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ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Názov: Mesto SABINOV 

Štatutárny zástupca:  Ing. Peter Molčan  

  

  

Adresa sídla: Námestie slobody 57 

PSČ: 083 01 

Mesto: Sabinov 

Kraj: Prešovský 

Štát: Slovenská republika 

  

IČO: 00327735 

DIČ: 2020711726 

Platca DPH: Nie 

Dátum vzniku:  06.09.1990 

 => účinnosťou zákona č. 369/1990 Zb. o Mestonom 

       zriadení 06.12.1990 

  => ustanovujúce MsZ 

  => vznik orgánov mesta 

  => činnosť mesta Sabinov 

  

Kód mesta: 525146  

Právna forma: 801       – Mesto (Mestoný úrad), mesto (mestský 

úrad) 

Predmet prevažujúcej činnosti (SK NACE): 84.11.0 – VšeMestoná verejná správa 

Predmet prevažujúcej činnosti (OKEČ) 75.11    – VšeMestoná verejná správa 

  

Sektor pre národné účty: S.1313  – Miestna samospráva  

Druh vlastníctva:  5           – Vlastníctvo územnej samosprávy 

Kategória veľkosti organizácie: 22         – 150–199 zamestnancov 

  

Telefón:  00 421 (0) 51 4880 422 

Fax:  00 421 (0) 51 4523 530 

Oficiálna web stránka mesta: www.sabinov.sk 

E–mail:  msu@sabinov.sk 

  

Počet obyvateľov:  12 622 (k 12/2010) 

Rozloha katastra: 2333 ha 

Prvá písomná zmienka:  rok 1248 

  

Klasifikácia štatistickej územnej jednotky 

Úroveň Sl. skratka Slovenský 

ekvivalent 

Kód  

NUTS 1 RŠÚJ 1 územie celej krajiny SK0 Slovensko 

NUTS 2 RŠÚJ 2 Oblasť SK04 Východné Slovensko 

NUTS 3 RŠÚJ 3 Kraj SK041 Prešovský kraj 

LAU 1 (NUTS 4) LŠÚJ 1 Okres SK0418 Sabinov 

LAU 2 (NUTS 5) LŠÚJ 2 Mesto SK0418525146 Sabinov 
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ÚVOD 

Program Hospodárskeho Rozvoja  a Sociálneho Rozvoja mesta (ďalej len „PHSR“) je základným 

programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Právnym základom 

ustanovujúcim povinnosť vypracovať PHSR je zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja 

zo 4. novembra 2008 a zákon č. 309/2014 Z.z., sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja. PHSR nadväzuje na príslušné strategické dokumenty a programové dokumenty 

podpory regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni, a to predovšetkým Partnerská dohoda a 

Operačné Programy na roky 2014 – 2020,PHSR Prešovského Samosprávneho Kraja 2008–2015, ako aj na 

územnoplánovaciu dokumentáciu mesta Sabinov.  

 

PHSR je komplexným dokumentom, integrujúcim otázky a možnosti rozvoja so sociálnymi, 

ekonomickými a ďalšími aspektmi. Jeho úlohou bude podporovať ostatné plánovacie dokumenty  a 

odvetvové dokumenty spracované na úrovni mesta. Rozdiel od územného plánu, ktorého úlohou je riešiť 

najmä otázky fyzického rozvoja územia, PHSR sa podrobnejšie zaoberá otázkami ekonomického a 

sociálneho rozvoja, čím vo vzťahu k územnému plánu plní komplementárnu funkciu. 

 

Aj keď ide o komplexný dokument, jeho cieľom nie je vyčerpávajúco obsiahnuť všetky problémy a 

nájsť na ne riešenie. Podstatou PHSR je z množstva problémov a problémových okruhov identifikovať tie, 

ktoré sú v danom prostredí a časovom období najkritickejšie. Za účelom dosiahnutia čo najvyššej efektivity 

a reálnosti cieľov sústreďuje zdroje na niekoľko prioritných cieľov, resp. prioritných oblastí rozvoja.  

 

Strednodobý plánovací horizont znamená veľkú mieru neistoty a rizika, ktoré nemožno vopred 

predvídať s dostatočnou presnosťou. Preto má PHSR charakter otvorenej, flexibilnej koncepcie, schopnej 

reagovať na aktuálne zmeny východiskových podmienok. Aby bol PHSR skutočne živým dokumentom, 

musí byť permanentne aktualizovaný. 

 

Z právneho hľadiska je dokumentom koordinačným, ktorý nemá charakter všeobecne záväzného 

predpisu. Zámery obsiahnuté v tomto dokumente sú záväzné len pre obstarávateľa – aj to len v rovine 

morálneho a politického záväzku, daného schválením dokumentu v mestskom zastupiteľstve. Ostatné 

fyzické a právnické osoby sú programom viazané len do tej miery, s ktorou sami vyslovili súhlas. 
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Zákon zaraďuje PHSR medzi základné programové dokumenty regionálneho rozvoja. Na základe 

týchto programových dokumentov sa realizuje podpora regionálneho rozvoja zo zdrojov EÚ. 

Vypracovaním PHSR mesto splní jeden zo základných princípov regionálnej politiky Európskej únie – 

princíp programovania. Súčasne tak zvýši svoje šance získať finančnú podporu na realizáciu projektov zo 

štrukturálnych fondov, keďže mesto musí preukázať súlad zamýšľaného projektu s regionálnymi 

stratégiami i miestnou stratégiou, ktorú reprezentuje PHSR mesta. 

 

PHSR v sebe zahŕňa proces plánovania, organizovania, rozhodovania a finančného zabezpečenia 

podpory regionálneho rozvoja na regionálnej úrovni s cieľom dosiahnuť hospodársky a sociálny rozvoj 

v určenom období. PHSR je strednodobý programový dokument vypracovaný spravidla na obdobie 7–10 

rokov, ktorý pozostáva z analyticko–strategickej časti a programovej časti.  

 

PHSR mesta Sabinov konkretizuje strategické ciele a rozvojové aktivity vo forme opatrení 

a projektových zámerov, pričom stanovuje ich nositeľov a navrhuje spôsob financovania a implementácie.  

 

V súlade s § 8 odsek 3 zákona č. 539/2008 Z. z. a zákona č. 309/2014 Z.z. tvoria PHSR mesta Sabinov 

tieto časti: 

a) analytická časť, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie mesta, 

odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a 

využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného 

rozvoja mesta; 

b) strategická časť, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jej vnútorných špecifík 

a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja mesta rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom 

dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia; 

c) programová časť, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie 

programu rozvoja mesta; 

d) realizačná časť, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou 

partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja mesta, systém monitorovania a 

hodnotenia plnenia programu rozvoja mesta s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový 

harmonogram realizácie programu rozvoja mesta formou akčných plánov; 

e) finančná časť, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, 

inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja mesta. 
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PHSR mesta Sabinov je nositeľom rozvojovej politiky mesta, plánov, smerovania a predstáv tak 

vedenia mesta ako aj obyvateľov mesta k rozvoju mesta Sabinov.  Vypracovanie PHSR mesta Sabinov 

indikuje záujem mesta o jeho budúcnosť, ako aj budúcnosť obyvateľstva v meste, pričom zahŕňa ich 

záujmy, postrehy, pripomienky a podnety. Tento dokument je potrebné vnímať ako nástroj na aktívnu 

politiku riadenia rozvoja mesta, založenú na potrebách a žiaducich zmenách spoločnosti. Stanovenie 

prioritných oblastí rozvoja mesta je základom pre dlhodobý rozvoj, ktorý je chápaný ako cielená stratégia 

a nie ako unáhlené a nekoordinované, necielené a nepremyslené rozhodnutia.   

 

PSHR mesta Sabinov je možné vnímať aj ako istú formu komunikácie medzi potencionálnymi 

investormi, ktorí sa pri svojich zámeroch a činnostiach orientujú na stabilitu a rozvojovú politiku mesta ako 

aj podľa možností investičných príležitostí na území mesta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Peter Molčan 

 primátor mesta Sabinov 
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Formulár č. Ú 2 –  Zámer spracovania PR   

Zámer spracovania PR 

Názov dokumentu: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  

mesta Sabinov 2016 – 2022 

Forma spracovania: PHSR mesta Sabinov na roky 2016 – 2022 spracuje riadiaci tím, 

ktorého súčasťou sú zástupcovia samosprávy s členmi pracovných 

skupín.  

Riadenie procesu spracovania: Vedenie samosprávy iniciovalo spracovanie PR v zmysle nového 

zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 

Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Na tento účel zostavilo riadiaci 

tím.  

Tvorba PR bude prebiehať samotnou prácou riadiaceho tímu a prácou 

s pracovnými skupinami. Úlohou jednotlivých aktérov bude 

participácia na tvorbe jednotlivých častí PR, pripomienkovanie 

a schvaľovanie ucelených častí PR. Členovia pracovných skupín 

spolu s riadiacim tímom budú komunikovať elektronicky, formou e–

mailov, resp. telefonicky a prebehnú viaceré parciálne i celkové 

stretnutia. 

Zoznam subjektov, ktoré budú zapojené do spracovania PR: 

- zamestnanci MsÚ 

- poslanci MsZ, členovia komisií MsZ, kontrolór 

- zástupcovia organizácií v meste 

- zástupcovia podnikateľských subjektov mesta 

- zástupcovia ZŠ, MŠ 

- verejnosť prostredníctvom web stránky mesta 

Obdobie spracovania: Obdobie spracovania od 10/2015 do 12/2015. Harmonogram 

spracovania je uvedený vo formulári č. Ú 3. 

Financovanie spracovania: - vlastné spracovanie  

- získanie informačných podkladov – štatistiky, analýzy, 

prognózy, dotazníky 

- náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, úprava 

elektronických médií 

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012 
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Formulár č. Ú 3 – Harmonogram spracovania PHSR  

Harmonogram spracovania PR mesta Sabinov na roky 2016 – 2022 

Termín r. 2015 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Úvod             

Analytická časť             

Strategická časť             

Programová časť             

Realizačná časť             

Finančná časť             

Záver             

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012 

 

 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja bol spracovaný na základe zákona Národnej 

rady SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona 309/2014 Z.z., ktorý definuje 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta ako strednodobý programový dokument, 

obsahujúci analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie 

cieľov, prvoradých potrieb a úloh vo všetkých oblastiach života mesta. Súčasťou programu je aj návrh 

jeho administratívneho a finančného zabezpečenia. Zákon stanovuje aj úlohy týkajúce sa vypracovávania, 

schvaľovania, zabezpečenia plnenia a pravidelného vyhodnocovania predmetného programového 

dokumentu. Pri spracovaní programu boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej 

republiky a princípy regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 

1266/1999 (nariadenie o štrukturálnych fondoch). 

Formulár č. Ú 3 – Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PHSR 

Metóda Informovanie 

verejnosti 

Získavanie 

názorov 

verejnosti 

Zohľadnenie 

názorov 

verejnosti 

Tlačené materiály       

Verejné informačné tabule áno     

Informačné tabule, tabuľky údajov áno     

Internetové stránky áno áno áno 

Využitie existujúcich médií       

Zverejňovanie informácií v miestnej tlači áno     

Stretnutia       

Stretnutia s kľúčovými ľuďmi/skupinami áno áno áno 

Návšteva na dotknutom území áno áno áno 

Verejné vypočutie áno áno áno 

Využitie miestnych ľudí a získavanie názorov áno áno áno 
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Formulár č. Ú 3 – Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PHSR 

Metóda Informovanie 

verejnosti 

Získavanie 

názorov 

verejnosti 

Zohľadnenie 

názorov 

verejnosti 

Rozhovory a prieskumy       

Dotazník pre záujmové skupiny áno áno   

Dotazník pre širokú verejnosť áno áno   

Poradne skupiny       

Miestne poradné skupiny áno áno áno 

Riešenie problémov       

Rokovanie bez prítomnosti moderátora/facilitátora áno áno áno 

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Sabinov je súčasťou sústavy 

základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Táto sústava je členená 

na strategické a programové dokumenty vypracovávané na úrovni štátu, sektorov, samosprávnych krajov, 

regiónov a obcí a programové dokumenty Európskej únie (pre využitie zdrojov štrukturálnych fondov). 

 

Východiskové podklady 

 
Podpora regionálneho rozvoja sa  uskutočňuje v súlade s programovaním na základe: 

 

Miestnej úrovni 

- Územný plán mesta  

- Komunitný plán sociálnych služieb 2014 – 2020  

- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta,  

- Program odpadového hospodárstva,  

- Program rozvoja bývania  

- Programový rozpočet  

- Zásady ochrany územia pamiatkovej rezervácie  
 
 

Národnej úrovni  
- Partnerská dohoda určuje stratégiu, priority a podmienky SR na využívanie fondov EÚ tak, aby 

sa dosiahli priority stratégie Európa 2020. Ide teda o základný národný dokument, ktorý zastrešuje 

všetky operačné programy SR pre nové programové obdobie. Neformálne vyjednávania k príprave 

Partnerskej dohody a operačným programom Slovenskej republiky na roky 2014–2020 sa začali 25. 

januára 2013 stretnutím so zástupcami Európskej komisie. Následne sa uskutočnili aj ďalšie 

neformálne kolá rokovaní, o ktorých bližšie informácie je možné získať na stránkach Úradu vlády 

ako Centrálneho koordinačného orgánu pre fondy EÚ v podmienkach SR. 
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-  

- Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na roky 2014 

– 2020 – pozičný dokument identifikuje z pohľadu Európskej komisie hlavné rozvojové potreby s 

možnosťou financovania opatrení v rámci fondov Spoločného strategického rámca EÚ v 

podmienkach SR. Zároveň tento dokument predstavuje základ pre negociácie s Európskou komisiou 

k Partnerskej dohode a operačným programom SR na roky 2014–2020. 

- Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové 

obdobie 2014 – 2020 

- Integrovaný regionálny operačný program „IROP“ – predstavuje programový dokument SR pre 

programové obdobie 2014 – 2020, ktorého globálnym cieľom je: prispieť k zlepšeniu kvality života 

a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný 

územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

- Sektorový operačný program, ktorý je strednodobý dokument vypracovaný pre vopred určené 

sektory. 

- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja (PHSR PSK), 

ktorý je strednodobý programový dokument, je v súlade s cieľmi a prvoradými potrebami 

ustanovenými v národnom pláne a s podkladom na vypracovanie príslušného regionálneho 

operačného programu. Jeho vypracovanie zabezpečuje samosprávny kraj. 

- Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, aktualizácia 2010, 

- Národný program reforiem, máj 2012, 

- Návrh základných princípov na prípravu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na 

programové obdobie 2014 – 2020, 

- Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020, (r. 2010) 

- Program odpadového hospodárstva na roky 2011 – 2015, 

- Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 

- Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na roky 

2011 – 2015 

- 2. etapa Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 – 

2015 

- Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského a 

vysokoškolského vzdelávania  
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Nadnárodnej úrovni  
Programové dokumenty Európskej únie pre využitie štrukturálnych fondov tvoria: 

- Stratégia EÚ 2020 – cieľ: konkurencieschopnosť, zamestnanosť a hospodársky rast  

- Spoločný strategický rámec EK, marec 2012,  

- Nariadenia EK (Všeobecné nariadenie, nariadenie k fondom),  

- CENTROPE – Správa o regionálnom rozvoji, 2012,  

- CENTROPE – Nástroj na hodnotenie potrieb infraštruktúry – podpora konkurencieschopného 

regionálneho rozvoja (INAT),  

- CENTROPE – Stratégia ľudského kapitálu,  

- CENTROPE – Stratégia v oblasti vedomostného regiónu,  

- CENTROPE – Stratégia v oblasti priestorovej integrácie a Akčný plán 2013+,  

- CENTROPE – Stratégia v oblasti kultúry a cestovného ruchu 2013+,  

- Národný (regionálny) rozvojový plán (RDP – Regional Development Plan), ktorý je hlavným 

dokumentom pre vyjednanie podpory zo Štrukturálnych fondov Európskej únie.  

- Rámec podpory spoločenstva (CSF – Community Support Framework), ktorý bude vytvorený na 

základe Národného rozvojového plánu v spolupráci s Európskou komisiou, je hlavným 

dokumentom vymedzujúcim poskytnutie podpory zo štrukturálnych fondov Európskej únie.  

- Sektorové operačné programy (SOP – Sectoral Operation Programme), ako taktické dokumenty 

vytvorené na úrovni ministerstiev, ktoré rozpracovávajú problémové celky stratégií majúcich 

plošný (celoštátny) charakter, pre ktoré bude žiadané spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie.  

- Regionálne operačné programy (ROP – Regional Operation Programme), ako taktické 

dokumenty, ktoré budú spracované na úrovni regiónov NUTS II a rozpracovávajú tie problémové 

celky stratégií, pre ktoré bude žiadané spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie.  

- Strategické usmernia Spoločenstva (SUS) – ROP odráža 1 usmernenie SUS t.j. „urobiť Európu a 

jej regióny atraktívnejším priestorom pre investície a prácu“, a súčasne 3 usmernenie SUS 

t.j.„vytvorenie väčšieho množstva a kvalitnejších pracovných miest“  

Jednotlivé strategické dokumenty sú vypracovávané vo vzájomnej nadväznosti a postupnosti. 

 

Implementácia 

Implementácia PHSR mesta Sabinov je zložitý a náročný proces. Za jeho realizáciu so zabezpečením 

všetkých väzieb na strategické a programové dokumenty SR a EÚ budú zodpovední predstavitelia 

samosprávy mesta Sabinov. Návrh spôsobu implementácie bude treba dopĺňať v súlade s organizačnou 

štruktúrou samosprávneho úradu, jeho kompetenciami v nadväznosti na vývoj v oblasti legislatívy, 

predovšetkým v oblasti nakladania s finančnými prostriedkami. Pri posudzovaní jednotlivých projektov 
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sme použili procesnú analýzu, ktorej hlavným cieľom bolo analyzovať proces premeny vstupov pomocou 

použitia súboru finančných, ľudských a technologických zdrojov. 

 

 
 

Finančné zabezpečenie 

V zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, sa 

financovanie regionálneho rozvoja realizuje na troch úrovniach: Na mikroregionálnej úrovni je možné 

rozvojové aktivity financovať jedine združovaním zdrojov nižšej úrovne, čiže obcí. Samosprávy nemajú 

spoločný zdroj financovania. V súčasnej situácii je možné rozvojové aktivity financovať buď z rozpočtov 

jednotlivých obcí v prípade individuálnych projektov alebo združením financií viacerých obcí v prípade 

spoločných projektov. V prípade financovania projektov majúcich význam v kontexte priorít celého kraja 

zohráva významnú úlohu Prešovský samosprávny kraj a financovanie inštitúcií v jeho zriaďovateľskej 

kompetencii. Ďalšími doplnkovými zdrojmi, ktoré možno definovať na úrovni jednotlivých aktivít sú 

predovšetkým štrukturálne fondy EU. Ich využitie v rámci jednotlivých aktivít je možné stanoviť len 

indikatívne bez určenia výšky požadovanej podpory s cieľom prispieť ku koordinácií realizácie 

rozvojových aktivít. 

- Pri zostavovaní finančného plánu a zaisťovaní finančnej podpory je potrebné zamerať sa na tie 

opatrenia, ktoré sú nedostatočne podporované zo štátneho rozpočtu, alebo nepodporované vôbec. 

- Pri zabezpečovaní základných potrieb občanov postupuje samospráva podľa zákona číslo 369/1990 

Z.z. O obecnom zriadení a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. 

- Na plnenie svojich úloh má mesto okrem finančných prostriedkov poukázaných od štátu v rámci 

delimitácie k dispozícií nasledovné financie: príjmy z miestnych daní a poplatkov, zdroje 

Štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci programovacieho obdobia 2014 – 2020. 
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Zdroje a dokumenty 

V súlade so snahou Slovenskej republiky o znižovanie rozdielov na úrovni rozvoja jednotlivých 

regiónov boli východiskom pri príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sabinov 

nasledovné strategické dokumenty: 

 

 
 

Podporné materiály 

Pri vypracovaní PHSR mesta Sabinov boli použité aj prognostické údaje vypracované Ministerstvom 

výstavby a regionálneho rozvoja SR. Hlavnou úlohou prognostických údajov je podporiť vypracovanie 

tohto programu a zabezpečiť tým zvýšenie efektívnosti procesov strategického plánovania a kvality tohto 

dokumentu. Toto zabezpečenie je dané prepojením Systému strednodobého výhľadu hospodárskeho a 

sociálneho vývoja a vecnej roviny strategického plánovania. 

Mesto Sabinov má nasledovné možnosti čerpania mimorozpočtových zdrojov na dosahovanie svojich 

cieľov a priorít v zmysle stanovených tematických cieľov stratégie Európa 2020 a prioritných oblastí 

Pozičného dokumentu: 

Partnerská dohoda (ďalej len „PD“), ako obdoba súčasného Národného strategického referenčného 

rámca, obsahuje záväzky členského štátu, že pridelené alokácie pre politiku súdržnosti EÚ sa využijú na 

implementáciu stratégie Európa 2020. Partnerská dohoda obsahuje aj návrh operačných programov.  

Operačné programy (ďalej len „OP“) sú hlavným riadiacim nástrojom pre využívanie fondov EU. 

Na zabezpečenie naplnenia cieľov stratégie Európa 2020 vypracovala EK tzv. „kondicionality“, t.j. 

podmienky, ktoré musia členské štáty splniť, jednak sú to podmienky ex ante, ktoré musia byť zavedené 

pred poskytnutím prostriedkov z fondov, ako aj podmienky ex post, podľa ktorých bude uvoľnenie 

dodatočných prostriedkov z fondov závisieť na výkonnosti a dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020. 

 

Tematické ciele v súlade so stratégiou Európa 2020: 

1.) posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií; 

2.) zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a 

kvality; 

3.) zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a poľnohospodárskeho sektora (v 

4.) prípade EPFRV) a sektora rybného hospodárstva a akvakultúry (v prípade EFNRH); 

5.) podpora prechodu na nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch; 
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6.) podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizík; 

7.) ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívneho využívania zdrojov; 

8.) podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach; 

9.) podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily; 

10.) podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe; 

11.) investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania; 

12.) zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy. 

Pozičný dokument definuje nasledujúce prioritné oblasti: 

– podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie 

– infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť 

– rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce 

– trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov 

– moderná a profesionálna verejná správa 

Priority stanovené v Pozičnom dokumente boli použité ako podklad pre prípravu najdôležitejších 

strategických dokumentov SR pre čerpanie fondov EU: Partnerskej dohody a operačných programov.  

Štruktúra operačných programov
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Priority operačných programov: 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM 

 

Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 

INVESTIČNÁ PRIORITA 1.1: Posilnenie regionálnej mobility prostredníctvom prepojenia 

sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN–T 

INVESTIČNÁ PRIORITA 1.2: Rozvoj ekologicky priaznivých a nízko uhlíkových dopravných 

systémov  

 

Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.1: Investovanie do sociálnej infraštruktúry, ktoré prispieva k 

národnému, regionálnemu a miestnemu rozvoju, a prechodu z inštitucionálnych služieb na 

komunitné 

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.2: Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného 

vzdelávania prostredníctvom rozvoja infraštruktúry vzdelávania a odbornej prípravy 

 

Prioritná os č.3: Konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie a zamestnanosť 

INVESTIČNÁ PRIORITA 3.1: Podpora fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie 

zanedbaných mestských a vidieckych komunít a území 

INVESTIČNÁ PRIORITA 3.2: Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva 

Prioritná os č. 4: Banskobystrický kraj 

 

Prioritná os č. 5: Technická pomoc 

 

IROP je realizovaný prostredníctvom integrovaných územných stratégii, ktoré na úrovni NUTS2 

zadefinujú prioritné projektové zámery v regióne. Cieľom je dosiahnutie čo najväčších synergických 

efektov preinvestovaných finančných prostriedkov a predchádzanie negatívnym účinkom 

nekoordinovaného plánovania v ohraničenom území. 

 

OP KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 

Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry 

INVESTIČNÁ PRIORITA 1: Riešenie významných potrieb investícií do sektora odpadu s cieľom 

splniť požiadavky environmentálneho acquis 

INVESTIČNÁ PRIORITA 2: Riešenie významných potrieb investícií do sektora vodného 

hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis 
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INVESTIČNÁ PRIORITA 3: Ochrana a obnova biologickej diverzity, ochrana pôdy a obnova a 

propagácia ekosystémových služieb vrátane Natura 2000 a zelených infraštruktúr 

INVESTIČNÁ PRIORITA 4: Opatrenia na zlepšenie mestského prostredia, regeneráciu 

opustených priemyselných lokalít a zníženie znečistenia ovzdušia 

 

Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 

povodňami, riadenie a prevenciu súvisiacich rizík 

INVESTIČNÁ PRIORITA 1: Podpora vyhradených investícií na prispôsobenie sa zmene klímy 

INVESTIČNÁ PRIORITA 2: Propagácia investícií nariešenie osobitných rizík, zabezpečenie 

odolnosti proti katastrofám a vyvíjanie systémov zvládania katastrof 

 

Prioritná os 3: Energeticky efektívnejšie nízkouhkíkové hospodárstvo 

INVESTIČNÁ PRIORITA 1: Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov 

INVESTIČNÁ PRIORITA 2: Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z 

obnoviteľných zdrojov v podnikoch  

INVESTIČNÁ PRIORITA 3: Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z 

obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane využitia vo verejných budovách a v 

sektore bývania 

INVESTIČNÁ PRIORITA 4: Vývoj a zavedenie inteligentných distribučných systémov s nízkymi 

a strednými úrovňami napätia 

INVESTIČNÁ PRIORITA 5: Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, zvlášť 

mestských oblastí, vrátane podpory trvalo udržateľnej mestskej mobility a zmiernenie 

relevantných adaptačných opatrení 

INVESTIČNÁ PRIORITA 6: Podpora využitia vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a 

tepla založenej na dopyte po využiteľnom teple 

 

Prioritná os 4: Technická pomoc 
 

OP INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA A OP ĽUDSKÉ ZDROJE 

 

Program rozvoja vidieka 

Projektové opatrenia (realizácia bude zabezpečovaná cez individuálne projekty žiadateľov): 

- Prenos znalostí a informačné akcie (čl. 15)  

- Poradenské služby (čl. 16)  

- Investície do hmotného majetku (čl. 18)  

- Obnova poľnohospodárskeho potenciálu – prevencia (čl. 19)  

- Podpora mladých farmárov, malých fariem a podnikania (čl. 20)  
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- Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 21)  

- Prevencia a odstraňovanie škôd v lesoch (čl. 25)  

- Investície do nových lesných technológií (čl. 27)  

- Spolupráca (čl. 36)  

- LEADER (čl. 42–45)  

 

Neprojektové opatrenia (realizácia bude zabezpečovaná cez národné projekty): 

- Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (LFA)  

- Agroenvironmentálne operácie súvisiace s klímou  

- Ekologické poľnohospodárstvo  

- Platby za životné podmienky zvierat  

- Platby Natura 2000 

 

ŠVAJČIARSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS 

LIFE LONG PROGRAMME 

DOTAČNÝ SYSTÉM MINISTERSTVA KULTÚRY SR 

DOTÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR DOTÁCIE 

MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR 

DOTÁCIE MINISTERSTVA DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR 

EKOFOND 

ENVIRONMENTÁLNY FOND 

A. Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme 

a) Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov 

b) Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania 

obnoviteľných zdrojov 

c) Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia 

B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd 

a) Čistiarne odpadových vôd a verejné kanalizácie 

b) Vodovody 

c) Protipovodňová ochrana – Opatrenia na vodnom toku 

d) Protipovodňová ochrana – Opatrenia mimo vodného toku 

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva 

a) Uzavretie a rekultivácia skládok 

b) Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 
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c) Zavedenie separovaného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích 

zariadení 

D. Oblasť: Ochrana prírody a krajiny 

a) Ochrana prírody a krajiny 

E. Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia 

a) Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia 

F. Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia 

a) Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia 

G. Oblasť: Zelená investičná schéma 

L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 

RECYKLAČNÝ FOND 

WORLD MONUMENTS FUND (SVETOVÝ PAMIATKOVÝ FOND) 

NADÁCIA SPP 

NADÁCIA ORANGE 

NADÁCIA EKOPOLIS 

NADÁCIA PONTIS 

GRANTOVÝ PROGRAM TESCO PRE ZDRAVŠIE MESTÁ 

 

Uplatnenie integrovaného prístupu 

ROZMER – 1 

Rôzne aspekty života miest – environmentálny, hospodársky, sociálny a kultúrny – sú vzájomne 

prepojené a úspech v rozvoji samosprávy možno dosiahnuť len prostredníctvom integrovaného prístupu. 

