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Zápisnica z XXXIII. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Podolínci, konaného dňa 02. júla 2018 
 

Otvorenie: 16,30 hod.  

Prítomní poslanci MsZ:  Mgr. Radoslav Borovský 

Jozef Compeľ 

Mgr. Eduard Ferencko 

MUDr. Ľuboš Filiač 

Peter Hojstrič 

Marta Simoníková 

Martina Simoníková 

Pavol Vychovalý 

Ing. Štefan Zima 

 

Ospravedlnení poslanci:  Ing. Ján Marhefka 

    RNDr. Emil Valek, 

 

K bodu č. 1 Otvorenie 

Primátor Ing. Daniel Marhevka otvoril XXXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Podolínci a privítal všetkých prítomných. 

 

Primátor predniesol program: 

 Otvorenie 

 Určenie overovateľov zápisnice 

 Voľba návrhovej komisie  

 kontrola plnenia uznesení 

 Interpelácia poslancov  

 Rozpočtové opatrenia –úprava  rozpočtu ZŚ a MŠ Podolínec 

 Rôzne  

 Diskusia 

 Záver  

 

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

Hlasovanie: 

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

 

K bodu č. 2 Určenie overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Eduard Ferencko, p. Peter Hojstrič 

      „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. Radoslav Borovský 

        členovia – MUDr. Ľuboš Filiač, Pavol Vychovalý 

 

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

 

Bod č. 4  Kontrola plnenia uznesení  

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

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie: 

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

 

Bod č.  5  Interpelácia poslancov 

p. Simoníková Marta: Ja sa chcem opýtať, či je možnosť doplniť kontajnery na ulici 

Sládkovičovej.  

P. Compeľ: Internetom sa šíria správy ohľadom VÚB, zase sa nadáva na poslancov 

a primátora. Počíta sa z bankomatom na dome služieb? 

p. primátor: boli tu riešiť túto situáciu ohľadom bankomatu, bankomat by mal byť v Milkagre. 

Keď už zrušili pobočku, mali mať už situáciu vyriešenú ohľadom bankomatu. 

p. Compeľ: neviem aké parametre sú na otvorenie bankomatu, nech je bankomat aj na 

vkladanie, ostatné si už vedia klienti poriešiť cez internet. 

p. primátor: už som s nimi rokoval ohľadom toho bankomatu. Dal som si aj zoznam bánk, 

poslal som im listy s ponukou na otvorenie banky v našom meste. 

p. Compeľ: treba osloviť aj sporiteľňu. 

sl. Simoníková : mal by byť ten vkladový bankomat, v Ľubovni je, ale dajú sa vkladať iba 

papierové. 

p. Borovský: minulé zastupiteľstvo sme riešili zubára.  

p. primátor: ja som oslovil jedného zubára, je to ukrajinec, má o to záujem, len si to musí 

vybaviť na VÚC. Je to mestské zariadenie, je to v štádiu riešenia. Bol  som za MUDr. 

Hencelom, je poslancom vo VÚC, musím napísať žiadosť a dúfajme, že sa niečo porieši. 

MUDr. Hencel je ochotný prísť aj na zastupiteľstvo a vysvetliť situáciu, čo sa týka ošetrenia 

občanov.  

Dal som Vám zoznam ľudí,  ktorí boli zaliati vodou, stojí to na tom, že nie všetci podpísali, 

treba ich osloviť, ak to nepodpíšu, nič nevyriešia, lebo potom bude vyvlastňovanie.  Počasie 

je vrtkavé, treba to vyriešiť. Budú tú hrádzu využívať cyklisti, korčuliari. Ak máte niekto 

možnosť osloviť tých ktorí nepodpísali, prosím urobte to, je to v záujme mesta.  
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p. Zima Štefan: z mojej ulice je to p. Hovancová,  p. Dziaková, nechcú podpísať, vysadili si 

tam stromčeky nie na ich pozemku, ak sa s nimi nedohodneme budeme to musieť 

vyvlastňovať. 

p. primátor. Minulý rok povodie Dunajca navážalo a navyšovalo hrádzu, čo urobili veľmi 

dobre.   

p. Zima Štefan: sú časti kde je koruna úzka, ak sa bude musieť zabrať nejaký meter budeme 

musieť to urobiť. p. Dziaková – neviem, aký má dôvod, nerozumiem. 

p. primátor: potok, čo ide okolo autobusovej stanice, bude vyriešený. Mesto tak bude 

chránené. 

p. Simoníková: Mohlo by sa nájsť ľudí aj na Tomaku, tam by mali byť adresy.  

P. Borovský: Ohľadom tréningového ihriska, riešil som to s p. Mularčíkom, nedostal som 

odpoveď. 

p. Primátor: dostali sme dotáciu 10 000 €, odsúhlasili sme 5000,- € do tejto výšky môžeme 

robiť, malo by sa to zarovnať, zalesniť a zatrávniť. Je to v štádiu výberového konania.  

p. Borovský : môže mi p. Mularčík zavolať.  

p. Hojstrič: Mali oslovení nejakú lehotu na to aby odpovedali.  

p. primátor: poprosil som všetkých, aby podpísali čím skôr, lebo je to zmluva o budúcej 

zmluve, ak sa to nevyrieši čím skôr, bude sa to vyvlastňovať. Sme na dobrej ceste, len ľudia, 

ktorí boli zaliati, robia problémy.  

