
Zápisnica zo VII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci 
 konaného  04. 08. 2011 

 
 
 
 

K bodu č. 1 
P. primátorka otvorila zasadnutie MsZ, poďakovala všetkým organizátorom Dní mesta 
Podolínec 2011, prečítala program, zmena bodu - bod 11 za bod 6.  
Hlasovanie: 
Za:  10    Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 2 
Overovatelia zápisnice: Bc. Selep, Ing. Marhefka 
Hlasovanie: 
Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 3 
Návrhová komisia – Mgr. Borovský, p. Bujnovská, p. Reznický– predseda 
Hlasovanie: 
Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 4 
Predniesol prednosta MsÚ, Bc. Marhefka.  
Ing. Zima predniesol správu komisie. Komisia na svojom zasadnutí sa zaoberala aj neplatičmi 
za vývoz TDO 2007 - 2010, aj menne. Celkový počet neplatičov je 37. Prejednávala žiadosti 
občanov o úľavu študentov – 8, potvrdenie o PP,alebo vykonávaní práce mimo mesta – 14, 1 
osoba v zahraničí, Rakúsko – 14 osôb.  
Hlasovanie: Berie na vedomie 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 5 
Ing. Marhefka – dozvedel som sa že pri konaní úprav, že mesto stratilo nejaké pozemky chcel 
by som vedieť, v akom to je štádiu 
Bc. Marhefka – mesto v roku 2005 nedopatrením katastra stratilo 28 hektárov pozemkov, 
existuje protokol o zapísaní týchto pozemkov, našiel sa, bola odoslaná žiadosť o zapísanie na 
list vlastníctva a vrátenie.  
 
Mgr. Borovský – všimol som si, že viaceré kanálové spúšte sú upchaté, či sa budú čistiť, či 
bola kontaktovaná aj správa ciest a či aj mesto bude niečo robiť.  
Bc. Marhefka – bola kontaktovaná správa ciest, kanály sú upchaté po celej hlavnej ceste, sú 
prelomené, mali sme už aj nejaké jednanie... 
p. Primátorka – ďalšie jednanie je predbežne zvolané na 21. augusta, sú prizvaní viacerí ľudia.  
 
Mgr. Borovský – Ing Zima – ako to je s rekonštrukciou námestia? Prevyšuje sa nejako tá 
čiastka? 
Ing. Zima – mesto schválilo dve položky – 40 000 a 65000. Čo sa týka položky vodné 
hospodársto, bola splnená. 40000 – zatiaľ je situácia taká, že sa držíme v rámci 



predpokladanej čiastky. Celkové množstvo asfaltu však prekročilo predpokladané množstvo, 
nerád by som dopredu prorokoval, že tých 40000 bude málo a či nebudeme potrebovať ešte 
10000. Zatiaľ sme však nad vodou. 
 
P. Bujnovská – nejde sa opravovať zastávka? Dali sme kopu peňazí do areálu a vidím, že tam 
chodia deti cez plot a chodia tam aj so psami. Komín pri našom dome – lezú tam deti. 
P. primátorka – čo sa týka zastávky, pozrieme sa na to a pošleme tam ľudí. Deti, čo chodia cez 
plot, vieme o tom, areál je zamknutý, máme rozpis športových aktivít, areál sa vtedy otvára. 
Komín – mám vedomosť takú, že v minulosti sa mal odstraňovať.  
Ing. Dubjel – dodávateľ zistil, že nedokázal zabezpečiť odstránenie tohto komína. Nenašli 
sme firmu, ktorá by to dokázala dať dole, jedine postupným rozoberaním.  
P. Primátorka – zadám úlohu SÚ a dáme poslancom relevantne vyjadrenie 
P. Compeľ – aká tam bola suma? 150 000? 
Ing. Zima – to bola čiastka okolo 200 000. 
Ing Dubjel – bola tam ponuka na 400 000.  
P. prednosta-  chcem upozorniť, že sa tam usadili bociany a to je ďalší problém... 
Ing. Dubjel, ešte doplním, ozvali sa aj ďalšie firmy, ale ponuky boli viac ako 700 000 
P. Reznický – ohrozuje ten komín niekoho? 
Ing. Dubjel – staticky 
 
P. Compeľ – na predchádzajúcom MsZ – záverečný účet ešte stále nie je zverejnený. 
P. Primátorka – záverečný účet bude na októbrovom MsZ 
 
RNDr. Válek – s palivovým drevom – občania by chceli aby mesto bolo trochu sociálnejšie, či 
by nebolo možné ponúknuť trochu vo väčšom množstve. Oslovili ma dve pracovníčky, kt. 
pracovali v lesoch, bolo mi povedané, že sa budú snažiť, že budú zamestnávať podolínčanov, 
tieto ženy povedali, že tam nepracuje nikto z predchádzajúcich zamestnancov, vraj tam 
pracujú obyvatelia z Lomničky.  
 
