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Zápisnica z XXXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci,  

konaného dňa 28. augusta 2018 

 

Otvorenie: 16,30 hod.  

Prítomní poslanci MsZ: Mgr. Radoslav Borovský, Jozef Compeľ, Mgr. Eduard 

Ferencko, Peter Hojstrič, Ing. Ján Marhefka, Marta Simoníková, RNDr. Emil Valek, 

PhD., Pavol Vychovalý, Ing. Štefan Zima 

Ospravedlnení: MUDr. Ľuboš Filiač, Martina Simoníková 

Ďalší prítomní:  Ing. Ján Laufik, vedúci VOVS 

   Ing. Juraj Zima, hlavný kontrolór 

   Danka Antalová, zapisovateľka 

   Mgr. Silvia Oleníková, riaditeľka ZŠ s MŠ Podolínec 

 

K bodu č. 1 Otvorenie 

Primátor Ing. Daniel Marhevka otvoril XXXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Podolínci a privítal všetkých prítomných. 

P. primátor predniesol program: 

 Otvorenie 

 Určenie overovateľov zápisnice 

 Voľba návrhovej komisie  

 kontrola plnenia uznesení 

 Interpelácia poslancov  

 Rozpočtové opatrenie Mesta Podolínec č.8 

 Návrh organizácie ZŚ s MŠ, Školská 2, 06503 Podolínec na školský rok 2018/2019 

 Zmluva o zriadení vecného bremena PVS, a.s. Poprad - Mesto Podolínec 

 Majetkoprávne záležitosti  

 VZN č. 4/2018 – o vylepovaní volebných plagátov 

 Rôzne  

 Diskusia 

 Záver  

 

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e  program MsZ 

Hlasovanie: 

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

 

K bodu č. 2 Určenie overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:   Peter Hojstrič, Jozef Compeľ 

Hlasovanie: 

      „ZA“:   9 hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0 hlasov      „PROTI“ : 0 hlasov 
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K bodu č. 3 Voľba návrhovej komisie 

Návrhová komisia: predseda – Mgr. Eduard Ferencko 

        členovia –   Ing. Ján Marhefka, p. Marta Simoníková 

Hlasovanie: 

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

 

K bodu č. 4  Kontrola plnenia uznesení MsZ 

Ing. Laufík, predniesol správu o kontrole plnenia  uznesení  zo  zasadnutí   MsZ. 

Hlasovanie: 

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

 

K bodu č. 5  Interpelácia poslancov. 

Nebola žiadna interpelácia poslancov. 

 

K bodu č. 6   Rozpočtové opatrenie Mesta Podolínec č. 8 

Správu predniesol p. primátor. 

p. primátor: to, čo ste mali, sme doplnili o 2 položky. Ak chceme mať bankomat VÚB, 

najhorúcejšie miesto je tu v priestoroch domu služieb, vedľa existujúceho bankomatu 

Slovenskej sporiteľne s tým, že by sa museli staré dvere vybúrať a osadili by sa nové a do 

nich bankomat, s tým, že  mesačné nájomné by bolo 75 €. No a ešte jedno miesto, keď nie tu, 

tak pri autobusovej stanici, tam, kde bola večierka. Ten pracovník, ktorý o tom rozhoduje, je 

na dovolenke, v pondelok sa vráti, dá nám vedieť, tu to bude trošku drahšie. Budeme mať 

nový vyklápač, teraz pôjdeme poňho. Čo sa týka vozíka za osobné auto, ktorý sa rozpadá, 

tento vozík používajú hasiči, keď chodia na súťaže, vozili si tam materiál, tam by sme 

potrebovali 1300 €. 

p. Štefan Zima: pani ekonómka, dali  sme tam položku vo výške 11 597,20 € za projekt, 

rozpustili sme výdavkovú  položku, ktorá bola na spolufinancovanie hradného múru vo výške 

60 000 €, suma 11 597,20 by mala byť určená pre bytový dom, keď som  si to zhruba spočítal 

tak mi to vyšlo na 60 000€, je to tak v poriadku 60 000€ + tých 11 597,20 € 

p. Toporecová: áno je to tak, 60 000 € + 11 597,20 €  

p.  Radoslav Borovský:  ten prechod pre chodcov kedy bude urobený? 

p.  Ján Laufík:  keď sa bude robiť rekonštrukcia hlavnej cesty, správa ciest by urobila aj 

prechod pre chodcov, len musí byť urobený bezbariérový chodník, musí byť verejná súťaž. 