Opatrenia týkajúce sa fyzickej obnovy sa v PHSR skombinovali s opatreniami na podporu vzdelávania, 

hospodárskeho rozvoja, sociálneho začleňovania a ochrany životného prostredia. Predpokladom toho je 

rozvoj silných partnerstiev medzi miestnymi obyvateľmi, občianskou spoločnosťou, miestnym 

hospodárstvom a rôznymi úrovňami správy. Takýto prístup je osobitne dôležitý v súčasnosti vzhľadom na 

vážnosť problémov, pred ktorými momentálne samospráva stojí. Tieto problémy siahajú od konkrétnych 

demografických zmien cez dôsledky hospodárskej stagnácie v súvislosti s tvorbou pracovných miest a 

sociálnym pokrokom až po dôsledky zmeny klímy. Reakcia na tieto problémy bude mimoriadne dôležitá 

na dosiahnutie inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej spoločnosti, ktorá je cieľom stratégie Európa 2020. 

 

 

 

 



MESTO SABINOV 
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 

MESTA SABINOV 2016 - 2022 

December 2015                                                                                                   Strana 22 z 202 

 

ROZMER – 2 

PHSR mesta Sabinov integruje všetky dokumenty na miestnej úrovni ako aj ciele a priority národných 

strategických dokumentov a dokumentov EÚ. PHSR mesta Sabinov 2016 – 2020 integruje a nadväzuje na 

územnoplánovaciu dokumentáciu mesta, viacročný rozpočet. PHSR mesta vychádza a integruje strategické 

dokumenty na národnej úrovni ako Partnerská dohoda, ktorá určuje stratégiu, priority a podmienky SR na 

využívanie fondov EÚ tak, aby sa dosiahli priority stratégie Európa 2020, Pozičný dokument Európskej 

komisie k Partnerskej dohode a programom SR na roky 2014–2020, Stratégia financovania Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, Integrovaný regionálny 

operačný program „IROP“. Ďalej integruje a vychádza zo strategických dokumentov EÚ: Stratégia EÚ 

2020 – cieľ: konkurencieschopnosť, zamestnanosť a hospodársky rast, Spoločný strategický rámec EK, 

marec 2012, Nariadenia EK (Všeobecné nariadenie, nariadenie k fondom), CENTROPE – Správa o 

regionálnom rozvoji, 2012, CENTROPE – Nástroj na hodnotenie potrieb infraštruktúry – podpora 

konkurencieschopného regionálneho rozvoja (INAT), CENTROPE – Stratégia ľudského kapitálu, 

CENTROPE – Stratégia v oblasti vedomostného regiónu, CENTROPE – Stratégia v oblasti priestorovej 

integrácie a Akčný plán 2013+. 

 

ROZMER – 3 

Integrovaný prístup bol uplatnený pri procese spracovania strategického dokumentu, kde boli 

zohľadnené predstavy, potreby a požiadavky jednotlivých zainteresovaných skupín ako sú obyvatelia, 

rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v rámci pôsobnosti mesta, mimovládne organizácie, 

záujmové skupiny obyvateľov, podnikateľské subjekty, mesto a jeho jednotlivé orgány: poslanci MZ, 

primátor, komisie. Integrovaný prístup bol uplatnený v prípravnej fáze spracovania PHSR, prostredníctvom 

dotazníkového prieskumu pri jednotlivých skupinách. Následne bol integrovaný prístup uplatnený v rámci 

schvaľovacej fázy PHSR, kde bol návrh dokumentu zaslaný zainteresovaným skupinám na záverečnú 

úpravu, doplnenie a odsúhlasenie. 

 

ROZMER – 4 

Integrovaný prístup bol uplatnený v prípade finančného zabezpečenia jednotlivých priorít a cieľov. 

Financovanie sa realizuje z viacerých zdrojov – verejných a súkromných. Verejné zdroje uplatňujú 

integrovaný prístup z hľadiska horizontálneho ako aj vertikálneho. Z horizontálneho hľadiska predstavuje 

kombinovanie viacerých možných zdrojov EÚ (Operačných programov). Z vertikálneho hľadiska sú 

integrované zdroje EÚ, úrovne SR, VÚC a nakoniec na najnižšej úrovni miestnej samosprávy. PHSR sa 

skladá z hlavného dokumentu a príloh, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. 
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Fázy strategického plánovania a definovanie zodpovednosti 
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1 

Vyvolanie dopytu v meste Sabinov. 

Sformovanie prvotnej pracovnej skupiny. 

Určenie, koho je treba do prípravy PHSR zapojiť. 

Spôsob oslovenia a prizvania ďalších účastníkov – dotazníkový prieskum. 

Príprava informačnej stratégie. 

2 

Zapojenie všetkých účastníkov procesu. 

Vytvorenie organizačnej a riadiacej štruktúry pre spracovanie PHSR. 

Stanovenie pravidiel rokovania riadiacej štruktúry. 

3 

Predstavenie cieľov, záujmov a potrieb všetkých účastníkov. 

Vytvorenie a zverejnenie mechanizmov pre aktívnu spoluúčasť verejnosti. 

Uskutočnenie analýzy potrieb a zhodnotenie existujúcich zdrojov. 

Zhodnotenie silných a slabých stránok mesta. 

Vymenovanie príležitostí a rizík a naznačenie trendov pre rozvoj mesta v 

jednotlivých oblastiach. 

4 

Hlavné hodnoty, ktoré tvoria jej základ a ktoré určia pri spracovaní PHSR 

smer, ktorým sa budú 

jednotlivé oblasti uberať, 

Cieľ, ktorý má byť dosiahnutý a priority rozvoja, 

Prekážky, ktoré bude nutné prekonať pri rozvoji, regionálne aj nadregionálne 

zdroje, ktoré je možné využiť na rozvoj. 

5 

Plán postupných krokov a úloh na dosiahnutie stanovených cieľov a priorít. 

Systém sledovania realizácie PHSR. 

Spracovanie konečnej verzie PHSR. 

Predloženie textu PHSR na pripomienkovanie verejnosti. 

Schválenie PHSR zastupiteľstvom. 

6 

Uskutočňovanie plánu. 

Ročné vyhodnocovanie plánu. 

Informovanie verejnosti o uskutočňovaní PHSR. 

Priebežné vyhľadávanie a zapájanie nových partnerov. 

Nástroje umožňujúce uskutočniť zmeny v pôvodnom PHSR. 

Zdroj: Woleková, Mezianová, 2004, s.14 – 17. 
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2. ANALYTICKÁ ČASŤ  
Analytická časť PHSR prináša komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej situácie – 

aktuálneho stavu, v akom sa mesto nachádza. Analytická časť zároveň obsahuje i odhad budúceho možného 

vývoja a prípadné riziká vo väzbe na relevantné stratégie. Analýza informácií, databáz, kvantitatívnych 

a kvalitatívnych dát odhaľuje i vnútorný potenciál územia a limitujúce faktory rozvoja mesta.  

S cieľom naplnenia vyššie uvedeného účelu analytickej časti, spracoval riadiaci tím analýzu 

vnútorného a vonkajšieho prostredia. Komplexná analýza aktuálneho stavu bola zostavená na základe 

informácií dostupných z relevantných zdrojov a databáz. Zoznam použitých dát je uvedený v nasledujúcej 

tabuľke. 

Tabuľka č. A 1 – Zoznam použitých kvalitatívnych a kvantitatívnych dát 

Zoznam použitých kvantitatívnych  a kvalitatívnych dát 

Oblasť dát /téma Zdroj dát Webová stránka 

Demografia Štatistický úrad SR http://www.statistics.sk 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.upsvar.sk 

Mestská databáza http://www.sabinov.sk  

Bývanie Štatistický úrad SR http://www.statistics.sk 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.upsvar.sk 

Mestská databáza http://www.sabinov.sk  

Školstvo a vzdelávanie Štatistický úrad SR http://www.statistics.sk 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.upsvar.sk 

Mestská databáza http://www.sabinov.sk  

Zdravotníctvo Národné centrum zdravotníckych informácií http://www.nczisk.sk 

Sociálna starostlivosť Štatistický úrad SR http://www.statistics.sk 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.upsvar.sk 

Mestská databáza http://www.sabinov.sk  

Ekonomická situácia Štatistický úrad SR http://www.statistics.sk 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.upsvar.sk 

Mestská databáza http://www.sabinov.sk  

Technická infraštruktúra 

a vybavenosť 

Ministerstvo životného prostredia SR http://www.minzp.sk 

Štatistický úrad SR http://www.statistics.sk 

Mestská databáza http://www.sabinov.sk  

Životné prostredie Slovenský hydrometeorologický ústav http://www.shmu.sk 

Štatistický úrad SR http://www.statistics.sk 

Slovenská agentúra životného prostredia http://www.enviroportal.sk 

Mestská databáza http://www.sabinov.sk 

  

Zdroj: vlastné spracovanie 
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2.1 Základná charakteristika mesta 
 

2.1.1 Historický vývoj mesta 

Prvýkrát je Sabinov spomínaný 23. februára 1248 v listine kráľa Bela IV. podľa ktorej bol Sabinov 

spolu s ďalšími 15 šarišskými dedinami vymenený biskupovi za iné dediny a majetky. Názov Sabinov je 

odvodený zo slovanského základu „Sobin“, vzhľadom k histórii, ktorou územie Slovenska prechádzalo, 

uvádzaný bol aj v iných rečiach: Szeben (Kisszeben) v maďarčine, Sibinium (Cibinium) v latinčine, Zeben 

v nemčine, či Sobinów v poľskom jazyku. 

V roku 1299 udelil panovník Ondrej III. trom toryským mestám (Prešov, Veľký Šariš a Sabinov) mestské 

výsady a v r. 1405ho kráľ Žigmund Luxemburský povýšil na slobodné kráľovské mesto. V listine sa 

spomína, že mesto má byť obkolesené hradbami, priznáva mestu rovnaké výsady ako malo mesto Košice 

a právo voliť vlastného richtára. V roku 1480 bol Sabinov prijatý do spolku Pentapolitana, fungujúceho od 

roku 1412– zoskupenia piatich východoslovenských slobodných kráľovských miest (Košice, Prešov, 

Levoča, Bardejov a Sabinov). 

 

 
Historické jadro Sabinova s opevnením v 16. storočí  

Foto: Daniel Dedina, so súhlasom Kultúrneho centra Na korze 

 

V roku 1871 bol Sabinov ustanovený za sídlo Hornotoryského okresu, ktorý združoval 58 vtedajších 

obcí (mesta z dnešných okresov Sabinov, Prešov a Stará Ľubovňa), od r. 1908 sa okres volal podľa miesta 

svojho sídla, Sabinovský. Patrilo tu 51 obcí. V roku 1986 sa Mesto Orkucany stala mestskou časťou 

Sabinova. 
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2.1.2 Poloha, prírodné podmienky 

 

Matematickogeografická poloha mesta Sabinov  je určená súradnicami:   

 najsevernejší bod– 49° 07´ 43´´ s.g.š., dolina Čierneho potoka, resp.    