P. primátorka – môžeme sa k týmto otázkam vyjadriť až na budúci rok, čo sa týka 
hospodárenia, ale myslím, že na tom budeme lepšie, v minulosti sme prerábali aj na doprave 
týchto zamestnancov do lesa, tak isto za nepriaznivého počasia si vyberali maródky a teda 
mesto na tom určite nezískalo, môžeme to pripomienkovať budúci rok 
Reznický – predali sme viac kubíkov dreva, vychádzame ľuďom v ústrety, znížili sme ceny. 
Kto príde, spýta sa, snažíme sa ísť v ústrety.  
 
Hlasovanie o vystúpení p. Michla Dziaka 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
P. Dziak – ja by som chcel reagovať, výberové konanie som vyhral ja, ten kto ma požiadal 
o prácu, robí. Ani jeden z bývalých zamestnancov za mnou neprišiel. Môžem aj mestu 
zdokladovať, aké vysoké percento mám ja. Pri niektorých prácach nemám ani jedno. Máme aj 
ľudí z Lomničky, ale nikoho iného sme nevedeli zohnať. Nikto neprišiel.  
 
P. Compeľ – bolo povedané, že aj my sa budeme snažiť, skôr by som navrhoval zverejniť to, 
niektorí ľudia to nevedia. Ak máš možnosť, poskytni týmto našim ľudom možnosť.  
P. Dziak – našiel sa jeden občan, ktorého som nezobral do prace? 
P. primátorka – MsÚ napríklad zamestnal  viacej občanov, ako keď zamestnávali lesy ľudí na 
sezónne práce... 



Ing. Marhefka – možno chceli len kolegovia apelovať, aby v rámci jeho možností informoval 
aj bývalých zamestnancov... 
 
P. Hojstrič – jednohlasne sme tu schválili odvodňovací žľab pani Malecovej, dodnes tam nie 
je. Minulý týždeň sa z Lesnej ulice stiahli dva veľkoobjemové kontajnery a sú uzamknuté, 
prečo? 
P. primátorka – čo sa týka žľabu, musíme vybrať finančné prostriedky, z niečoho ubrať... čo sa 
týka kontajnerov – boli tam dlhšiu dobu, sype sa tam bežný domáci komunálny odpad... boli 
určené na to, že keď niekto požiada, môže si tam sypať stavebný odpad.... tieto kontajnery sú 
na veľkoobjemový odpad... každý z občanov to vie. Keby som vám ukázala zábery, čo všetko 
sa tam sypalo... Občania si musia uvedomiť, že na TDO sú maloobjemové kontajnery. Ďalšia 
vec, chodili tam Rómovia....  
P. prednosta – osobne ja a primátorka sme tam pristihli róma, kt. rozbíjal okná priamo pred 
kontajnerom. Prešiel som sa, vieme, kto mu to dovolil a je to smutné. Potom sa čudujeme, že 
máme bordel.  
P. Compeľ – je to záležitosť, kt. som apeloval Ing Zimovi – vrátim sa k dvom veciam – vy ste 
nevyriešili problém, keď ste ich uzamkli, tam je taká kopa, ako bola... ľudia tam budú sypať 
tak či tak. Tie kontajnery ste mohli dať pod železničné priecestie, my tento problém 
nevyriešime, ľudia budú stále sypať ten odpad. Jedine zvýšiť poplatok za odpad, alebo 
z poplatkov za automaty vyčistiť mesto.  
P. primátorka – odstránili sa preto, aby sa tam nesypal tuhý komunálny odpad. 
P. Compeľ – vyriešili sme niečo? 
P. primátorka – máme VZN, aj občania by mohli byť uvedomelí... 
Ing. Zima – naozaj bola pravda, že na komisii sme rozoberali otázku ohľadom komunálneho 
odpadu, problém vo vývoze v tom, že tie kontajnery sa stali akýmsi miestom pre 
podnikateľov nielen podolínskych ale aj iných. Bol som sa tam tiež pozrieť, dávam všetkým 
slovo, že na najbližšom zasadnutí urobíme analýzu. Budeme sa o tom rozprávať o zvýšení 
poplatku na budúci rok.  
P. primátorka – mám analýzu, kde všade sú umiestnené aj kontajnery na sklo, je ich 
dostatok... 
 