Víťaz už je určený, ale zmluva ešte nie je podpísaná.  

p. primátor:  bude sa robiť prieťah mestom, škoda keby to boli už vyhodnotili, mohlo by sa to 

už robiť. 
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p. Eduard Ferencko: ten prieťah pôjde celým mestom? 

p. primátor:  áno bude sa robiť prieťah celým mestom  

p. Marta Simoníková: v ktorom priestore bude urnový háj? 

p. primátor: vybrali sme priestor, kde je dom smútku, hneď vľavo. Buď bude kontajnerový, 

alebo to bude do zeme 

p. Štefan: Zima: už sme o tom hovorili. Bolo by dobré, aby to spracoval záhradný architekt, 

s doplnením zelene a urbanistických parametrov. 

p. Marta Simoníková: ešte mám otázku? Ohľadom infraštruktúry bytový dom na ulici Lesnej. 

p. Štefan Zima: mohli sme to urobiť, bytový dom nebude odovzdaný do konca tohto roka. 

Nebudeme riskovať, aby sme to hnali, odovzdávať ho v mrazoch je riskantné . Budeme žiadať 

o predĺženie lehoty, nebude problém s dofinancovaním s budúcoročného rozpočtu. Ďalšia vec 

je, že načo potrebujeme tie peniaze. Zistilo sa, že s  kanalizačnou prípojkou pôvodnou sa 

počítať nedá. Musí sa vybudovať nová kanalizačná  prípojka. Našli sme tam starú žumpu, 

ktorú sme museli zasypať. Pri realizácii strechy sme natrafili  na to, že je tam škvarobetón, sú 

tam aj iné veci, s ktorých vyplynulo, že je to  objekt ktorý nikdy nie je v takej kondícii, ako  je 

keď sa stavia  na zelenej lúke. Čo sa týka žiadosti, posunutie termínu by nemalo mať vplyv na 

tie zdroje, ktoré sú určené na financovanie.  

p. primátor: nenaháňame to na silu, nemá to význam. 

p. Štefan Zima:  ja hovorím z vlastnej skúsenosti. Termín ukončenia výstavby mal byť 

október tento rok. Pravdou je, že minulého roku v auguste sme nemali ešte uzatvorenú 

zmluvu s fondom rozvoja a bývania. Uzatvorenie  zmluvy je teda so  štvormesačným 

posunom. Skutočný začiatok bol teda nie v auguste, ale v novembri.   

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e  Rozpočtové opatrenie Mesta Podolínec č. 8 

Hlasovanie: 

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

 

K bodu č. 7   Návrh organizácie ZŠ s MŠ, Školská 2, 06503 Podolínec na školský rok 

2018/2019 

p.  Štefan Zima:  v návrhu materiálu je napísané, že bol predložený na zasadnutí pedagogickej 

rade. Predložený  a prerokovaný na zasadnutí rady školy. Moja otázka znie, bol predložený, 

prerokovaný a SCHVÁLENÝ? 

p. Silvia Oleníková:  bol prerokovaný, nevedela som ako to dopadne, z celého počtu 

zúčastnených sa dvaja  zdržali hlasovania, ostatní boli za, teda bol schválený.  

p.  Radoslav Borovský: chcem sa spýtať na počty oddelení, platí to tak ako sme o tom 

hovorili, že  budú 3 oddelenia? 

p. Silvia Oleníková:  budú tri skupiny, administratívne budú zapísané v dvoch oddeleniach, 

vedenie dokumentácie bude tak, ako by boli dve oddelenia. V čase od 12.00 hod do 14.00 hod 

budú 3 skupiny, po 14.00 hodine sa budú deliť do dvoch skupín. 