                               49° 10´ 13´´ s.g.š., berúc do úvahy aj katastrálne územie Zálesie 

 najjužnejší bod–    49° 04´ 00´´ s.g.š., niva Torysy v mestskej časti Orkucany 

 najzápadnejší bod–    21° 04´ 06´´ v.g.d., výbežok geomorfologického celku Bachureň 

 najvýchodnejší bod – 21° 08´ 12´´ v.g.d., potok na rozhraní katastrov Jakubovian a Sabinova 

 

Geologická stavba nie je veľmi pestrá. Vnútrokarpatskýpaleogén vytvára podložie  pre horniny 

kvartérneho veku. Z nerastných surovín majú zastúpenie len tehliarske suroviny (paleogénneílovce, 

kvartérne hliny). Mesto Sabinov patrí z geomorfologického hľadiska k subprovincii Vonkajších Západných 

Karpát, v rámci nej tu zasahujú dva geomorfologické celky, Bachureň a Spišsko – šarišské medzihorie (časť 

Šarišské Podolie). Prevýšenie (rozdiel medzi najnižšie a najvyššie položenou kótou) katastra dosahuje 244 

m (295 – 539 mn.m.). Špecifikom mesta Sabinov je jeho podnebie. Prechádza ním hranica klimatických 

oblastí, asi štyri pätiny sa nachádzajú v mierne teplej a zvyšok v teplej oblasti. Osou riečnej siete je rieka 

Torysa s ľavostrannými (Ginec, Krakovský potok, Drienický s Čiernym a Červeným, Jakuboviansky 

s Telekom) a pravostranným prítokom (potok Šalgov) a patrí k povodiu Hornádu. Dominantným pôdnym 

druhom v katastri mesta sú hlinité pôdy. Na fluviálnych sedimentoch nivy Torysy a jej prítokoch sa 

rozprestierajú fluvizeme. Plošne najrozšírenejšími pôdnymi typmi sú ešte kambizeme, hnedozeme 

a luvizeme. Územie Sabinova patrí do 1. stupňa ochrany prírody, na jeho územie teda nezasahuje žiadna 

chránená krajinná oblasť (CHKO), národný park, chránený areál, prírodná rezervácia alebo prírodná 

pamiatka. 



MESTO SABINOV 
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 

MESTA SABINOV 2016 - 2022 

December 2015                                                                                                   Strana 28 z 202 

 

2.1.3 Sídelná štruktúra 

 

Mesto Sabinov leží na starej „jantárovej“ obchodnej ceste, vedúcej od Baltského mora až k moru 

Čiernemu. 

Od 13. storočia bol Sabinov súčasťou Šarišskej stolice, od 19. storočia premenovanej na Šarišskú 

župu. V roku 1923 sa stal sídlom okresu, a bol ním do r. 1960, kedy sa pri redukcii počtu okresov stal 

súčasťou okresu Prešov. Od r. 1996 je Sabinov opätovne okresným mestom. Zhruba jedna pätina 

obyvateľov okresu žije v okresnom meste (22,5 %). 

V súčasnosti žije v meste Sabinov 12 703 obyvateľov (údaj Štatistického úradu SR, k 31.12.2014). 

V rámci klasifikácie slovenských miest mu patrí 59. miesto (10. v Prešovskom kraji) a s 23,83 km² (2 383 

ha) je v hodnotení miest podľa rozlohy na 105. mieste. Hustota zaľudnenia je 533 obyv./km². Dĺžka 

katastrálnych hraníc je 21,38 km. Okrem mestskej časti Orkucany tvoria dnešné mesto Sabinov tieto 

miestne časti: Sabinov – stred, Pri ihrisku, Nad stráňou, Priemyselný obvod, Gelbeše, Husí Hrb, Malá Hora, 

Sídlisko, Pod malou horou. Súčasný Sabinov susedí s deviatimi obcami, Drienicou, Červenou Vodou 

a Pečovskou Novou Vsou na severe, Uzovským Šalgovom a Ražňanmi na západe, Šarišskými Michaľanmi 

na juhu a Jakubovanmi na východe (berúc do úvahy aj katastrálne územie Zálesie, mesta susediace svojimi 

katastrami so sabinovským sú aj Jakovany a Olejníkov).       

Historickým jadrom je vretenovité námestie s mestskými dominantami, pôvodne gotickým 

kostolom Sťatia sv. Jána Krstiteľa a budovou voľakedajšieho piaristického gymnázia postavenou 

v renesančnom slohu. Lemované je, po oboch stranách, neskorogotickými, renesančnými a barokovými 

meštianskymi domami. Panorámu mesta dotvárajú grécko–katolícky chrám, dva evanjelické a jeden 

pravoslávny chrám. Spomienkou na stredoveký Sabinov sú, na viacerých miestach zachované, pozostatky 

mestských hradieb vrátane bášt.  

Centrum mesta postupne dostáva nový, modernejší vzhľad, s rešpektovaním a zachovaním 

pôvodných kultúrno–historických hodnôt. V rokoch 2008–2009 došlo k prvej fáze rekonštrukcie, šlo o 

južnú časť námestia. Následne, v období rokov 2012–2013 prebehla ďalšia, rozsiahlejšia etapa 

rekonštrukcie centrálnej zóny. Tá sa uskutočnila najmä vďaka tomu, že sa mesto Sabinov úspešne 

uchádzalo o získanie nenávratného finančného príspevku v rámci Regionálneho operačného programu. 

 

Názov projektu: Rekonštrukcia mesta Sabinov 

Operačný program: Regionálny operačný program 

   Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel 

Celkové oprávnené výdavky*: 1 257 261,22 € 

NFP*: 1 182 988,99 € 

* – skutočne čerpané výdavky projektu boli z dôvodu nerealizovania časti stavených objektov nižšie 
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Realizácia uvedeného diela bola rozdelená do 5 stavebných objektov: 

 úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene v centrálnej zóne 

 výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení v centrálnej zóne 

 výstavba a rekonštrukcia chodníkov v centrálnej zóne 

 rekonštrukcia miestnych komunikácií v centrálnej zóne 

 výstavba verejného hygienického zariadenia v centrálnej zóne 

 

Poľnohospodársko – remeselnícky charakter mesta sa výrazne zmenil až v období po 2. svetovej 

vojne, vplyvom industrializácie a rozšírenia domového fondu. 

Mestom prechádza cesta I. triedy. Ide o severojužný východoslovenský cestný koridor, vedúci na území 

Slovenskej republiky z Mníška nad Popradom, cez Starú Ľubovňu, Lipany, Prešov a Košice do Milhosti, 

a taktiež elektrifikovaná železničná trať z Plavča do Košíc. 

Mesto je napojené na verejný vodovod, rozvodnú sieť plynu, kanalizáciu. 

Bachureň, sabinovský „Šanec“, mestské kúpalisko, športový areál a zimný štadión ponúka možnosti 

pre turistov a návštevníkov mesta. Vo vzdialenosti 7 km severovýchodne od mesta sa nachádza najväčšie 

šarišské lyžiarske stredisko, Drienica – Lysá. 
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2.1.4 Partnerské mestá 
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2.2 Demografická charakteristika obyvateľstva 

 

2.2.1 Vývoj počtu obyvateľov 

 

Z pohľadu vývoja počtu obyvateľov mesta Sabinov prinieslo 20. storočie 

populačnú explóziu, ktorú možno konkretizovať v dvoch etapách, a to etapa 

predvojnová (obdobie 1921 – 1940) a povojnová, „socialistická“ (1961 – 

1991). Od začiatku nového milénia dochádza k výraznému spomaleniu, ba až 

stagnácii nárastu (v posledných rokoch dokonca i k poklesu) počtu 

obyvateľov, o čom svedčí Tabuľka vývoja počtu obyvateľov mesta Sabinov (1869 

– 2014). Dynamiku rastu počtu obyvateľov odzrkadľuje stĺpec priemerné 

ročné tempo rastu, udávajúce priemerné percentuálne znásobenie populácie 

v sledovanom období. Na obe etapy populačnej explózie, jej zastavenie 

a postupné nahradenie populačnou stagnáciou, resp. až miernym poklesom 

rastu poukazuje graf Vývoj počtu obyvateľov mesta Sabinov v období 1869 – 2014.  

 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj počtu obyvateľov mesta Sabinov v období 1861 - 2014
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Tabuľka vývoju počtu 

obyvateľov mesta 

Sabinov (1869 – 2014) 

rok PO priem. ročné TR 

1869 3 078 x 

1880 2 825 –23,0 

1890 2 817 –0,8 

1900 2 954 13,7 

1910 3 016 6,2 

1921 3 749 66,6 

1930 4 312 29,6 

1940 4 424 11,2 

1948 4 476 6,5 

1961 5 132 50,5 

1970 5 448 35,1 

1980 7 948 250,0 

1991 10 657 246,3 

2001 12 290 163,3 

2011 12 710 42,0 

2014 12 703 –2,3 
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2.2.2 Štruktúrne znaky obyvateľstva 

 

Pohlavná a veková štruktúra 

Pre pohlavnú štruktúru mesta dlhodobo platí väčší percentuálny podiel žien na celkovom počte 

obyvateľov, čím sa mesto neodlišuje od väčšiny miest SR. Podľa údajov z r. 2014 populáciu Sabinova tvorí 

50,5 % žien a 49,5 % mužov.  

Napriek tomu, že Sabinov patrí k demograficky „mladým“ okresom Slovenska, aj tu dochádza 

k spomaleniu, ba až zastaveniu nárastu obyvateľstva (pozri časť 3.2.1). Z hľadiska vekovej štruktúry 

dochádza k procesu zvanému „starnutie obyvateľstva“ (ubúda podiel obyvateľstva v predproduktívnom 

veku a pribúda v poproduktívnom veku). Napriek tomu, že obyvateľstvo v predproduktívnom veku tu má 

stále väčší podiel ako je celoslovenský priemer, pokles tejto vekovej skupiny v meste je oveľa prudší (kým 

v r. 1991 deti do 14 rokov tvorili zhruba tretinu populácie, v r. 2009 pätinu, tak v r. 2014 to bolo už len 18,1 

% celkového počtu ). Starnutie populácie prináša so sebou aj zvýšenie priemerného veku Sabinovčanov. 

Kým pri sčítaní v r. 1991 to bolo 28,3 roka, v r. 2001 30,9, a v r. 2011 už 34,5 roka.     

 

Porovnanie podielu jednotlivých vekových kategórií v Sabinove v období 2005 – 

2014 

Vekové kategórie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Predproduktívny vek 21,9 20,9 20,2 19,6 18,9 18,6 18,4 18,3 18,1 18,1 

Produktívny vek 70,8 71,7 72,3 72,7 73,2 73,4 73,0 72,6 72,6 72,1 

Poproduktívny vek 7,3 7,4 7,5 7,7 8,0 8,1 8,6 9,1 9,3 9,8 

 

Národnostná a religiózna štruktúra 

Dominantnou národnostnou skupinou v meste Sabinov je národnosť slovenská, ku ktorej sa 

aktuálne hlási 80,64 % (SODB 2011). Druhou najpočetnejšou národnosťou sú Rómovia –9,14 %. Ostatné 

národností majú zastúpenie okolo 1 %. Výrazné vzrástol podiel nezistených. 

Takmer tri pätiny obyvateľov mesta sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi (59,34 %). Výrazné a tradičné 

zastúpenie majú aj ďalšie tri cirkvi s takmer konštantným a nemenným podielom – gréckokatolícka (9,48 

%), evanjelická cirkev augsburského vyznania (3,82 %) a pravoslávna (1,82 %). Početnejšie zastúpenie 

majú v Sabinove ešte Apoštolská cirkev (2,24 % populácie) a Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 

(1,01 %). Zhruba každý 10–tý obyvateľ Sabinova je bez náboženského vyznania (podiel ateistov – 10,83 

%). 

Vývoj relatívneho podielu najpočetnejších národností a relígií zachytávajú grafy Vývoj 

národnostnej štruktúry mesta Sabinov v období 1991 – 2011, resp. Vývoj náboženskej štruktúry mesta 

Sabinov v období 1991 – 2011. 
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Vývoj národnostnej štruktúry obyvateľstva mesta Sabinov v období 1991 - 2011
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Vývoj religióznej štruktúry obyvateľstva mesta Sabinov v období 1991 - 2011
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2.2.3 Dynamika obyvateľstva 

 

Na počet obyvateľov mesta Sabinov, jeho nárast, resp. pokles vplývajú činitele dynamiky 

obyvateľstva. Výsledkom je celkový pohyb, ktorý hovorí o celkovom prírastku, resp. úbytku počtu 

obyvateľov. Celkový pohyb tvorí súčet mechanického a migračného pohybu (viď schéma).  

 

 

Mechanický pohyb – základnými zložkami sú pôrodnosť (natalita) a úmrtnosť (mortalita). 

Kontinuálny pokles počtu narodených bol na začiatku 21. storočia vystriedaný stabilizáciou, resp. 

zmiernením poklesu. Pri relatívne konštantnom počte zomretých patrí obyvateľstvo Sabinov k mierne 

rastúcim populáciám. V r. 2014 dosiahla hrubá miera natality (počet narodených na 1 000 obyv.) 12,3 ‰ 

a hrubá miera mortality 6,7 ‰, čo znamená prirodzený prírastok 5,6 ‰. V praxi to činí nárast o 71 

obyvateľov. 

 

 

Celkový 
pohyb

Mechanický 
pohyb

Pôrodnosť 
(natalita)

Úmrtnosť 
(mortalita)

Migračný 
pohyb

Prisťahovaní Odsťahovaní
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Migračný pohyb – na regionálnej a miestnej úrovni zohráva významnú rolu aj migrácia, udávaná 

počtom prisťahovaných a odsťahovaných obyvateľov so zmenou trvalého bydliska. Počet obyvateľov 

prisťahovaných do Sabinova začal rapídne ubúdať v 90–tých rokoch 20. storočia, počet vysťahovaných 

naopak v rovnakom období začal narastať. A keďže tento trend ostal nezmenený až do súčasnosti, migračné 

saldo bolo od r. 1998, s výnimkou troch rokov (1999, 2006 a 2009) záporné. V r. 2014 dosiahla hrubá miera 

prisťahovania hodnotu 12,6 ‰ a hrubá miera vysťahovania 18,3 ‰. Migračné saldo bolo na úrovni –5,7 

‰, čo znamená úbytok 72 obyvateľov. 