P. Hojstrič – aký je tam systém, ak sa chcem dostať k týmto kontajnerom 
P. primátorka – kľúče má mesto, na požiadanie to otvoríme. 
P. Hojstrič – jeden je plný, druhý je do polovice naplnený. 
P. primátorka – kontajnery sa tam dávali prázdne 
 
Bc. Smandra – občania z Hviezdoslavovej ulice – vytlačilo tam spodnú vodu a tečie po 
polovici ulice.  
P. prednosta- osobne som tam bol, pravdepodobne je to prameň.  
Bc. Smandra – nedá sa tá voda nejako usmerniť? 
P. prednosta – samozrejme s tým niečo spravíme. 
 
P. Reznický – zaujímajú ma faktúry – Eurovia a Baláž  bolo by lepšie, aby tam bol aj súpis 
vykonaných prác zverejnený. Nemohli by byť doplnené aj prílohy? Faktúry firmy STOR – tie, 
ktoré boli prekročené... 
Ing. Dubjel – v rámci rekonštrukcie sa zistili skutočnosti, kt. trebalo riešiť. Robili sa tam na 
viac práce, preto boli faktúry navýšené.  
P. primátorka – práce, kt. boli realizované v priestoroch MsKS – všetko tam padá, takže bude 
nevyhnutné urobiť ďalšiu úpravu... 



Ing. Dubjel – mesto potrebuje na prevádzku MsKS – múry sa sušili, ale nemôžme si dovoliť, 
aby sa sušili pol roka. Niektoré úpravy bude firma STOR robiť v rámci záruky... 
P. Compeľ – dali sme do toho poviem obrazne 300 000, zarobili sme na kultúrnom stredisku 
za tento polrok 300 000? Ak nie, tak to bolo zbytočné.  
Ing. Zima – ja som pri tej stavbe nebol, tak nemôžem povedať, nevidel som tú miestnosť ani 
v rámci povodne, ani keď sa vykonávala rekonštrukcia.  
P. Compeľ – existuje nejaká norma na vlhkosť? 
Ing. Zima – ak robili osekanie omietok až po tehlu a nechali to schnúť  3 mesiace, bol 
dostatočný čas aby to obschlo ale neviem, aký materiál tam použili, môže tam byť vnútorná 
vlhkosť. Na opravu nám pomohol aj štát. 
 
Mgr. Ferencko – ako sa vyriešilo zatekanie strechy na novej bytovke? 
P. primátorka – bol tam pán Klimek mladší, zasilikónoval to a nemali sme žiadne hlásenie 
o premákaní. 
 
K bodu č. 6 
Ing Marhefka   - vybrali ste zhruba 2380 Eur, aký je to nárast oproti minulému roku? 
P. Živčak -Minulého roku sme vybrali okolo 400 Eur. 
Ing. Marhefka – mám podnet občanov, že pokuty sú vyberané aj cez víkendy aj počas omší... 
Koľko ste vybrali počas prvých nedieľ? 
P. Živčak – sú tam vybrané pokuty, len za porušenie dopravnej značky, ostatné sú riešené 
dohovorom.  
Ing. Marhefka – momentálne ľudia pri rekonštrukcii námestia nemajú kde parkovať. Nedá sa 
dať dodatková tabuľka k zákazu odbočenia – neplatí v čase... 
P. Živčák – je to zákaz vjazdu, pokiaľ niekto chce, sú tu málo využívané parkoviská, ide tam 
v nedeľu o 3, 4 autá, ktoré si to miesto nájdu. Je to absolútna arogancia v rámci zákona.  
Ing. Marhefka – slúžite každú prvú nedeľu? Dá sa tam postaviť a usmerňovať tie autá? 
P. Živčák – snažíme sa o to, ale myslím, že každý slušný človek rešpektuje zákon a netreba ho 
usmerňovať.  
Ing. Marhefka – požiadal by som prednostu, aby nám spravil súpis materiálových a mzdových 
nákladov... 
 
RNDr. Válek – koľkými papučami disponujeme? Kedy ste sem tam ráno spravili nejakú 
prevenciu, usmernili pri kláštore deti ako chodia cez cestu.. 
P. Živčak – dve malé a jednu strednú.  
 
 
Hlasovanie: za vystúpenie pani Simoníkovej 
Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 1 
 
Ak je tam zákazová značka, myslím si, že ten vodič by to mal rešpektovať. Je to vodič, zložil 
skúšky, mal by to rešpektovať. Je smiešne, robiť nejakú analýzu, koľko pokút sa vybralo cez 
omšu... 
Ing. Zima – ja si myslím, že Ing. Marhefka apeloval na to, že tam boli problémy s tými 
cudzími, kt. to tu nepoznajú aby MsP im najprv dohovorila... 
 