p. Emil Valek:  vy tam ponúkate 30 krúžkov, na takú malú školu dosť veľa krúžkov.   
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p. Silvia Oleníková: toľko krúžkov bolo minulého roku. Vychádzalo sa z toho, ako to bolo 

v predchádzajúcom období. My teraz v septembri spustíme opäť lístkový systém návratiek 

a overíme, či skutočne ten počet sedí a koľko bude ponuka iných krúžkov, niektoré vypadnú, 

tak ten reálny stav budeme vedieť k 15. septembru. 

p. Emil Valek:  koľko máte detí minimálne v jednom krúžku? 

p. Silvia Oleníková:  Ja som dala pokyn, že  minimálne má byť desať detí. 

p. Emil Valek: ešte jedna prosba, v základnej škole kde sú tie disponibilné hodiny, tak nech 

nie sú v tom čísle sumár, napr. matematika 4+1, aby bolo vidno, v ktorom roku kde sa 

pridáva, poprosíme. 

p. Štefan Zima: chcem poďakovať za to, že sa v tom programe objavil ďalší cudzí jazyk -  

nemecký.  

p. Marta Simoníková: neviem či som to dobre pochopila počet detí 10x30 je 300 detí, je tam 

uvedené 200. 

p. Eduard Ferencko: niektoré deti chodia do dvoch krúžkov, aj do troch. 

p. Silvia Oleníková: toto je údaj z minulého roka, aktuálny údaj budeme vidieť teraz, reálny 

stav detí a reálny stav krúžkov. V týchto krúžkoch žiaľ, v minulom období, bolo menej ako 10 

detí. To nebolo dobré, keď máte v krúžku 5 detí. 

p. Marta Simoníková: a tie deti boli – neboli prihlásené, alebo boli prihlásené a nechodili? 

p. Silvia Olejníková: ani neboli prihlásené, to je dosť nerentabilné. 

p. Juraj  Zima: pani riaditeľka, robím tam kontrolu, nedá sa mi nespýtať v súvislosti s počtom 

detí v tých krúžkoch, ak by bola situácia, že bude prihlásených 15 detí a v priebehu dvoch 

mesiacov sa počet ta ten počet zníži na 7? 

p. Silvia Oleníková:  krúžok zanikne.  

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e  Návrh organizácie ZŠ s MŠ, Školská 2, 06503 

Podolínec na školský rok 2018/2019. 

Hlasovanie: 

„ZA“: 8 hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  1 hlasov      „PROTI“ :  0 hlasov 

 

K bodu č. 8  Zmluva o zriadení vecného bremena medzi PVS, a.s. Poprad a Mestom 

Podolínec 

p. primátor: je treba zriadiť vecné bremeno, nakoľko bola vybudovaná kanalizácia na uliciach 

Moyzesova a Jozefa Smreka.  

Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi PVS, a.s. 

Poprad a Mestom Podolínec 

Hlasovanie: 

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



5 
 

K bodu  č. 9 Majetkoprávne záležitosti  

Predniesla J. Bialková  

1.) V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskôr. predpisov, odpredaj 

pozemku  KN-C 518 o výmere 152 m2  v k.ú. Podolínec vo vlastníctve mesta Podolínec pre 

žiadateľa : Stanislav Hangurbadžo, Gen. Štefánika 19, 065 03 Podolínec 

p. Štefan Zima:  komisia to neodporučila? 

sl. Bialková: neodporučila 

p. Štefan Zima: ja doplním svoj názor, prečo by sme v týchto lokalitách nemali realizovať 

žiadne prevody, to nehovorím o IBV, to je iná kapusta. Hovorili sme v predchádzajúcom 

období, ako sa skončí proces s veľkým územným plánom mesta Podolínec, bude sa treba 

venovať aj územným plánom zóny, a tie územné plány zón nám jednoznačne v tých lokalitách 

povedia, čo sa s týmito priestranstvami  bude diať, ako budú využiteľné, čo bude verejná 

zeleň, čo bude na predaj, využiteľné na bytovú zástavbu a ani nemalo by to logiku, aby sme sa 

my zbavovali pozemkov v tejto chvíli. 

Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  

Hlasovanie: 

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

 

2.) V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskôr. predpisov, odpredaj 

pozemku  KN-C 1033/2 o výmere 110 m2  v k.ú. Podolínec vo vlastníctve mesta Podolínec 

pre žiadateľa: Barbora Hangurbadžová, Kláštorná 111/4, 065 03 Podolínec.  

sl. Bialková: To sa nachádza pri vstupe do kláštora. Komisia taktiež neodporučila schváliť. 

p. Štefan Zima: to je presne ten pozemok, čo bola drevená búda. 

 Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e 

Hlasovanie: 

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

 

3.) Žiadosť  Dominika Ciráka a Silvie Cirákovej, Družstevná 18, 06503 Podolínec 

o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 1532/34 

Sl.Bialková: táto žiadosť bude stiahnutá z rokovania, nakoľko v uvedenej lokalite je 

pravdepodobne možnosť vytvoriť ešte stavebný pozemok, čo však je potrebné overiť. 

p. primátor: tento bod sa sťahuje zo zastupiteľstva.  

 

 

4.) V zmysle ustanovenia §9a ods.8 písm. b) a písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, odpredať parcelu podľa geometrického plánu č. 

1/2012 vyhotoveného Geodéziou O.M, Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 21, 059 01 Spišská Belá , 
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parcelné číslo KN-C 490/54 o výmere 1 m 2 odčleneného z parcely KN-C 490/1 v k.ú. Podolínec 

vo vlastníctve 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 je cena pozemku 16,60 €/m2. Návrh na vklad na náklady žiadateľa pre 

žiadateľa: Mgr. Stanislav Muskolay, Družstevná 674/25, 065 03 Podolínec, na vysporiadanie pod 

garážou. 

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

Hlasovanie: 

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

 

5.)  Žiadosť p. Lejovej o prenájom priestorov terajšieho novinového stánku na zriadenie 

kaderníctva, v Dome služieb, ktorý bude voľný od októbra. Novinový stánok tam končí. 

p. Marta Simoníková: nehovorili ste, že sú tie priestory voľné. 

p. Bialková: ešte nie sú, dohoda o ukončení nájmu už je, on tam je ešte do októbra, takže 

potom pani Lejová by to chcela. 

p. Marta Simoníková: mali sme také prípady, potom sa ozvali ľudia na tie voľné priestory, 

načo niekomu dopredu schvaľovať priestor nie je dobré niečo schvaľovať dopredu.  Myslím, 

že to nie je to vhodný priestor pre kaderníctvo, veď tá pani, čo tam robila obsluhu, chodila na 

WC hore, ani umývadlo tam nie je, tak tam treba to asi aj opraviť, ale to ma nemusí zaujímať. 

Mňa zaujíma to,že oficiálne tieto priestory nemáme, mohli by sme tento bod stiahnuť, riešili 

by sme ho potom keď sa situácia zmení. 

p. Jozef Compeľ:  môžeme mať takú situáciu, že p. Lejová dala už žiadosť a  potom môžeme 

mať aj  20 žiadostí. 

p. Marta Simoníková: áno, pamätám si, že sme mali také prípady, že bolo viac záujemcov, 

a  tu sedela p. Sterančáková s p. Oravcom. 

p. Štefan Zima: jedna vec je pravda, podľa zákona o majetku obcí môžeme urobiť priame 

nájmy iba vtedy, ak ide o službu, ktorú mesto nevyhnutne potrebuje na plnenie svojich  úloh. 