 

Celkový pohyb– je súčet predchádzajúcich dvoch pohybov týkajúcich sa dynamiky obyvateľstva. Hrubá 

miera celkového pohybu obyvateľstva na konci 90–tých rokov taktiež výrazne klesala, aby v r. 2001 a 2003 

dosiahla až záporné hodnoty. V tomto období preto  možno hovoriť o celkovom úbytku obyvateľstva. Od 

r. 2004 opätovne došlo k nárastu počtu obyvateľov, najvyššia hodnota bola zaznamenaná v r. 2009 – 8,6 

‰. V období rokov 2012 – 2014 znova dochádza k celkovej regresii obyvateľstva, ktorá je ale z celkového 

hľadiska nepatrná. V r. 2014 šlo o hodnotu 0,1 ‰, čo oproti r. 2013 znamená celkový úbytok obyvateľstva 

o 1 človeka. 
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2.2.4 Bývanie a bytová výstavba 

 

Bytová otázka je jednou z rozhodujúcich ukazovateľov hodnotenia životnej úrovne obyvateľstva. 

Mesto Sabinov sa preto intenzívne podieľa na rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu. Od roku 2001 

mesto pravidelne realizuje výstavbu nových nájomných bytov s využitím prostriedkov Štátneho fondu 

rozvoja bývania a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Celkovo bolo od roku 2001 

postavených 10 bytových domov nižšieho štandardu a 7 bytových domov bežného štandardu. Vo výstavbe 

mesto plánuje pokračovať aj v ďalších rokoch, keďže je o tieto nájomné byty aj naďalej vysoký záujem.  

Obstarávanie bytov v rodinných alebo polyfunkčných domoch je taktiež podporované zo Štátneho 

fondu rozvoja bývania, ktorý poskytuje výhodné podmienky pre stavebníkov; garantuje 1 – 3,5% úrokovú 

sadzbu ( podľa konkrétneho účelu ) počas celej doby splatnosti úveru , ktorá je max. 30 rokov. Takéto 

financovanie výstavby rodinných domov má však v období posledných 3 rokov 2011 –2014 klesajúcu 

tendenciu, čo môže byť spôsobené zlou finančnou situáciou na trhu. 

Z hľadiska zveľaďovania už existujúceho bytového fondu je taktiež značne využívaná podpora zo 

Štátneho fondu rozvoja bývania. Ten poskytuje výhodný úver s 1% úrokovou sadzbou počas celej doby 

splatnosti, max 20 rokov, na obnovu bytového domu. Tento typ úveru využívajú najmä správcovia 

bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestoroch. Od roku 2008 – 2014 bolo 

takto obnovených 8 bytových domov. 

 

Na počet domácností a počet členov v nich žijúcich, poukazuje nasledujúca tabuľka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet členov v domácnosti Počet domácností 

1 490 

2 529 

3 608 

4 757 

5 415 

6 191 

viac ako 6 245 

spolu 3235 
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2.2.5 Nezamestnanosť a trh práce 

 

Z hospodárskeho hľadiska dôležitú úlohu zohráva ukazovateľ ekonomicky aktívneho obyvateľstva 

(EAO). S narastajúcim podielom obyvateľstva v produktívnom veku stúpa aj počet EAO. Ako problém sa 

javí nie nedostatok EAO, ale vysoká miera nezamestnanosti, k poslednému dňu r. 2014 na úrovni 12,29 %, 

v okrese Sabinov dokonca až 21,86 %.  

Vývoj celkového počtu uchádzačov o zamestnanie, ako aj počet nezamestnaných mužov a žien, 

zachytáva nasledujúca tabuľka: 

Počet uchádzačov o zamestnanie 

Rok Celkovo Muži Ženy 

2007 859 393 466 

2008 841 369 472 

2009 1 161 599 562 

2010 1 190 592 598 

2011 

2012 

2013 

2014 

1 358 

1 402 

1 272 

1 136 

699 

727 

636 

571 

659 

675 

636 

565 

 

Pri pohľade na vek nezamestnaných bol v r. 2014 takýto stav: 

Počet uchádzačov o zamestnanie podľa vekových kategórií 

15–19 r. 20–24 r. 25–29 r. 30–34 r. 35–39 r. 40–44 r. 45–49 r. 50–54 r. 55–59 r. 
60 r.  

a viac 
Celkovo 

83 253 186 167 155 114 119 138 110 11 1 336 

6,2% 18,9% 13,9% 12,5% 11,6% 8,5% 8,9% 10,3% 8,2% 0,8% 100,0% 

 

2.3 Analýza hospodárstva mesta 

 

2.3.1 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 

V roku 2005 došlo k odčleneniu školského majetku od Strednej združenej školy (predtým pod 

správou SPoŠ) a následne sa stal súčasťou Pasienkovej spoločnosti Borov s.r.o.. Zredukovaný bol 

pestovateľský a chovateľský podnik, najväčšie osevné plochy zaberajú obilniny, z nich najmä pšenica 

a jačmeň, krmoviny, repka olejná a zemiaky. Živočíšna výroba je obmedzená na chov hovädzieho dobytka 

a ošípaných (upustilo sa od chovu koni, hydiny, oviec, včiel).    

V areáli niekdajšieho JRD v Orkucanoch v súčasnosti pôsobí nástupnícke poľnohospodárske 

družstvo PD Orkucany, zamerané na rastlinnú aj živočíšnu výrobu. Okrem uvedených spoločností majú 

v meste zastúpenie aj súkromne hospodáriaci roľníci. 
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Úhrnné hodnoty druhov pozemkov 
Sabinov Orkucany Zálesie Spolu rel. (%) 

abs. (ha) abs. (ha) abs. (ha) abs. (ha) abs. (ha) 

Poľnohospodárska 

pôda 

orná pôda 465,1594 331,3789 0 796,5383 34,1 

záhrady 66,2654 32,5716 0 98,837 4,2 

ovocné sady 83,2531 31,9733 0 115,2264 4,9 

trvalé trávnaté 

porasty 
177,1632 47,3044 

0,2467 224,7143 9,6 

spolu PP 791,8411 443,2282 0,2467 1235,316 52,8 

Lesné pozemky 96,0969 0 520,6714 616,7683 26,4 

Vodné plochy 30,297 21,7548 1,8191 53,8709 2,3 

Zastavané plochy 237,2302 32,651 0,0544 269,9356 11,5 

Ostatné plochy 78,2461 83,4068 0,0675 161,7204 6,9 

Celková výmera 1233,7113 581,0408 522,8591 2337,6112 100% 

 

V januári 2004 na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 93 z 11/2003 vznikla obchodná 

spoločnosť s názvom Mestské lesy Sabinov s.r.o.. Jediným a 100 % spoločníkom spoločnosti je mesto 

Sabinov. 

Spoločnosť hospodári na lesných pozemkov v majetku mesta, ktoré má v prenájme na základe 

nájomnej zmluvy. Počnúc 1.januárom 2008 nadobudla platnosť zmluva o prenájme pozemkov s obcou 

Červená Voda, kde výmera obhospodarovaných pozemkov predstavuje necelých 100 ha lesných 

pozemkov. Územie mestských lesov sa celkovo nachádza v 5 katastrálnych územiach: Sabinov, Zálesie, 

Červená Voda, Drienica a Jakubovany. 

 

2.3.2 Priemyselná výroba 

Priemysel je odvetvie materiálnej výroby zahrňujúce získavanie nerastných, rastlinných a 

živočíšnych surovín a ich spracovanie, ako aj opravy výrobkov z nich vyrobených a výrobu a rozvod 

energie každého druhu.  

Tlak na zvýšenie efektívnosti výroby a rast produktivity práce spôsobil pokles počtu pracovných 

miest v tejto oblasti. 

Priemysel a priemyselná výroba je koncentrovaná do tradičných odvetví. Hovoríme o strojárskom, 

drevospracujúcom, potravinárskom, textilnom, odevnom priemysle, stavebníctve.  

Najväčšími zamestnávateľmi v meste sú: 

SANAS, a.s.,– je  tradičným  slovenským  výrobcom   nábytku, od r, 1955 pod značkou Nový 

domov, neskôr, od r. 1990 už pod novým názvom SAbinovská   NÁbytkárska   Spoločnosť –

výroba  nábytku pre  domáci a zahraničný trh. Export tvorí dlhodobo podstatnú časť obratu  firmy, ktorá 

v súčasnosti zamestnáva 344 osôb.  
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V poslednom období firma investovala hlavne do modernizácie strojno–technologických zariadení 

s dôrazom na ochranu životného prostredia, pričom dnes má na všetkých významných technologických 

uzloch moderné, elektronicky riadené stroje. Nosnú časť výroby predstavuje veľkosériová výroba. 

Z produktov firmy spomeňme kuchynské linky, jedálenské stoly a stoličky, obývacie zostavy, komódy, 

kancelársky nábytok, predsiene, spálne, čalúnený nábytok. 

ZTS Sabinov, a.s. – má v súčasnosti 250 zamestnancov a priemerný ročný objem výroby je cca 18 

mil. EUR. Rozvoj firmy je zabezpečovaný vlastným vývojom výrobkov podľa potrieb zákazníkov. 

Zákazníkom poskytuje služby v oblasti inžinierskeho poradenstva. 

Hlavnou činnosťou firmy je výroba prevodoviek. ZTS Sabinov, a.s. vyrába nasledovné typy prevodoviek: 

čelné, kužeľové, kužeľočelné, závitovkové, planétové. Prevodovky sú vyrábané ako štandardné – v rôznych 

typoch a veľkostiach a neštandardné –vyrábané na základe požiadaviek zákazníkov. 

Približne 90% produkcie je vyvážaných do zahraničia (Čína, Nemecko, USA, Rusko, Poľsko, 

Česko, Turecko, Veľká Británia, Írsko, Ukrajina, Egypt, Taliansko, Španielsko, Holandsko, krajiny južnej 

Ázie, atď.). Prevodovky sú exportované aj nepriamo, tzn. dodávateľmi investícií (technológií) cukrovarov, 

oceliarní, cementární, keramických závodov, elektrární, atď. 

MILK –AGRO s.r.o.– je obchodno–výrobnou spoločnosťou so zameraním na predaj 

potravinárskych výrobkov a drogistických tovarov, pričom v Sabinove prevádzkuje tri maloobchodné 

predajne a jeden veľkosklad s uvedeným sortimentom výrobkov pre zabezpečenie zásobovania týmito 

materiálmi aj ďalších vlastných predajní rozmiestnených prakticky po celom Slovensku a taktiež 

ostatných  zmluvných odberateľov. 

V sabinovskom areáli prevádzkuje aj výrobný závod, v ktorom vykupuje od poľnohospodárov 

surové kravské mlieko, z ktorého následne vyrába mliečne výrobky  pod značkou SABI – konzumné 

mlieko, konzumné smotany, rôzne typy jogurtov biele a aj ochutené, tekuté kyslomliečne nápoje rovnako 

biele a aj ochutené, čerstvé syry – tvarohy, zrejúce syry, tavené syry, ochutené thermizované tvarohové 

dezerty, maslo, sušené mliečne výrobky. 

Na jednotlivých prevádzkach v rámci mesta Sabinov zamestnáva v súčasnosti približne 160 osôb 

zo Sabinova a z blízkeho okolia, celá firma MILK–AGRO so sídlom v Prešove však približne asi desaťkrát 

viac zamestnancov. 

EKO SVIP, s.r.o.– je stavebná spoločnosť, založená v roku 1997. Predmetom činnosti firmy je 

stavebná výroba. Realizuje vodohospodárske a inžinierske stavby (výstavba a rekonštrukcia vodovodov, 

vodojemov, kanalizácií, ČOV), občianske a bytové stavby, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, 

regenerácie obcí, protipovodňové opatrenia obcí. K 31.12.2014 zamestnávala spoločnosť 117 

zamestnancov.  
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Pri realizácii stavieb vyžíva kvalitné materiály, osvedčené technologické postupy, kvalifikovaných 

pracovníkov, vlastný strojový a dopravný park. Stavby spoločnosti sú realizované v zmysle 

technologických noriem a v požadovanej kvalite. Pri výstavbe sa dbá na dodržiavanie zásad BOZP a 

dodržiavanie ekologických zásad výstavby. Spoločnosť EKO SVIP, s.r.o., pôsobí na území Slovenskej 

republiky, v súčasnosti v Prešovskom kraji a v Košickom kraji. 

 

2.3.3 Obchod, služby 

Obchodný register Slovenskej republiky uvádza (decembri 2015) 324 spoločností so sídlom v meste 

Sabinov. Najväčšie zastúpenie majú spoločnosti s ručením obmedzeným.  Prehľad obchodných spoločnosti 

v meste Sabinov: 

o  s. r. o. – 312  

o  a.s.      –   9 

o  k.s.      –     1 

o  v.o.s.   –     1 

o  bez určenia – 6 

o  subjekty v likvidácii – 6 

Podrobný prehľad všetkých obchodných spoločností je spracovaný v kapitole č. 8. 

Podľa živnostenského registra SR je registrovaných 239 živnostníkov so sídlom v meste Sabinov. 

Podrobný prehľad všetkých obchodných spoločností je spracovaný v kapitole č. 9. 

Významným míľnikom v oblasti obchodu bolo v r. 2005 otvorenie prvého maloobchodného reťazca 

LIDL. V meste sú zastúpené aj veľkosklady potravín a výrobkov –Milk–Agro, s r.o. priamo v areáli firmy 

a COOP Jednota Prešov, s.d., zásobovacia základňa Sabinov. Ďalšie veľkosklady sú orientované na 

priemyselný tovar, resp. alkoholické a nealkoholické nápoje. Vo februári 2014 bola spustená prevádzka 

Obchodné centra KAUFLAND – Sabinov. 