Hlasovanie: berie na vedomie 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 7 



P. primátorka – srdečne vítam všetkych pozvaných.  
Ing. Zima – neviem, ako si to kolegovia predstavujú – umožníme najprv každému jednému 
vystúpiť a potom určíme, či verejne, alebo tajné. 
 
Ako prvý vystúpi Ing Rudolf Bazelides – v mojej prihláške je profesný životopis, v krátkosti 
poviem, od roku 1983 sa venujem ekonomike, v poslednej dobe sa venujem účtovnému 
poradenstvu, ja by som viac menej chcel povedať, načrtnúť dve oblasti, kt. mali byť bonusom 
k práci kontrolóra – hlavný kontrolór nie je osoba, kt. len kontroluje, ale mala by aj poradiť, 
musí byť vytvorená spolupráca. Náväzne na to, určite za 4 mesiace tu vznikol rad vecí, ktoré 
treba doriešiť. Keďže som pracoval a pracujem aj ako súdny znalec, veľa vecí sčasti súvisia 
s neznalosťou zákona. Nie som odtiaľto – som nestranný, nezávislý...Nie som tu nikomu 
zaviazaný, som nestranný... 
 
Ing. Martina Chovancová – všetky informácie sú uvedené v životopise, ukončila som vysokú 
školu ekonomickú, momentálne pracujem ako kontrolór v zdravotnej poisťovni. Len takto 
v krátkosti.  
Bc. Smandra – ste momentálne na materskej, budete mať čas? 
Chovancová – nemyslím si, že by to bol problém. 
 
p. Zuzana Mačáková – 17 rokov vykonávam prácu v oblasti účtovníctva a ekonomiky, nemám 
síce VŠ, ale mám dlhoročnú prax. Moja práca je viazaná na dodržiavanie zákonov, keďže je to 
práca kontrolóra, je to práca čísel a zákonov. Myslím si, že táto práca je pre mňa vhodná. 
Zaujíma ma dianie v Podolínci a je pre mňa dôležité, aby sa zákon dodržiaval 
 
Mário Polák – ja sa vzdávam príhovoru. 
 
Ing. Júlia Rybovičová – kontrolná činnosť nie je len o číslach, je to predchádzanie 
nedostatkom. Ukončila som v 1981 VŠ ekonomickú, najdlhšie som pracovala vo VÚB, 
pracovala som ako zástupkyňa riaditeľa, na mestskom úrade v SĽ. Momentálne pracujem ako 
kontrolorka už v 5 obciach.  
RNDr. Válek – akú tam máte pracovnú náplň v tých obciach? 
P. Rybovičová – od 15 do 30 percent.  
 
Ing. Juraj Zima – mám skončenú VŠ technickú, 13 rokov som programoval ekonomický 
softvér, 12 rokov vykonávam účtovníctvo. Bol som poslancom MsZ, venujem sa ekonomike.  
 
Hlasovanie: verejná voľba 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
Hlasovanie: Ing. Rudolf Bazelides  
Za: 0 
 
Hlasovanie: Ing. Martina Chovancová 
Za: 1 - Bc. Ján Smandra 
 
Hlasovanie: Zuzana Mačáková 
Za: 3 - Bc. Jozef Selep, Peter Reznický, Vlasta Bujnovská 
 
Hlasovanie: Mário Polák 
Za: 0 



 
Hlasovanie: Ing. Júlia Rybovičová 
Za: 0 
 
Hlasovanie: Ing. Juraj Zima 
Za: 7 – Ing. Štefan Zima, Mgr. Eduard Ferencko, Peter Hojstrič, Jozef Compeľ, Ing. Ján 
Marhefka, Mgr. Radoslav Borovský, RNDr. Emil Valek, PhD. 
 
Hlasovanie: MsZ volí Ing. Juraja Zimu za hlavného kontrolóra mesta 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 8 
Predniesol Mgr. Seman – dôvod na prijatie nového VZN – zmien je viac, netýkajú sa len 
výšky, ale aj spôsobu výberu niektorých príspevkov. Jedná sa o zníženie zo 6 na 4 Eura. V MŠ 
navrhujeme zvýšenie na 4 Eurá. Jedáleň – tam vychádza úprava z limitov Min. školstva – 
stravné zmena max. o 5 percent, je tam schválených 8 pásiem, my sme navrhli 2. pásmo.  
 