Lepšie to bude teraz stiahnuť, poznámka je správna, keď my chceme niečo prenajať, tak 

napíšeme, že máme nebytový priestor určený na kaderníctvo, a prihlási sa 5 kaderníčok, alebo 

máme voľný nebytový priestor, a nech sa prihlási už potom ktokoľvek. Lebo myslím potom aj 

tie ceny na prenájom za kaderníctvo sú nižšie a u iných funkcií vyššie. Niekedy treba zvážiť 

potreby mesta. A on keď tam je do októbra, tak ešte máme čas, keď povieme, že je to dáme na 

kaderníctvo, tak musíme povedať, kto ten priestor, za čie náklady a za akých podmienok 

upraví. A to v tejto chvíli nevieme. 

p. primátor: môže nastať aj taká situácia, ako sme dali Gerardovi Reľovskému, že nám 

nebude platiť nájomné niekoľko rokov, dostal priestory, si ich zariadil, môže nastať taký 

scenár.. 

p. Štefan Zima: áno môže nastať taký stav, ja sa tomu nebránim. U p. Reľovského nám to 

bolo jasné, keď sme mu to schvaľovali, keď si  pamätáme všetci, predložil rozpočet, a my 
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sme povedali, aj za takých podmienok ideme do toho. Ja sa nebránim, aby tam bola p. Lejová, 

vôbec nie, ale keď nám tieto veci nie sú v tejto chvíli jasné, asi by sme neurobili dobre. 

 

p.  Marta Simoníková: ešte mám takú pripomienku, keď tam hore nezobral p. Fedorek, či tie 

priestory nie sú urobené,  že by tam tá voda bola blízko, lebo tam voda je v tých 

miestnostiach. Ona evidentne potrebuje mať hygienické zariadenie a prívod vody. Lebo to 

tam dole nie je. 

p. Štefan Zima: treba jej vysvetliť,  že sa to nestiahlo preto, že tu nie je snaha nedať jej tie 

priestory, skôr tu ide o to, urobiť všetky tie opatrenia, o ktorých sme tu hovorili.  

 p. primátor: tento bod sa sťahuje zo zastupiteľstva.  

 

K bodu č. 10  VZN č. 4/2018 o vylepovaní volebných plagátov 

p. Marta Simoníková:  už predtým sme schvaľovali také veci, nie je to duplicitné? 

p.Laufik : predtým sme schvaľovali VZN pre voľby do VÚC, toto je konkrétne na voľby do 

samosprávy. 

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e  VZN č. 4/2018 – o vylepovaní volebných plagátov 

Hlasovanie: 

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

 

K bodu č. 11  Rôzne  

p. Štefan Zima: dovoľte mi, aby som v bode „Rôzne“ predložil návrh na udelenie 

výkonnostnej odmeny vo výške 50 + 50%, v trvaní dvoch mesiacov to znamená za mesiac 

september a mesiac október pre p. primátora, a to v súvislosti s ukončením volebného 

obdobia, v tomto roku k 10.11.2018. Svoj návrh odôvodňujem tým, že je v súlade 

s kolektívnou zmluvou, že pán primátor počas celých 4 rokov okrem obdobia, kedy 

vykonával funkciu zástupcu vedúceho oddelenia mestských lesov, žiadnu výkonnostnú  ani 

žiadnu inú odmenu nedostával.  Keďže zákon o odmeňovaní a o platových pomeroch 

v samospráve nám neumožňuje priamo udeliť primátorovi mesta odmenu, navrhujem, aby sa 

to uskutočnilo v týchto dvoch mesiacoch, vo výške 50% jednomesačného platu, s tým že  50 

% percent bude vyplatený jeden mesiac a 50% druhý mesiac. Myslím si, že v tomto volebnom 

období sa v tomto meste vykonalo naozaj veľa, ja som si urobil taký sumár a porovnával som 

to s predchádzajúcimi obdobiami, objem investícií v histórii mesta, ako bol za tieto 4 roky, 

taký ešte nebol. Je to výsledok činnosti vás poslancov a samozrejme je to príspevok a snaha p. 

primátora. Nejde o nič svetoborného, je to štandardný postup aj v ostatných a iných 

samosprávach. Prosím, aby ste ho podporili, a aby si o ňom dal p. primátor hlasovať. 

p. Marta Simoníková: koľko je to v číslach?  

p. Štefan Zima: Je to jednomesačný plat primátora. Je to 50 + 50, 100 %, primátor môže 

dostávať mesačne až do výšky 70% výkonnostnú odmenu ku svojmu základnému platu, ak 

mu to poslanci odsúhlasia, aj celé obdobia. 
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Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e Zvýšenie platu primátora o 50% v trvaní dvoch 

mesiacov-september 2018, október 2018, a to v súlade s §4 odst.2 zák.253/1994 Z.z. 

