárne v deň požiaru – a to máme prísť teraz?... 
Nemohli sme sa tam kvoli hydrantom ani dostat.  
P. Compeľ – ja poznám, aká je spolupráca s nimi... 
P. Grunärmel – pri požiari sa ukázalo, akú máme vybavenosť... profesionáli majú vysielačky, 
nemohli by sme ich mať aj my? Nemáme ani baterky...  
P. primátorka- ja som bola na vašej schôdzi, tam ste sa vyjadrili, že Vám nič nechýba. Bola 
ročná inventarizácia a neboli tam vytknuté žiadne nedostatky.  
P. Kovaľ – to čo tam bolo tam je. 
P. Compel – oni začali a teraz vidia, čo potrebujú, postupne sa dá všetko dokúpiť, zisťujú 
veci, ktoré sú potrebné. 
P. primátorka – dajte zoznam, čo potrebujete k svojej činnosti. Nemôžte byť funkční, ak 
nemáte potrebné veci. Zároveň som sa stretla s kritikou, ktorá nebola vašim problémom... 
Tiež sa Vám chcem poďakovať a zároveň vyzvať, aby ste nám dali zoznam.  
P. Grunärmel – ohľadom požiaru, začali sa tam páčiť dvere, každý chcel sadať do požiarneho 
auta... 
P. prednosta- tu vznikla panika, každý tu pobehoval, je pravda, že sme nemohli narýchlo nájsť 
kľúče od zbrojnice. 
Mgr. Borovský – máte len jedny kľuče? 



P. Kovaľ – sú určení traja vodiči, ktorí majú oprávnenie na jazdenie na tomto vozidle, oni 
majú kľúče, my sme si aj tak časový limit splnili. Chýbal tu len človek, kt. by to organizoval 
P. Reznický – kto je veliteľ? 
Kovaľ – veliteľ je Tvrdý predseda – Mačuga.  
 
 
K bodu č. 16 
 
P. primátorka ukončila zasadnutie poďakovaním 
Hlasovanie: 
Za: 10    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
Zasadnutie skončilo o 20:00. 
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