RNDr. Válek – predbežný záujem o kluby je aký? 
Mgr. Seman – vyzerá to na dva kluby, ale rodičia zapisujú deti až na začiatku roka. Predbežný 
záujem je 36 detí.  
 
Mgr. Borovský – minulého roku bol jeden klub? 
Mgr. Seman – mali sme dve oddelenia 
 
Hlasovanie: zrušenie VZN č. 1 z roku 2008 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
Hlasovanie: schválenie VZN č. 2 z roku 2011 o výške príspevku  
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 9 
Predniesol Mgr. Seman – zákon umožňuje navýšiť počet detí v triede so súhlasom 
zriaďovateľa. Počet detí v triede pre 2a 3 ročné deti určuje zriaďovateľ.  
Hlasovanie: MsZ navýšenie počtu detí   
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 10 
Predniesol Mgr. Seman – v MŠ nám zostala jedna trieda, kt. máme bez úpravy podlahy – tá 
podlaha je už v takom zlom stave, že je potrebné ju vymeniť. Náklad je 5438 Eur, pre túto 
akciu sme sa rozhodli, keď sme zistili, že nám v rozpočte ostáva nejaká rezerva. Dokopy 
máme rezervu cez 3000, 2000 by sme potrebovali na dofinancovanie tejto podlahy.  
P. Compeľ – koľko je tam metrov štvorcových? 
Mgr. Seman – nejakých 162 štvorcových metrov. Pôjde tam linoleum, na podklad pôjde 
podložka a dosky.  
Ing. Zima – je tu požiadavka na fin. čiastku z rozpočtu mesta, chýba mi tu, z čoho a z akej 
položky tam tých  2000 chceme dať? Niekde ich musíme zobrať.  
P. Primátorka – konzultovala som s účtovníčkou doporučila mi zobrať to z položky údržby.  
 
Hlasovanie: schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 



 
 
Hlasovanie: zmena rozpočtového opatrenia 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 11 
Predniesol Mgr. Seman 
Ing. Zima – ostatné časti tohto vnútorného predpisu sú kompatibilné, pod hranicou toho, 
o čom hovoríme? 
Mgr. Seman – áno 
 
Hlasovanie: 33 194 sa nahrádza 10000 
132 796 sa nahrádza 20000 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 12 
Predniesol Ing. Dubjel 
Komisia doporučila zmenu zadania ÚP. Prichádzajú nám zmeny z VÚC. 
RNDr. Válek – bolo by dobré, keby ste nám to do budúcnosti poslali aj emailom.  
Ing. Zima – predpokladám, že toto je už posledná zmena a že sa už posunieme dopredu 
Hlasovanie: prerokovanie v zmysle zákona 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
Hlasovanie: berie na vedomie prerokovanie 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
Hlasovanie: berie na vedomie výsledky prerokovania 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
Hlasovanie: berie na vedomie výsledok zadania 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
Hlasovanie: berie na vedomie súborné stanovisko 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
Hlasovanie: schvaľuje zadanie UP  
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
Pánske lúky – prenájom 
Predniesol Ing. Dubjel 
Ing. Marhefka – takéto veci by mala prejednávať naša komisia, ale táto to nevidela. Myslím 
si, že k tomuto bodu sa treba vrátiť po stanovisku komisie.  
Bc. Selep – súhlasím s týmto návrhom, ide len o spoluprácu týchto komisií. Bolo by dobré, 
keby mali zasadania spolu, do budúcna. Týka sa to obidvoch komisií.  
Ing. Marhefka – nemyslím si, že by komisie nespolupracovali, nesúhlasím s tým tvrdením, že 
by komisie niečo nevedeli. Možno je to nejaký externý tlak...  
Bc. Marhefka: Ide o to, že sa objavovali každý deň iné dokumenty, preto je to tak ako to je. 
Nechali sme to teda tak, nech o tom rozhodne zastupitelstvo. 
 