Hlasovanie: 

„ZA“:  8 hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0 hlasov      „PROTI“ : 1 hlasov 

p. primátor: ja chcem poďakovať pánovi viceprimátorovi aj Vám poslancom, že ste boli nápomocní 

počas volebného obdobia a samozrejme aj pracovníkom mestského úradu. 

p. Eduard Ferencko: z pozície predsedu komisie kultúry a športu sa chcem vrátiť ku Dňu 

mesta, jednou vetou  by som chcel  poďakovať vedeniu mesta, hlavne p. Laufíkovi, ktorý 

s nami intenzívnejšie spolupracoval, mestským policajtom p. Živčákovi a p. Vilčinskému  za 

ich fakt dobre odvedenú  prácu  na dňoch mesta, videli sme, že boli nejaké problémy, ale 

spoločnými silami sme to zvládli. Ešte raz ďakujem všetkým.. 

p. primátor:  Komisia veľmi dobre pracovala, deň mesta sa veľmi vydaril, aj sme 

predpokladali, že bude potrebné, aby komisia tam bola do konca tohto dňa, preto tam bola 

mestská  polícia aj štátna polícia, takže chcem poďakovať nielen komisii, ale aj všetkým, ktorí 

sa zúčastnili a akýmkoľvek spôsobom pomáhali.  

p. Radoslav Borovský:  ja by som chcel krátkou vetou, v budúcnosti ak budú také dni, a bude 

to uzatvorené, aby sme tam nepúšťali mladých ľudí s alkoholom, ktorí robili veľké problémy. 

už mali nakúpený svoj  alkohol, najviac provokovali. 

p. Jozef Compeľ: Boli tam rómovia, ktorí pili. Zabrániť tomu je veľmi ťažko, policajti  

nemajú  právo kontrolovať tašky. Bol by som za to, aby to tam nebolo, ale je problém tomu 

zabrániť. 

p. primátor: je to dobrý pocit, že to dopadlo dobre aj vďaka členom komisií, že boli do konca. 

p. Radoslav Borovský:  vďaka mestskej polícii a štátnej polícii, že sme nemali také konflikty 

s nimi, že to rýchlo zvládli. 

p. Vladimír Živčák: Ja by som sa chcel povedať, že výsledok tej práce bolo aj taký aj preto, že 

bola podpora poslancov a to, že ostali do konca,  a druhá dokumentovanie skutkov bolo veľmi 

dobre podporené poslancami a členmi komisie. Celkovo boli použité donucovacie prostriedky 

voči štyrom ľuďom, obmedzené na slobode boli 4 ľudia. Taktiež by som chcel poďakovať 

poslancom aj za pomoc pri dokumentovaní uvedených skutkov, ktoré boli dokumentované 

v sťažených podmienkach, ale vďaka pánom poslancom, v zákonnej lehote, zároveň ďakujem 

za pomoc aj štátnej polícii.  

p. primátor:  taká by mala byť spolupráca. 

 

K bodu č. 12  Diskusia 

p. Radoslav Borovský: viacerí ľudia sa ma opýtali, že sú tu nejaké automaty, na Mariánskom 

námestí, či sú odsúhlasené. 

p. Vladimír Živčák: sú to vedomostné automaty tzv. kvízomaty, ktoré nepatria do kategórie 

hracích automatov. 

p. Ján Laufík: dotyčný p. Strakula má k tomu aj odborný posudok. 
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p. Eduard Ferencko: my ako mesto dáva na to povolenie? 