 

Finančný sektor, bankovníctvo a poisťovníctvo: 

V meste Sabinov majú zastúpenie tieto subjekty: 

o Slovenská sporiteľňa, a.s.   

o Všeobecná úverová banka, a.s. 

o OTP Banka Slovensko, a.s.  

o ČSOB poisťovňa, a.s.   

o Poštová banka, a.s. (v priestoroch Slovenskej pošty, a.s.) 

o Allianz – slovenská poisťovňa, a.s. – agentúrna kancelária  
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o Kooperativa, a.s., ViennaInsurance Group  

o Generali Slovensko, a.s. 

o  Prvá stavebná sporiteľňa 

 

2.3.4 Školstvo 

Činnosť škôl a školských zariadení na území mesta Sabinov upravuje Zákon 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Podľa neho: 

Materská škola – podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno–emocionálnej, 

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie 

vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. 

Základná škola –v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania tohto zákona podporuje 

rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, 

demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. 

Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, 

spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na 

jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. 

– má spravidla deväť ročníkov s možnosťou zriadenia nultého ročníka.  

Člení sa na prvý a druhý stupeň, v ktorých sa vzdelávanie realizuje samostatnými na seba 

nadväzujúcimi vzdelávacími programami. Prvý stupeň základnej školy tvorí spravidla prvý až štvrtý ročník. 

Druhý stupeň základnej školy tvorí piaty až deviaty ročník. 

Základná umelecká škola– zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže 

organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl 

a dospelých 

– pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v 

konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým 

zameraním 

–  môže zriaďovať hudobné, výtvarné, tanečné a literárno–dramatické odbory alebo niektoré z nich. Iné 

umelecké odbory môže škola zriadiť iba po súhlase ministerstva školstva. Jednotlivé umelecké odbory 

možno členiť na oddelenia 

Centrum voľného času– zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia 

výchovno–vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich 

voľnom čase. 
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–  usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a 

zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich 

voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl. 

Školské zariadenia v meste Sabinov: 

 Materské školy 

 MŠ 17.novembra 

 MŠ Švermová 

 MŠ 9.mája 

 MŠ Jarková 

 MŠ Severná 

 Základné školy 

 ZŠ 17.novembra 

 ZŠ Komenského 

 Cirkevná základná škola 

 Súkromná základná škola 

 Spojená škola 

 Stredné školy 

 Gymnázium Antona Prídavka 

 Spojená škola Sabinov (Stredná odborná škola, Obchodná Akadémia) 

 Základná umelecká škola 

 Centrum voľného času 

Vývoj počtu žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Sabinov počas obdobia školských rokov 2008/09 – 2014/15 zachytáva nasledujúca tabuľka:  

 

 

 

 

Zariadenie 
Školský rok 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Stav k 9/2015 

MŠ 17.novembra 129 114 126 127 137 142 141 143 

MŠ Švermová 155 139 138 141 152 109 108 111 

MŠ 9.mája 110 101 99 98 105 112 112 108 

MŠ Jarková 

MŠ Severná 

16 

0 

15 

0 

14 

0 

21 

0 

18 

0 

21 

0 

19 

42 

20 

39 

MŠ spolu 410 369 377 387 412 384 422 421 
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V rokoch 2008 – 2011 úspešne prebehla realizácia projektov Rekonštrukcia Základnej školy, 

Komenského 13 v Sabinove a Základná škola Ul. 17.novembra Sabinov – rekonštrukcia a stavebné 

úpravy.  

Financovanie projektov bolo nastavené v tomto znení:  

 85% – Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) 

 10% – prostriedky štátneho rozpočtu SR 

   5% – vlastné prostriedky mesta 

 

Názov projektu: Rekonštrukcia Základnej školy, Komenského 13 v Sabinove 

Operačný program: Regionálny operačný program 

   Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania 

Celkové oprávnené výdavky: 1 415 420,42 € 

NFP: 1 344 649,40 € 

 

Názov projektu: Regionálny operačný program 

Operačný program: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania 

   Opatrenie: NFP22110120198 

Celkové oprávnené výdavky: 2 046 963,76 € 

NFP: 1 944 615,57 € 

 

Počas realizácie projektov boli naplnené tieto ciele: 

ZŠ Komenského: 

 hlavný cieľ projektu – zlepšiť podmienky pre výchovno–vzdelávací proces 

 špecifický cieľ 1 – zrekonštruovať a znížiť energetickú náročnosť SO 01 – telocvične 

a príslušenstva prostredníctvom výmeny starých okien a dverí, zateplenia vonkajšej fasády, 

rekonštrukcie, prestavby a zateplenia strechy 

 

 

Zariadenie 
Školský rok 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Stav k 9/2015 

ZŠ 17.novembra 881 850 809 775 754 749 743 733 

ZŠ Komenského 582 579 586 566 557 544 531 518 

ZŠ spolu 1 463 1 429 1 395 1 341 1311 1293 1274 1251 

Centrum voľného času 534 502 507 450 457 610 499 532 

Základná umelecká škola 591 532 509 549 506 498 459 480 
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 špecifický cieľ 2 – zrekonštruovať a znížiť energetickú náročnosť SO 02 – jedálne a stravovania 

prostredníctvom výmeny starých okien a dverí, zateplenia vonkajšej fasády, rekonštrukcie, 

prestavby a zateplenia strechy 

 špecifický cieľ 3 – zrekonštruovať a znížiť energetickú náročnosť SO 03 – (Učebne I) hlavného 

objektu školy prostredníctvom výmeny starých okien a dverí, rekonštrukcie sociálnych zariadení, 

zateplenia vonkajšej fasády, rekonštrukcie, prestavby a zateplenia strechy 

 špecifický cieľ 4 – zrekonštruovať a znížiť energetickú náročnosť SO 04 – Učebne II 

prostredníctvom výmeny starých okien a dverí, zateplenia vonkajšej fasády, rekonštrukcie, 

prestavby a zateplenia strechy 

 špecifický cieľ 5 – zabezpečiť vonkajšie a vnútorné vybavenie rekonštruovaných objektov  

ZŠ 17.novembra: 

 hlavný cieľ projektu – budovať pozíciu školy ako vzdelanostného a kultúrneho centra s kvalitnými 

službami a komfortným prostredím 

 špecifický cieľ 1 – zlepšiť podmienky pre realizáciu výchovno–vzdelávacieho procesu 

rekonštrukciou hlavnej budovy školy a zlepšením tepelno–izolačných vlastností prispieť k úspore 

energií 

 špecifický cieľ 2 – zlepšiť poskytované služby zriadením dvoch multimediálnych učební  

 špecifický cieľ 3 – odstránením havarijného stavu telocvične výrazne zlepšiť kvalitu 

poskytovaných služieb pre žiakov, učiteľov i širokú verejnosť 

 
Pohľad na zrekonštruované priestory základných škôl na Komenského ul. (vľavo) a na ul. 17.novembra (vpravo) 

 

2.3.5 Kultúra a kultúrne pamiatky 

Kultúrnu činnosť v meste zastrešuje Mestské kultúrne stredisko v Sabinove. V budove MsKS je 

kino, knižnica a pracujú tu dychová hudba Sabinka, folklórny súbor Sabinovčan a Sabiník. Mesto je 

každoročne dejiskom festivalu rockových skupín ako aj regionálnej prehliadky dedinských folklórnych 

skupín „Krása životu“. K tradičným podujatiam patrí sabinovský jarmok. 
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Súbor všetkých historických, architektonických, umeleckých a vôbec kultúrnych hodnôt mesta 

viedol k tomu, že historické jadro mesta bolo Okresným úradom v Prešove Vyhláškou č. 2/93 z 20. apríla 

1993 vyhlásené za pamiatkovú zónu, na území ktorej ochrana kultúrneho dedičstva podlieha osobitným 

právnym predpisom. 

  

Najvýznamnejšie kultúrne pamiatky na území mesta Sabinov sú: 

Námestie slobody – Sabinov svojím ulicovitým, šošovkovitým námestím patrí medzi mestá, ktoré 

sa vyvinuli z roľníckej osady, a nie ako kolonizačné mesto. 

 Rímskokatolícky kostol – kostol bol postavený už začiatkom 14. storočia. Pôvodne to bola 

jednoloďová stavba, z ktorej sa zachoval vstupný portál na západnej strane. Po požiari v roku 1461 bol 

prestavaný z jednoloďového na trojloďový ako ho poznáme dnes. Okrem samotnej stavby s vynikajúcimi 

gotickými a renesančnými architektonickými prvkami sa v kostole nachádzajú vzácne gotické oltáre, kópie 

i originály, renesančné náhrobné dosky. Západná empóra v kostole datovaná rokom 1523 je mnohými 

autormi považovaná za posledné dielo gotiky na Slovensku. 

 Kostol Nanebovzatia Panny Márie – pôvodne gotický kostol s rebrovou klenbou vo svätyni a 

dreveným trámovým stropom v lodi. Neskôr bol upravený v barokovom duchu podobne ako renesančná 

zvonica – kampanila, ktorá pôvodne bola ukončená typickou renesančnou štítkovou atikou, a len v18. 

storočí dostala strechu, ktorú vidíme dnes. 

Piaristické lýceum – získané prestavbou niekdajšieho protestantského lýcea v rokoch 1745–48, je 

najvýznamnejšou barokovou stavbou v meste. Má pravidelný pôdorys s ústredným dvorom. Z pôvodnej 

protestantskej stavby sa okrem iného zachovali renesančné krížové klenby v prízemí. 

Mestské opevnenie – sabinovský hradobný systém sa nerozvinul na úroveň mestských opevnení 

ostatných východoslovenských miest, napr. Levoče, či Bardejova. Dá sa to pripísať prírodným 

podmienkam, ale aj zmenám v politickej a vojenskej situácii, ktorá v čase tureckých ťažení, postupujúcich 

z juhu znížila strategický význam Sabinova. Hradobný systém Sabinova je pokladaný za goticko–

renesančný a to pre charakteristické rozmiestnenie bášt s ich pomerne veľkým rozostupom (50–77 m). 

Samotné bašty členené dvoma až štyrmi podlažiami si svojimi pôdorysnými a výškovým parametrami 

zachovávajú gotický charakter. Z pôvodných 16 bášt sa do súčasnosti zachovalo 6 s časťami hradobného 

múra.  

Židovský cintorín – v priebehu druhej polovice 19. storočia stúpol počet židovskej komunity viac 

ako 4 – násobne a stali sa tak štvrtou najpočetnejšou náboženskou komunitou v meste. 
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2.3.6 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 

Základom sabinovského zdravotníctva je, Poliklinika Sabinov, n.o., v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Sabinov, slúžiaca nielen občanom mesta, ale aj obyvateľom obcí spádového územia. 

V súčasnosti zastrešuje tieto zdravotnícke zariadenia:  

1. chirurgická ambulancia 

2. interná ambulancia   

3. denný stacionár 

4. endokrinologická ambulancia  

5. psychiatrická ambulancia 

6. RTG centrálne / zubné / pľúcne  

9. rehabilitačná ambulancia (biolaser, akupunktúra) 

10. Rehabilitácia 

 

V priestoroch Polikliniky sa nachádzajú aj neštátne zdravotnícke zariadenia. Ide o: 

1. 2 x ambulancia praktického lekára pre dospelých 

2. 3 x ambulancia pre deti a dorast 

3. analyticko–diagnostické laboratórium  

4. biochemické laboratórium 

5. gastroenterologická ambulancia 

6. gynekologická ambulancia 

7. chirurgická ambulancia 

8. 2 x interná ambulancia 

9. kardiologická ambulancia 

10. Echokardiografia 

11. TK Holter 

12. krčno–ušno–nosová ambulancia 

13. neurologická ambulancia 

14. očná ambulancia 

15. ortopedická ambulanciaa jednodňova chirurgia 

16. osteocentrums.r.o. 

17. reumatologická ambulancia 

18. 3 x stomatologická ambulancia , zubné laboratórium 

19. TAPCH ambulancia 
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20. Urologická ambulancia  

 

Sociálna starostlivosť: 

V meste Sabinov bol prijatý Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2016 – 2020, v ktorom sú 

komplexne spracované všetky kategórie prijímateľov sociálnych služieb, bez ohľadu na vek, pohlavie, či 

etnickú príslušnosť. Na základe východiskovej analýzy, analytických prieskumov, ako aj vo vzťahu 

k potrebám občanov mesta a prioritám mesta bolo plánovanie sociálnych služieb zamerané na tri nosné 

cieľové skupiny, konkrétne: 

1. Deti, mládež a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia 

2. Zdravotne ťažko postihnuté osoby, resp. osoby so zdravotnými obmedzeniami 

3. Seniori 

 

1. Zariadenie pre seniorov a zariadenie sociálnych služieb v Sabinove  

–poskytuje:  

 odborné činnosti 

o základné sociálne poradenstvo 

o pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby    

      podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

o pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

o sociálna rehabilitácia 

o ošetrovateľská starostlivosť 

o pracovná terapia je odborná činnosť na osvojovanie pracovných návykov a 

zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným 

vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických, mentálnych a 

pracovných schopností. Klient v rámci pracovnej terapie vykonáva rôzne pracovné 

činnosti podľa cieľov, stanovených v individuálnom rozvojovom pláne s ohľadom 

na jeho zdravotný stav, možnosti a schopnosti. Zariadenie umožňuje zapájať sa do 

týchto pracovných činností: 

 

–pomocné práce v kuchyni, 

–pomocné práce v práčovni, 

–pomocné práce pri údržbe, kosenie, hrabanie trávnika, polievanie kvetov 
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 obslužné činnosti 

o ubytovanie 

o  stravovanie 

 ďalšie činnosti 

o úschova cenných vecí 

o záujmová činnosť 

Klienti CSS sú ubytovaní v dvoch objektoch , v budove na ul. J . Borodáča č. 7 a 8 je ubytovaných 

23 klientov. V každej budove sú spoločenské priestory na oddych, zábavu, spoločenské posedenie a 

záujmovú činnosť. Jedáleň sa nachádza v budove č.7. Jej priestory sú využívané aj pri menších kultúrnych 

akciách. U klientov sa podporuje samostatný spôsob života, činnosť sa prispôsobuje s prihliadnutím na ich 

zdravotný stav a ich možnosti.  