 



Hlasovanie: stiahnutie bodu z programu 
Za:  11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
Prenájom budovy na ul. Lesnej – nebytové priestory a verejné priestranstvo  
Stanovisko komisie – doporučuje schváliť prenájom  
Ing. Dubjel – upozorňujem, že uvedené plochy nie sú vyhradené v ÚP na takýto druh 
podnikania, ale keďže je to na dobu určitú, nie je to problém. Ak sa tam neurobí spevnená 
komunikácia, nebolo by vhodné aby tam jazdili veľké stroje.  
RNDr. Válek – občania ma interpelovali, že sa obávajú, či tam nevznikne nadmerné množstvo 
hluku. Sú tam aj mladé rodiny, aj dôchodcovia.  
Ing. Marhefka – treba si uvedomiť, že chceme prenajať majetok, kt. je v obytnej zóne. 
V súvislosti s tým, je tu aj veľa rizík, čo sa týka zaťaženia cesty... čo sa týka druhej veci, keď 
sme tento majetok kupovali v prospech mesta, zámer bol taký, nakoľko mesto disponuje 
množstvom techniky, videli sme veľký zmysel v tom, aby sa všetok ten hnuteľný majetok 
sústredil do týchto priestorov. Z toho titulu si myslím, že určenie majetku bolo smerované 
úplne iným smerom.  
P. Compeľ – prístupové cesty- tá prístupová cesta ešte nie je vysporiadaná. Teoreticky mi 
ponúkame majetok bez prístupovej cesty. To je ďalší problém. Ja som to apeloval ešte 
v starom zastupiteľstve. Bývalý primátor dal pokyn Hanečákovi vykúpiť tento majetok, ale 
doposiaľ sa to neudialo.  
P. Reznický – treba porozmýšlať aj nad tým, či si začneme pestovať aj konkurenciu v rámci 
predaja dreva...  
Ing. Marhefka – tento názor podporuje aj to, že to nebude len skládka... konkurencia istým 
spôsobom bude 
P. Hojstrič – ja som bol za pánom Pitoňákom, nebude tam žiadna skládka dreva, čo ma 
zarazilo, že tie stroje sú na naftu...   
Bc. Selep – ako tu bolo povedané, je to obytná zóna, bude sa tam jazdiť s guľatinou .Ten 
majetok sme kúpili my, skúsme my využiť tieto priestory.  
P. Hojstrič – prečo tam dodnes nemáme tieto naše stroje a autobus? 
P. Primátorka – priestory boli zapratané nie materiálom mesta, stroje boli parkované v iných 
priestoroch... Objekt nebol náležite zabezpečený. Nie je tam elektrické vedenie... 
Ing. Marhefka: Ale veď všetko je už vybavené 
Bc. Marhefka: Nech sa páči opýtajte sa pána Ing. Dubjela ako je to vybavené... 
Ing. Dubjel – mesto dalo podmienku, aby sa nová el. prípojka pre budovu policajného zboru 
dala tak, aby sa dali napojiť aj tieto priestory. Nová prípojka sa však nezrealizovala, pretože 
budova policajného zboru sa napojila na starú prípojku. Tohto roku nám poskytli 
dokumentáciu, mali sme jednanie a dohodli sme sa, že mesto bude vystupovať ako investor, 
s tým, že bude mať splnomocnenie VSE a na vlastné náklady zrealizuje tieto veci.  
 
Hlasovanie: prenájom nebytových priestorov  
Za: 0     Proti: 9     Zdržal sa: 2 
 
K bodu č. 13 
Predniesol prednosta- zmena v rade školy – navrhuje Bc. Smandru a p. Hojstriča do rady 
školy.  
P. Compeľ – ja by som nezaťažoval zástupcu primátorky, ja by som navrhol niekoho z radu 
učiteľov našich poslancov.  
Dal by som návrh na Mgr. Borovského namiesto Bc. Smandru 
Hlasovanie: 
Za: 6   Proti: 1    Zdržal sa: 4 



 
Hlasovanie: zrušenie predchádzajúcej rady školy 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
Hlasovanie: schvaľuje nových členov rady školy 
Za: 9   Proti: 0   Zdržal sa: 2 
 
Odmena pre zástupcu primátorky vo výške 200 Eur z položky odmeny poslancom 
 
P. Compeľ – nemám problém zdvihnúť za to ruku, ale prečo je to z odmien poslancov? Nedá 
mi to a troška sa pozastavím. Ja som nebol osobne na dni mesta. Nefungovala tu komisia 
kultúry, robil to len jeden človek?  
P. primátorka – Bc. Smandra sa veľmi aktívne zúčastňoval zasadnutí komisií zadarmo, 
častokrát nedostane ani toľko, čo dostanú poslanci za zasadnutia. Veľmi aktívne pomáhal 
takisto čo sa týka sponzorstva viacerých akcií. Preto z odmien poslancov.  
Bc. Selep – tiež nemám problém zdvihnúť ruku, len sa mi to zdá trochu neférové.  
Bc. Smandra sa zúčastnoval komisií za základe prizvania predsedu. Ja by som sa spýtal rovno 
pána poslanca, či mu záleží až tak na tej odmene... 
Bc. Smandra – to je návrh mesta, nie môj. 
Ing. Zima – ja nebudem hlasovať za tento návrh. Ja som mal tú česť robiť zástupcu primátora, 
nemyslíte si, že som to robil zadarmo. Znovu opakujem, že ten viceprimátor ide za paušálnu 
odmenu ide do všetkého. Ja za tento návrh nezahlasujem.  
P. Compeľ – dajme hlasovať, schváliť, alebo neschváliť.  
Ing. Marhefka- ja takisto nemôžem podporiť tento návrh, tiež sme robili akcie, ktoré možno 
neboli tak pompézne prezentované a nikoho z nás nenapadlo si navrhnúť odmenu.  
 