p. Jozef Compeľ:  ja vám to vysvetlím ako to je,  čo sa týka týchto kvízomatov, keď tu 

skončili automaty, boli za mnou a ja som to ďalej riešiť, aby to nebolo takéto. Každý si zháňa 

chodníčky, ako obísť paragrafy. Niekde začali fungovať automaty na takýto systém, že brali 

iba 0,50 € a tým pádom sa to bralo nie ako výherný, ale ako automat zábavný,  to máte tak 

ako v Kauflande  keď ste si sadli na hojdacieho koníka za 0,50 € tak obchádzali to takýmto 

systémom. Potom prišla úprava výhry, ktorú musel vyplácať stále po 0,50 € a určité 

množstvo. Tak potom prešli na systém tých kvízomatov. Sú to klasické automaty, automat 

vám položí 3 otázky, ktoré keď odpoviete správne či nie, vás pustí ďalej. Podľa mojich 

informácií sa tu bude spúšťať ďalší kvízomat. Mrzí ma tá vec, môže sa stať taká situácia, že 

nám ďalší poslanci budú hlasovať, aby sa tu automaty povolili. Lebo nakoniec zistíme to, že 

budeme tu mať 50 kvízomatov a ako mesto z toho nebudeme mať nič. Keď si dobre pamätáte, 

my sme z tých automatov mali nejakých 64 000 eur, a ešte k tomu bolo 100 alebo 50 eur za 

povolenie na jeden automat. Nikto nemá žiadne páky to zakázať, ani mestá, sme tam, kde sme 

boli. Tí, čo majú kvízomaty, nerobia nič v rozpore so zákonom, pretože nemusia nahlásiť nič, 

iba povinnosť nahlásiť otvorenie prevádzky. Druhá vec, už aj pri týchto herných automatoch 

si ministerstvo financií urobilo biznis, predtým to bolo 60% pre mesto a 40% pre 

ministerstvo, teraz 15% ide pre mesto a zvyšok pre ministerstvo financií. V Starej Ľubovni to 

už beží 8 – 9 mesiac, boli tam kontroly, žiaľ neúspešne. Domnievam sa, že sme tam mali 

klauzulu, že v našich priestoroch nebudú automaty.  

p. Vladimír Živčák: vtedy keď sa to schvaľovalo, urobilo sa niekoľko chýb, na ktoré teraz 

poukázal právoplatný rozsudok Krajského súdu v Bratislave, a ten dal za pravdu, pán 

poslanec tebe, keď si mal voči tomu výhrady, jednoducho vo vzťahu k tebe prokurátor 

nepostupoval tak, ako postupovať mal. 

p. Jozef Compeľ: ja som to už nechcel riešiť, z toho hľadiska, že som bol poslanec. 

p. Vladimír Živčák: rozsudok právoplatný je. 

p. Jozef Compeľ: ja sa domnievam, že by sme mali mať klauzulu, že v našich priestoroch 

nedovolíme automaty, ale v tejto veci nemáme právo, toto je niečo iné, takže aj keby si niekto 

požiadal – napr. na dome služieb, tak podľa toho nemáme právo brániť, lebo to nie je hrací 

automat ale zábavný.  

p. primátor:  máš pravdu, keď boli hracie automaty mali sme z toho aj  finančné prostriedky. 

Teraz,  žiaľ nemá mesto žiadne páky na to aby to zakázalo. VZN  máme, ale nie na toto. 

p. Marta Simoníková:  ja som kontaktovala p. Ferenckovú, hovorila, že nemá vedomosti 

o tomto, ako pokračuje územný plán. 

p. Štefan Zima: Ja som bol v piatok minulý týždeň priamo u projektanta, dal mi prísľub, že 

pohne práce na aktualizácii územného plánu mesta Podolínec. 

p. Anna Stričová : ja by som sa chcela spýtať ohľadom Kozuba, aby ste urobili kontrolu nad 

ním, bo ani výbor nedrží slovo. On nám zobral 3 parcely, nemáme právo po predku chodiť, 

vôbec nás nepúšťa. Tam nám zamáka a nikto to nerieši. Tak nás pani advokátka poslala, aby 

sme tu išli na mestský výbor a povedali. Kedy sa to už začne riešiť, 6 rokov a nič sa s tým 

nerobí. Nám všetko zamáka, 3 parcely zobral, a ani tak to neohradil, ako to mal ohradiť, mal 

zobrať meter od Hamrákového, a on zobral väčšiu polovičku.  