 

Bod č. 6  Rozpočtové opatrenie - úprava rozpočtu ZŠ-MŠ Podolínec 

Rozpočtové opatrenie - úprava rozpočtu Základnej školy s materskou školou Školská 2,  

065 03 Podolínec za rok 2018 – základná škola, materská škola a školské zariadenia 

 

p. primátor: Poprosím pani riaditeľku, ak by bolo treba doplniť.  

p. Zima Štefan:  poprosím jednu vec p. riaditeľku aby výkon auditu, sa týkal tých na ktoré sa 

v súčasnosti nevzťahuje výkon kontroly, ktorú realizuje náš kontrolór, aby sme po sebe 

nerobili dvakrát to isté. To je moja požiadavka.  

p. Zima Juraj :  ja by som chcel doplniť, teraz som v úzkom kontakte s p. riaditeľkou.  

P. Oleníková: Ja by som to chcela vyjasniť, preberám celú školu, financovanie aj 

personalistiku, keď sa preberá škola robí sa audit. p. Tamášová  je lektorka  v súvislosti s  tým 

moja predstava je odkontrolovať všetko čo sa týka školských  zákonov.  

 Zákon 245/2018 školský zákon, s tým súvisí vnútorná dokumentácia školy, 

V mojej moci nie je ovplyvňovať výšku príjmov zamestnancov a príplatkov. Každá kontrola 

zo štátu, za ňu zodpovedá štatutár.  

Ja som nahliadla do smerníc, nie sú všetky  vypracované, nie som s tým stotožnená, komu 

boli priznané napríklad príplatky, možno sa mýlim, na to potrebujem odborníka. Sú tam 

smernice z roku 2010, ktoré už nemusia platiť. Má existovať hlavná smernica, toto by malo 

byť predmetom auditu, z toho sa odvíja to, čo ja musím prepracovať. Za to som zodpovedná 



4 
 

ja. Organizačný a pracovný poriadok, s tým súvisí, ako budú pracovať ľudia. Ako bude 

rozvrhnutá práca, čo sa bude považovať za nadčas. Chcela som s ňom prerokovať aj iné veci , 

čo sa týka ochrany osobných údajov. Ešte sú také veci, čo sa týka cestovných nákladov, audit 

na účtovníctvo, k tomu by som sa chcela dostať s p. Tamašovou. Kedy sa majetok školy 

považuje z majetok školy, kedy už sa nepovažuje za majetok školy . 

P. Zima Štefan:  mne toto vysvetlenie postačuje. Ja som si p. Tamášovú preveril, všetky údaje 

o nej potvrdzujú že ide odborníka vysokých kvalít.  

p. Oleníková : mám nezrovnalosť v tom, oslovila som p. primátora, čo sa týka  presunu 

finančných prostriedkov na bežné  náklady alebo prevádzkové náklady školy z prenesených 

kompetencií, aby to nemuselo schvaľovať zastupiteľstvo. Do budúcna či by sa nemohlo 

vytvoriť VZN. 

p. Zima Štefan: toto je správna pripomienka, čo sa týka originálnych kompetencií, je to 

v poriadku, tam nie je čo riešiť. Čo sa týka toho preneseného výkonu, je naozaj pravdou, že 

prostriedky, ktoré prídu, mesto je iba prestupnou stanicou. Mali by sa dať jasné pravidlá, 

podľa ktorých  bude štatutár rozhodovať o finančných prostriedkoch. Ak sa vytvorí rozumné 

VZN, nie je problém. Môžeme to do budúcna vyriešiť.  

p. Oleníková : v Kežmarku to majú tak, že určité finančné presuny schvaľuje štatutár -  

primátor.  

p. primátor: Musia tam byť dodržané určité pravidlá, určite si overíme, ako to majú inde. Ja 

som za nejaké VZN.  

 

Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  

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

 

 

K bodu č. 7  Rôzne 

p. primátor: v rôznom máme schválenie nového krízového štábu. Je to akútne a veľmi 

dôležité.  

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e  

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

Ruší:  

1.) Uznesenie č.14/2015 B/7. 

  „ZA“:     9  hlasov         „ZDRŽAL SA“ :   0  hlasov      „PROTI“ :    0 hlasov 
 
S ú h l a s í : 

 
1.)   S publikovaním historických faktov, údajov, obrazových záznamov o Meste Podolínec 

v publikácii k 50.výročiu znovu vytvorenia okresu Stará Ľubovňa – „Stará Ľubovňa - región mnohých 

kultúr na rozhraní Spiša a Šariša. 

 „ZA“:  9     hlasov         „ZDRŽAL SA“ :  0   hlasov      „PROTI“ :  0 hlasov 
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2.)  So zverejnením a použitím údajov dotýkajúcich sa Mesta Podolínec v publikácii  k 50.výročiu 

znovu vytvorenia okresu Stará Ľubovňa – „Stará Ľubovňa - región mnohých kultúr na rozhraní Spiša 

a Šariša. 

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

 

Bod č. 8  Diskusia 

p. Hojstrič. Jednu vec som si všimol, nad Podolíncom poletoval dron. Robí nejaký dokument 

ohľadom nášho mesta? 

p. primátor: áno, robí p.  Dlugolinský historický dokument o našom meste 

p. Simoníková: ako to skončilo s p. Birošíkom? 

p. primátor. Rieši sa to, dozviete sa to včas.  

 

Bod  č. 9 Záver  

 

 

 

_______________________                                               __________________________      

 primátor mesta                                                     vedúci odboru vnútornej správy

  

 

 

Overovatelia zápisnice:                     ________________________ 

 

           ________________________ 

 

 

Zapisovateľka:  Danka Antalová 

 

 

 