Hlasovanie: schválenie odmeny 200 € pre zástupcu primátorky 
Za: 0   Proti: 4   Zdržal sa: 7 
 
Poriadok odmeňovania zamestnancov MsÚ  
 
Ing. Marhefka – je tento poriadok v súlade so štruktúrou MsÚ? 
Bc. Marhefka – áno 
Ing. Marhefka – zrejme funkcia lesného hospodára vznikla v súvislosti s tým, že lesy 
v prípade potreby finančne pomáhajú mestu... 
Bc. Marhefka – podľa zakona č. 369/1990 O obecnom zriadení o organizačnej štruktúre MsÚ 
rozhoduje primátor mesta. Vedenie mesta má iné predstavy o štruktúre preto sa v blízkej 
budúcnosti počíta so zmenou. 
Ing. Marhefka: v minulosti si mestské zastupiteľstvo vyhradilo právo rozhodovania 
o akejkoľvek otázke. Zvážim, či  nevypracujem niečo také... Lesy sú niečo ako zlaté vajce 
Mesta a hospodárilo sa s nimi stále dobre 
Bc. Marhefka: tak dobre že sa napr. majetok na Mníšku rozkrádal 
Ing. Marhefka: Zváž čo hovoríš pretože ako vedúci MsÚ si povinný pri takýchto poznatkoch 
podať trestné oznámenie 
Bc. Marhefka: hovorím čo bolo, je verejným tajomstvom, že sa na mníšku bez povolenia 
rabuje drevo z lesov  
Ing. Marhefka: čo si vykonal aby sa to zmenilo 
Bc. Marhefka: už dva krát som spolu s lesníkmi navštívil Mníšek a upozorňovali sme ľudí, 
ide tam nielen o drevo ale aj o pozemky, ale o tom určite budem informovať v nasledujúcich 
zastupiteľstvách 



 
Hlasovanie: berie na vedomie so zmenou 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
Určenie ďalšieho člena na otváranie obálok pri verejnom obstarávaní  
Ing. Zima  - ale zo zákona to robiť nemusíme, je určený len minimálny počet členov 3. Nikde 
nie je napísané, že nemôže byť párny počet. 
 
Hlasovanie:  návrh Ing. Dubjel ako ďalší člen 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
Hlasovanie: volí za ďalšieho člena Ing. Dubjela 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 14 
Ing. Marhefka- obec môže nepovoliť prevádzku automatov – kedže je to ošemetná vec, chcel 
by som poprosiť, aby bola pripravená aj analýza zdrojov, kt. dostáva z prevádzkovania 
automatov.  
 
P. Compeľ – tam to treba rozanalyzovať, pretože sú to automaty, kt. sa delia na dve skupiny. 
Vináreň už máme? 
P. primátorka – rozsudok bol neprevzatý, ale pracuje sa na tom, je to otázka možno mesiaca.  
P. Compeľ – mňa zaujíma čo bude mesto riešiť s týmto priestorom.  
P. primátorka – mesto má žiadosti na prenájom 
RNDr. Válek – nebude sa meniť štruktúra úradu? Mesto potrebuje nejakého kultúrneho 
referenta, chceme kultúru my, aj ľudia.. 
P. primátorka – tento rok určite nie, budeme uvažovať do budúcnosti.  
P. Reznický – trošku na zamyslenie, keď boli aj tieto dni mesta, veľmi sa mi páčili vystúpenia 
a zarazilo ma najviac, keď dokážeme dať maguráčiku 150 Eur, prečo nedokážeme zaplatiť 
naše deti, kt. vychováva pani Kolumberová... 20 Eur je smiešna suma 
Mgr. Ferencko -. My sme deťom zakúpili veci za 200 Eur a plánujeme ju podporovať ďalej. 
Ona si sama navrhla túto sumu.  
Mgr. Borovský – my sme sa snažili  vmestiť do tejto sumy, kt. sme mali schválenú... 
 