p. primátor: neviem prečo vás poslala pani advokátka tu.  
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p. Anna Stričová: Pani advokátka nás poslala, lebo už 3 razy tu mala byť schôdza na 

mestskom výbore, a sa slovo nedodržalo. 

p. primátor: aby ste vedeli, oni majú pozemkový spor. Dohoda tu bola, aby s tým bolo možné 

pohnúť, tak sa stretnú na úrade, ja som povedal, že nie je problém na úrade sa stretnúť, aby tu 

boli oni poškodení, advokátka, a ten Kozub, čo im to akože zobral. Ale pani advokátka to 

mala zvolať a to nezvolala. 

p. Anna Stričová: ona to zvolala, ale vôbec to nebolo, od júna. 

p. Jaroslava Ferencková:  povedali sme, že sa dohodneme, od toho júna to nebolo kvôli tomu, 

lebo priebežne mal niekto zo zúčastnených dovolenku, posledná mala pani advokátka, po jej 

príchode sme sa mali skontaktovať, no ešte sme sa nedohodli.  

p. Anna Stričová: ževraj sa to stiahlo. 

p. primátor: ale to je medzi vami a Kozubom, kde máte tie dedičské konania, a neviem čo, 

toto je potrebné, aby s tým advokátka pohla cez súd. Ja si neviem predstaviť, ako vám v tomto 

mesto pomôže, mesto môže poskytnúť priestory a byť súčinné. 

p. Anna Stričová: ale veď ide o čiernu stavbu o ten plot, ktorý on nemá urobený, tak ako ho 

mal mať urobený, veď ho mal urobiť z vlnitého plechu a ho urobil betónový. 

p. Jaroslava Ferencková: ja keď môžem sa k tomu vyjadriť, bola som tam na štátny stavebný 

dohľad. Vy tvrdíte, že on ho nemá kvôli tomu správne, lebo tvrdíte, že vám ukradol tie 

parcely a on má oplotené tie parcely, ktoré vám ukradol. Ale oficiálne, on keď si požiadal 

o oplotenie a moji predchodcovia mu súhlas na to oplotenie dali, tak on doložil list vlastníctva 

k tým parcelám, on keď ho doložil, tam nie je nejaký problém, aby sa to oplotenie neurobilo. 

Nemôže vydať stavebný úrad, že má námietku. Boli tam nejaké nezrovnalosti. Ja keď som 

tam bola na štátny stavebný dohľad, zhodnotila som, že oplotil dve parcely, ktoré si požiadal, 

svoju a synovu, urobil jednu chybu a to že nedoložil jeho súhlas vlastníka – jeho syna, tak bol 

vyzvaný na doplnenie. Keď vy tvrdíte, že oplotenie nie je správne, lebo vám ukradol parcely, 

a tam nie je tá hranica, to ja nemôžem posúdiť, to musí povedať súd. Ak súd rozhodne, že sú 

tie parcely vaše, na základe toho ja môžem povedať, že sa ten plot môže zbúrať.  

p. primátor: presne to čo povedala p. Ferencková, bolo povedané aj na jednaní s advokátkou, 

môžete sa tu stretnúť. To je na dedičskom konaní a na súde. 

 p. Emil Valek: mesto môže byť iba nejakým zmierovateľom tohto sporu. 

 

K bodu č. 13. Záver 

Na záver p.primátor poďakoval všetkým za aktívnu účasť o ukončil zasadnutie o 18,00 hod 

 

 

_______________________                                               __________________________      

 primátor mesta                                                     vedúci odboru vnútornej správy
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Overovatelia zápisnice:                     ________________________ 

 

           ________________________ 

 

Zapisovateľka:  Danka Antalová 