2. Útulok, 17.novembra 50, Sabinov 

Útulok má kapacitu 6 mužov. Klienti majú možnosť pripraviť si stravu v zariadenej kuchynke zo 

svojich potravín, čo v plnej miere využívajú. Majú k dispozícii zariadenie na osobnú hygienu, t.j. 

umývadlo, WC , sprchu, čo využívajú aj na pranie svojej bielizne. K dispozícii sú základné hygienické 

potreby. Denne sú zapájaní do čistenia priestorov celého objektu, t.j. interiér a exteriér. Občania majú 

k dispozícii náhradné oblečenie, ktoré útulku poskytuje charita a obyvatelia mesta Sabinov. U každého 

klienta bola prešetrená a spracovaná sociálna situácia, každému klientovi je poskytované sociálne 

poradenstvo podľa jeho individuálnych potrieb a poskytované informácie o možnostiach riešenia jeho 

sociálnej núdze. Sú usmerňovaní pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci. Vykonáva sa  sociálna 

prevencia, zameraná na zmiernenie opakovania dlhodobo pretrvávajúcej sociálnej núdze s cieľom zapojiť 

týchto občanov do života v prirodzenom prostredí formou individuálnych pohovorov. Je im poskytnutá 

pomoc pri evidencii na ÚPSVaR–e, pri vybavení dávky v hmotnej núdzi, aktivačného príspevku, 

občianskeho preukazu, kartičky poistenca, doprovod k lekárovi.  

3. Denné centrá 

V meste sú zriadené dve Denné centrá a to v mestskej časti Orkucany na ul. Jarkovej 75 a na ul. J. 

Borodáča č.7 v Sabinove. Seniori sa majú možnosť stretávať aj v Klube seniorov pri MsKS na ul. J. 

Borodáča č. 18. 

V rámci týchto centier sa zabezpečujú možnosti pre kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov 

a zdravotne ťažko postihnutých občanov. 

Činnosť v denných centrách seniorov je orientovaná na pravidelné stretnutia, tradičné 

podujatia, vlastivedné a poznávacie zájazdy. Je organizovaná na základe plánu činnosti, schváleného na 

výročnej schôdzi denného centra.  
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Zariadenie pre seniorov – Seniorvital, n.o., ktorá bola skolaudovaná v máji 2012 a od júla 2012, 

začala poskytovať sociálne služby v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb a špecializovanom 

zariadení s celkovou kapacitou 124 klientov. 

 

2.3.7 Doprava a technická infraštruktúra 

 

Cestná doprava 

Mesto Sabinov, leží na trase cestnej komunikácie I/68 na cestnom ťahu Prešov – Mníšek nad 

Popradom – štátna hranica SR–PR. Cesta I/68 predstavuje významnú dopravnú trasu v smere sever – juh, 

kde spája významné centrá východoslovenského regiónu.  

Miestne komunikácie v meste Sabinov majú celkovú dĺžku cca. 64 km. V rokoch 2007 – 2009 bolo 

v rámci PPP projektov zrekonštruovaných cca. 60 % komunikácií v celkovom finančnom objeme 996 000 

€. V nasledujúcich rokoch je potrebné zrekonštruovať zvyšných 40 % komunikácií, prípadne realizovať 

nové miestne komunikácie k novovznikajúcim IBV ako aj k novopostaveným bytovým domom.   

Z analýzy súčasného stavu intenzity dopravy na jestvujúcej cestnej sieti a analýzy výhľadového 

stavu smerovania dopravy vyplýva, že v súčasnom šírkovom usporiadaní je cesta I/68 na hranici jej 

kapacitného naplnenia. 

Navrhovaná preložka cesty I/68 (na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie dňa 20.7.2009) by 

zabezpečila odklonenie tranzitnej dopravy mimo zastavané územie mesta Sabinov. V meste Sabinov by 

ostala len miesta, zdrojová a cieľová doprava. Obchvatom mesta Sabinov by došlo k zlepšeniu podmienok 

pre miestnu dopravu, zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov mesta a malo by to priaznivý vplyv na kvalitu 

životného prostredia. Na základe demografického zloženia obyvateľstva, predpokladaného stupňa vývoja  

automobilizácie a modelovaného vývoja intenzít dopravy sa predpokladá, že obchvat mesta by prevzal až 

cca. 70% z dnešnej automobilovej dopravy z cesty I/68 prechádzajúcou mestom Sabinov. 

V intraviláne mesta Sabinov sa na cestu I/68 napájajú ďalšie cesty III. triedy: 

- III/543009 smer na Ražňany 

- III/543014 smer na Drienicu 

- III/543015 smer na Červenú vodu 

- III/543006 smer na Jakubovany. 

Železničná doprava 

Mesto Sabinov je na železničnú sieť (I. železničný ťah Čierna nad Tisou – Košice – Žilina – 

Bratislava) napojený traťou č. 447 Kysak – Plaveč – Muszyna, ktorá prechádza juhozápadným okrajom 

mesta. Trať je elektrifikovaná. V budúcnosti je potrebné zabezpečiť modernizáciu a zdvojkoľajenie 

predmetného ťahu železničnej trate, čím by sa zvýšila rýchlosť na 120 – 160 km/h.  
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Letecká doprava 

Pri obci Ražňany sa nachádza letisko, ktoré slúži prevažne na športové lietanie. V katastri mesta 

Šarišské Michaľany sa nachádza poľné letisko. 

 

Zásobovanie elektrickou energiou 

Prešovský kraj je zásobovaný elektrickou energiou z nadradenej prenosovej sústavy z uzlov Spišská 

Nová Ves 400/110 kV, Lemešany 400/220/110 kV a Voľa 220/110 kV (Košický kraj), ktoré sú napojené 

na elektrárne Vojany I. a II. 

Územím kraja prechádzajú prenosové vzdušné vedenia 400 kV a 220 kV. Rozvody elektrickej 

energie do centier jednotlivých regiónov sa prevádzajú vzdušnými elektrickými vedeniami 110 kV. 

V okrese Sabinov je distribúcia elektrickej energie zabezpečovaná cez elektrické stanice Lipany 

110/22 kV, inštalovaný výkon 2x50 MVA vedeniami: 

 Dvojitým vzdušným vedením 110 kV č. 6422 od Spišskej Novej Vsi do ES Lipany, 

 Dvojitým vzdušným vedením 110 kV č. 6410 od ES Lipany do ŽSR Plaveč. 

V oblasti skvalitňovania a rozširovania možností zásobovania elektrickou energiou v meste 

Sabinov sa kladú najmä tieto ciele: 

 Rekonštruovať jestvujúce vzdušné elektrické vedenia, 

 Realizovať nové transformačné stanice podľa postupu výstavby na nových lokalitách, 

 Realizovať prípojky k transformačným staniciam mimo zastavaného územia vzdušným vedením  

a v zastavanom území podzemným káblovým vedením. 

Zásobovanie plynom 

Územie Prešovského kraja je zásobované zemným plynom naftovým z nadradenej plynárenskej 

sústavy. Ako zdroj plynu slúži medzištátny plynovod VTL DN 700, PN 6,4 MPa. Na tento medzištátny 

plynovod je napojený vysokotlakový plynovod DN 500/300, PN 4,0 MPa v trasách Haniska pri Košiciach 

– Drienovská Nová Ves – Tatranská Štrba, Rakovec – Strážske – Humenné – Snina. Pre zásobovanie 

jednotlivých okresov slúžia vysokotlakové plynovody. Okres Sabinov patrí medzi okresy s pomerne 

najvyšším stupňom plynofikácie v rámci prešovského samosprávneho kraja. (v roku 2011 bolo 

plynofikovaných 74% obcí okresu). 

Mesto Sabinov má 4 regulačné stanice plynu, plynofikácia ja zabezpečená na 99% obyvateľstva. 

Do budúcna je potrebné realizovať nové regulačné stanice plynu podľa postupu výstavby na navrhovaných 

lokalitách. 
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Zásobovanie teplom 

V meste Sabinov je nízky stupeň  centralizovaného zásobovania teplom. Vysoké percento 

plynofikácie mesta spôsobilo dominantné postavenie využívania zemného plynu na lokálne vykurovanie 

rodinných domov. Plyn sa stal náhradou za v minulosti využívané pevné fosílne palivá (koks, uhlie), alebo 

náhradou za využívanie palivového dreva. V hromadnej bytovej zástavbe prevláda zásobovanie teplom 

z okrskových, alebo domových kotolní. Priemyselné podniky v meste majú vlastné tepelné zdroje, ktoré 

využívajú pre vlastnú potrebu. 

V areáli kotolne „Centrum I“ na ulici Pod Švabľovkou sa v roku 2008 zrealizovala inštalácia 1,2 

MW kotolne na biomasu. Cieľom vybudovania kotolne na biomasu bola stabilizácia ceny tepla pre 

koncových odberateľov, zníženie emisií a zvýšenie bezpečnosti výroby tepla. Kotolňa „Centrum I“ využíva 

ako palivo drevnú štiepku no v zálohe má aj dva rezervné kotle na plyn. Projekt bol schválený v rámci OP 

Základná infraštruktúra a realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), 

štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov mesta  

 

Názov projektu: 

Diverzifikácia palivovej základne systému centrálneho 

zásobovania tepla v meste Sabinov s využitím obnoviteľných 

energetických zdrojov 

Operačný program: Základná infraštruktúra 

   Opatrenie: 2. Environmentálna infraštruktúra 

Celkové oprávnené výdavky: 776 161,59 € 

NFP: 737 353,51 € 

 

Vodovod, kanalizácia a ČOV 

Vybavenosť mesta Sabinov vodovodnou sieťou a napojenosť domácností je veľmi dobrá. Celková 

dĺžka vodovodnej siete v meste je viac ako 34 km, napojených je takmer 100% domácností. 

Mesto Sabinov má vybudovanú verejnú kanalizáciu v dĺžke cca. 16 km. Existujúca čistiareň odpadových 

vôd v miestnej časti Orkucany je v prevádzke od roku 1975. Kapacita ČOV je 63 000 EO. Správu 

vodovodnej a kanalizačnej siete na území mesta zabezpečuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť, 

a.s. Košice. 

V oblasti skvalitňovania a rozširovania možností napojenia na verejnú vodovodnú sieť v meste 

Sabinov sa kladú najmä tieto ciele: 

 Dobudovať rozvodnú vodovodnú a kanalizačnú sieť do novo navrhovaných lokalít. 
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Telekomunikácie a telekomunikačné zariadenia 

V uplynulých rokoch bola zrealizovaná trasa transportných telekomunikačných sieti na báze 

optických káblov. Touto realizáciou sa umožnilo prepojenie digitálnych ústrední v Prešovskom kraji 

a sprístupneniu do optickej prenosovej medzinárodnej trasy. V usporiadaní telekomunikačnej siete, 

Prešovský kraj spadá do sekundárneho centra Košice (SC) a v kraji sú zriadené štyri primárne oblasti 

(Bardejov, Humenné, Poprad a Prešov). Pod jednotlivé primárne oblasti podliehajú uzlové telefónne 

obvody (UTO). Prepojenie účastníkov na jednotlivé sekundárne centrá je zabezpečované prostredníctvom 

miestnych telefónnych sietí v prevedení telefónnymi káblami. Vo vidieckych sídlach a okrajových častiach 

mestských sídel sa ešte využívajú aj telefónne siete konštruované ako zavesené káblové siete. 

 

2.3.8 Šport a cestovný ruch 

V južnej časti katastra mesta, na pravom brehu rieky Torysa sú rozsiahle plochy pre športové 

a voľnočasové aktivity obyvateľov mesta. Nachádza sa tu športový areál, pozostávajúci z : 

o  futbalového ihriska s prírodnou trávou  

o  futbalového ihriska s umelou trávou (vybudovaného v r. 2009, v celkovej výške 311 143 €) 

o zastrešenej umelej ľadovej plochy – zimný štadión 

o mestského kúpaliska– v areáli sa nachádzajú tri bazény – plavecký (50x25 m, s max. hĺbkou 180 

cm), rekreačný (25x12 m, s hĺbkou 130 cm) a detský (12x4 m, s hĺbkou 30 cm) 

– k športovému vyžitiu je k dispozícii bedminton, plážový volejbal a tenis, pre deti sa tu nachádza 

ihrisko s preliezkami , kolotočmi a nafukovacími hradmi. 

– na občerstvenie sú k dispozícii bufety a reštauračné zariadenie,      

o  tenisové kurty – 2 nezakryté antukové kurty 

V marci 2006 bola slávnostne otvorená viacúčelová športová hala na Komenského ul.. Výstavba 

stála 59,7 mil. Sk, pod záštitou PSK v spolupráci s mestom Sabinov. Mesto Sabinov do výstavby prispelo 

majetkovou účasťou v podiele ½ dostavby ZŠ na Ul. Komenského (16 049 746,– Sk), parcelou stavebného 

pozemku (352 200,– Sk) a financovaním vnútorného technického vybavenia – osvetlenie, ozvučovací 

systém, elektronická výsledková tabuľa s časomierou (500 000,– Sk). Celková výška 16 901 946,– Sk 

zodpovedá 28 %–nému podielu mesta na spolufinancovaní výstavby haly a zároveň i spoluvlastníckemu 

podielu na tomto objekte.  