JUDr. Veselovský – robí mesto nejaké protipovodňové opatrenia? Ja som už v roku 2008 
spisoval petíciu... Na brehu stáli topole, zrazu tam nie sú. Autá tam dovážajú hlinu na 
„reguláciu“ brehu... 
P. primátorka- ja neviem, prečo sa tam minulého roku vyvážala tá hlina, tohto roku sme 
vstúpili do jednania s vodohospodárskym podnikom. S veľkou námahou sme vybavili aspoň 
to, aby sme mohli vstúpiť do potoka Hladkého. Mesto robilo všetko pre to, aby mohlo aspoň 
minimálne práce a opatrenia spraviť, v súvislosti s týmto sa chcem poďakovať DHZ. 
Iniciovala som stretnutie s ľuďmi z vodohospodárskeho podniku, vyjadrenie môžem dať až po 
stretnutí. Prioritou mesta je chrániť obyvateľov.  
Ing. Zima – musíme na nich len tlačiť. Vstupujeme do ochranného pásma povodia, kt. je ich 
a ak by sa niečo stalo, tak by bolo na nás, že sme neodborne vstúpili do brehu.  
JUDr. Veselovský – ten breh tam úplne padá 
Ing. Marhefka – my vo firme máme ten istý problém s nimi. Reálnu protipovodňovú ochranu 
vykonávajú veľmi striedmo a povedal by som aj neodborne.  
JUDr. Veselovský – rozmýšľam, či by ste nemohli osloviť aj ministerstvo životného 
prostredia 



Ing. Daniel Marhevka – problém je v tom, že oni tieto hrádze vedú ako neupravený povrch. 
V prvom rade by mali spraviť reguláciu potoka a potom. Doporúčal by som naozaj osloviť to 
ministerstvo, tam sa to dá.  
 
RNDr. Válek – bolo by to možno dobre aby sme si aj poslanci zobrali svoje ulice a dali to 
dokopy. 
 
P. Grunärmel – ako DHZ by sme potrebovali nové čerpadlo, pretože to naše staré  je 
v dezolátnom stave, dosť sme ho v poslednej dobe používali, je úplne slabé.  
P. primátorka -Zisťovali ste , kde sa dá opraviť? 
Grunärmel – oprava stojí v Čechách okolo 4000 Eur, nové 6000. Dalo by sa dať aj prerobiť.  
Robí sa to tak, že to prerábanie trvá aj pol roka.  
P. primátorka – vnímam to tak, že žiadate ako DHZ MsZ o peniaze na opravu čerpadla? 
P. Compeľ – ja to vnímam tak, že oni chcú aby sme v budúcom roku rátali s položkou na 
čerpadlo.  
Grunärmel – ale určite budú chcieť aj nejakú zálohu. Nikto nerobí zadarmo.  
 
Michal Dziak – nerozumel som jednej veci, 4 členná komisia niečo doporučila a jeden člen to 
v priebehu 24 hodín zrušil po tom, čo prišla ďalšia ponuka. Môže to vyzerať tak, že mu niekto 
niečo sľúbil... 
Keď teraz prišla ďalšia ponuka a príde ďalšia budeme sa tu naťahovať 4 roky? 
P. Hojstrič – ja som chcel, aby to do dnešného zastupiteľstva nešlo, to že to išlo moja vec nie 
je. 
P. Compeľ – komisia dáva odporúčanie poslancom a poslanci rozhodnú, nie je to tak, že 
niekto niečo sľúbi. Komisia doporučí, MsZ schvaľuje.  
P. Dziak – to mi je jasné, ale keď komisia niečo odsúhlasí a potom to jeden člen zruší? 
P. Compeľ – on dal len návrh.  
Ing. Marhefka – žiadostí bolo veľa, dohodli sme sa na nejakých veciach a tie veci neplatia. 
Celá tá tvoja žiadosť je zmätočná. MsZ má jediné právo schváliť, komu ten majetok 
prenajme.  
Ing. Zima – P.  Hojstrič konal správne, pretože zistil nové skutočnosti a konal správne.  
 
P. Šugereková – ja by som chcela počuť stanovisko k mojej žiadosti 
Ing. Dubjel – vaša žiadosť ešte nebola prejednávaná, pretože nezasadala komisia.  
Ing. Marhefka- čo najskôr zasadne komisia a budete prizvaná 
 
Návrh na uznesenie číta p. Peter Reznický 
Hlasovanie:  
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
Primátorka ukončila zasadnutie o 20:50 
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