Tento nový viacúčelový objekt v dopoludňajších hodinách slúži študentom gymnázia a obchodnej 

akadémie, v popoludňajších a večerných hodinách sabinovskej verejnosti na športovo–telovýchovné, 

kultúrne a spoločenské aktivity. Správcom objektu s kapacitou 538 miest (v prípade využitia palubovky 

ako hľadiska až 2000 miest) je Gymnázium v Sabinove. 
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Zoznam športových klubov v meste Sabinov na začiatku roka 2015 uvádza nasledujúca tabuľka: 

 

Názov klubu 

 

Názov klubu 

Mestský hokejový klub Kolkársky oddiel 

Mestský futbalový klub Floorbalový klub 

Tenisový klub, o.z. Futsalový klub Oscar SB 

MMBK,oz. (basketbal) Futsalový klub Dukla Sabinov 

Karate klub Sabinov, o.z. Bowlingový klub 

Šachový klub Sabinov, o.z. Kynológovia 

Karate klub KatsudoSB,o.z. Stolný tenis 

Lyžiarsky klub Lysá SB, o.z. Klub parkouristov 

volejbalový oddiel –dobrovoľ. Air–glidersparagliding klub SB 

Klub silového trojboja T+T SB ADZ–FLY–Club SB 

Turistický oddiel  

 

Pohorie Bachureň, sčasti zasahujúce do katastra mesta (lesopark Švabľovka) a blízky masív 

Čergova ponúka veľmi dobré možnosti na turistiku. Skultúrnenie lesného prostredia v blízkej budúcnosti 

by sa malo dosiahnuť revitalizáciou Lesoparku Švabľovka. V blízkosti mesta Sabinov sa nachádzajú tieto 

lyžiarske strediská: 

Stredisko Vzdialenosť (km) Kapacita (os./hod.) Počet vlekov/lanoviek 

Drienica 6 2 540 4/0 

Ski–Lysá 10 3 800 5/1 

Dubovica–Žliabky 14 1 000 2/0 

Renčišov–Búče 16 2 590 6/0 

 

Ubytovanie v meste poskytujú tieto zariadenia: 

o Hotel Torysa –23 izieb – 4 jednoposteľové, 16 dvojposteľových a 3 apartmány 

o Stredná odborná škola – 160 miest – dvoj a trojposteľové izby bunkového typu s  kúpeľňou a WC 
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Okrem toho disponujú ubytovacími kapacitami aj hotely, chaty a priváty v spomínaných 

lyžiarskych strediskách 

Stravovacie služby v meste poskytujú nižšie uvedené zariadenia (v abecednom poradí, ku koncu 

roka 2015): 

P.č. Stravovacie zariadenie Adresa 

1. Bistro u Bažanta Komenského 14  

2. Broadway bowling 17. novembra 86 

3. Bystré bistro Priemyselná štvrť 9 

4. Grand Námestie slobody 27  

5. Hotel Torysa Námestie slobody 1  

6. Jonatán SNP 14 

7. Pohoda Pub Námestie slobody 39 

8. Pub El diabolo Námestie slobody 39 Námestie slobody 6 

9. Reštaurácia Dom kultúry J. Borodáča 18  

10. Reštaurácia Mambo Nezabudova 31 

 

2.3.9 Mobilní operátori, informačné technológie 

V oblasti telekomunikácií zabezpečujú služby na území mesta Sabinov spoločnosti: Slovak 

Telekom, a.s. Orange Slovensko a.s. a Telefónica Slovakia s.r.o.. Slovak Telekom ponúka zákazníkom 

služby pevnej i mobilnej telekomunikačnej siete. Ostatné spoločnosti poskytujú len služby mobilnej 

telekomunikačnej siete.  

Služby v oblasti zabezpečenia telekomunikačných služieb, prístupu do celosvetovej siete internetu 

prostredníctvom wireless, DSL technológií, webhostingové služby či administráciu LAN sietí v meste 

zabezpečujú tieto spoločnosti: 

o SABNET, s.r.o. 

o SlavcONETs.r.o. 

o LONLER s.r.o. 

o Presnets.r.o. 

o Wicom, s.r.o. 

o  Winet, s.r.o. 

o Slovak Telekom, a. s. 

o Slovaneta.s. 

o GTS Slovakia a.s. 

o SWAN a.s. 

 

 

 

http://www.slovaktelekom.sk/?slovak-telekom-a-s
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2.4 Bezpečnosť v meste 

Organizačnou zložkou mesta Sabinov na zabezpečovanie bezpečnosti v meste je Mestská polícia 

Sabinov, ktorú zriaďuje mesto všeobecne záväzným nariadením. Na svojom úseku zabezpečuje výkon 

funkcií podľa § 3 zákona SNR č.564/1991 Zb. o Mestskej polícii. Medzi ďalšie úlohy MsP patria: 

o dozor na riadne a hospodárne osvetlenie ulíc a verejné priestranstvá 

o dozor na správne označenie nebezpečných miest, na včasné odstránenie porúch a závad na 

verejných priestranstvách 

o kontrola stavu, údržby a čistoty verejných chodníkov, vozoviek, verejných komunikácii a verejných 

priestranstiev 

o zamedziť poškodeniu verejnoprospešných zariadení 

o dozor na prípustnosť parkovania motorových vozidiel 

o riešenie prípadov túlavých psov, a tým predchádzanie šíreniu nákaz 

o predchádzanie živelným katastrofám, pomoc občanom pri ochrane ich zdravia a majetku 

o eliminácia narúšania verejného poriadku 

o kontrola pohostinských zariadení vo večerných a nočných hodinách  

Činnosť MsP riadi náčelník. V roku 2015 mala mestská polícia Sabinov vo výkone 9 príslušníkov 

a 4 civilných zamestnancov, ktorí majú na starosti obsluhu kamerového systému. 

Kamerový monitorovací systém je preventívny prostriedok, výstupy z neho však pomáhajú aj 

orgánom činným v trestnom konaní, pri odhaľovaní a dokumentovaní trestnej činnosti podozrivých osôb. 

V meste Sabinov je v súčasnosti rozmiestnených 14 monitorovacích kamier, z toho 14 otočných. Sníma 

prevažne centrum mesta, historické objekty, park, autobusovú stanicu a ďalšie frekventované miesta. 

Vplyvom kamerového systému sa mieru vandalizmu a pitia alkoholu na verejných miestach podarilo znížiť.  

Mesto Sabinov od  1.1.2015 ako prvé na Slovensku začalo používať MP manager, informačný 

systém ktorý komplexne rieši agendu mestskej polície. V budúcnosti by bolo vhodné zapojiť sa aj do 

medzinárodného projektu vzdelávania mestských polícií. V rámci tohto projektu sa mestskí policajti budú 

vzdelávať hlavne v oblasti cudzích jazykov, aby boli nápomocní a užitoční aj zahraničným turistom. 

 

2.5 Analýza životného prostredia v meste 

Širšie okolie Sabinova podľa kritérií environmentálnej regionalizácie MŽP SR nie je súčasťou 

zaťaženej oblasti. Zaťaženie stresovými faktormi je v samostatnom meste Sabinov i v okrese pomerne 

veľké. Stresovými faktormi je prevažne znečistenie ovzdušia a vôd. Z prírodných stresových faktorov sú 

najvýznamnejšie geodynamické procesy, prevažne zasúvanie, výmoľová erózia, predovšetkým na 

výraznejších svahoch. 
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Oblasť Sabinova je klasifikovaná ako územie ekologicky málo až stredne stabilné, ohraničená je 

stabilnejšími územiami (Bachureň, Čergov). 

Z hľadiska ochrany ovzdušia sa jedná o územie s nízkym stupňom zaťaženia. Znamená relatívne 

dobrú kvalitu, napriek existencii priemyselných podnikov a urbanizácií. Zdroje znečistenia ovzdušia sú aj 

vlastné, ale stav ovzdušia je ovplyvnený predovšetkým diaľkovým prenosom znečisťujúcich látok zo 

vzdialenejších zdrojov. Ovzdušie je znečistené popolčekom, ktorý tvorí 98 % všetkých emisií. Vzhľadom 

na charakter krajiny okolia Sabinova sa na znečistení ovzdušia výrazne podieľa aj minerálny prach z 

poľnohospodárstva, suspenzia a resuspenzia z nedostatočne čistených komunikácií, vykurovanie. 

V Sabinove sa nachádzajú stredné a malé zdroje znečistenia. Tieto v prevažnej miere využívajú 

zemný plyn. Významným zdrojom sú mobilné zdroje znečistenia ovzdušia, predovšetkým automobilová 

doprava. K hlavným látkam znečisťujúcim ovzdušie pochádzajúcim z automobilovej dopravy patria najmä 

oxid uhoľnatý CO, oxid siričitý SO2. Oxidy dusíka NOx, aromatické uhľovodíky CxHy, pevné častice a 

zlúčeniny olova. 

Riešené územie nepatrí medzi osobitne sledované oblasti s narušenými pôdami. Používajú sa 

priemyselné hnojivá prevažne dusíkaté, hlavne na obilniny a repku a kombinované hnojivá v jarných 

mesiacoch. Maštaľný hnoj sa zapravuje do pôdy, exkrementy zo živočíšnej výroby sa vyvážajú na polia 

podľa hnojných plánov. Pôdy nie sú kontaminované, resp. sú len slabo kontaminované. 

Riziko ohrozenia zásob podzemných vôd znečisťujúcimi látkami je vysoké prevažne v zastavanom 

území (obytné, obslužné, dopravné, výrobné aktivity), smerom do otvorenej neurbanizovanej krajiny sa 

riziko znižuje a taktiež nadobúda iný charakter – riziko z poľnohospodárskej výroby, či už rastlinnej alebo 

živočíšnej.  

Na kvalitu povrchových vôd má priamy vplyv predovšetkým vypúšťanie odpadových vôd. 

Pôvodcami odpadových vôd sú najmä priemysel a komunálna sféra (kanalizačný systém). Nedostatočným 

čistením sa do povrchových vôd dostávajú vysoké koncentrácie znečisťujúcich látok a látok podporujúcich 

rozvoj rias a planktónu, čoho dôsledkom je celkové zhoršenie kvality vody. Rieka Torysa je z hľadiska 

znečistenia zaradená do IV. Triedy. Je kontaminovaná odpadovou vodou. 

Zvýšená hladina hluku v meste je dokumentovaná najmä pozdĺž hlavných mestských zberných 

komunikácií a tranzitných komunikácií. Dotknuté územie je zaťažené hlukom predovšetkým v súvislosti s 

tranzitnou a prímestskou dopravou. Taktiež železničná doprava predstavuje výrazný podiel v intenzite 

hlučnosti. Jej pôsobenie sa sústreďuje predovšetkým do najbližšieho okolia železničných tratí. 
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Najväčším producentom odpadov sú domácnosti, priemysel, ale aj vybavenosť 

a poľnohospodárstvo. Z hľadiska produkcie nebezpečných odpadov dominuje priemysel. Produkcia 

komunálneho odpadu má rastúci trend, čo je dané najmä nárastom spotreby domácností a vysokým 

podielom jednorazových obalov. 

Najčastejším spôsobom nakladania s odpadom je skládkovanie. Skládkovanie odpadov je zdrojom 

kontaminácie okolitého prostredia, a to najmä v prípade nepovolených resp. neriadených a tzv. divokých 

skládok odpadu. V širšom území sa nachádza niekoľko lokalít zaťažených dôsledkami skládkovania, ktoré 

predstavujú v niektorých prípadoch environmentálnu záťaž s potrebou sanácie. Riadená skládka funguje v 

Ražňanoch. 

Biota je narušená urbanizáciou a hospodárením. Flóra a fauna okolitého územia je zmenená oproti 

pôvodnej. V oblastiach zastavaných a intenzívne využívaných je biota výrazne zdegradovaná až úplne 

narušená. Aj v lokalitách s kompaktným výskytom rastlinstva – fragmenty lesov a formácie nelesnej 

drevinovej vegetácie sa prejavuje narušenie bioty. 
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2.6 Hospodárenie mesta od 2004 do 2014 
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ZDROJE a ICH POUŽITIE 2004 – 2007 
 

  Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 

Bežné príjmy spolu 4 126 535 € 4 899 688€ 5 538 273€ 5 904 235€ 

Kapitálové príjmy spolu 701 553€ 779 194 € 829 184€ 824 637€ 

Finančné operácie príjmové 744 042€ 687 446€ 618 668€ 294 696€ 

ZDROJE SPOLU 5 572 130€ 6 366 328€ 6 986 125€ 7 023 568€ 

 

  Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 

Bežné výdavky spolu 3 851 524€ 4 360 021 € 4 927 272€ 5 212 109 € 

Kapitálové výdavky spolu 1 253 303€ 1 315 508 € 1 453 595 € 1 227 113 € 

Finančné operácie výdajové 52 181€ 189 703 € 196 64 € 220 673 € 

POUŽITIE ZDROJOV SPOLU 5 157 008€ 5 865 232 € 6 577 508 € 6 659 895 € 

 

  Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 

SALDO (rozdiel) 415 122€ 501 096 € 408 617 € 363 673 € 

 

údaje pre rok 2004 až 2008 sú z výkazov, ktorú sú súčasťou ročnej účtovnej závierky,  

prepočítané konverzným kurzom 1 EUR / 30,126 SKK 

 

ZDROJE a ICH POUŽITIE 2008 – 2011 
  

  Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

Bežné príjmy spolu 6 686 284 € 6 912 660,00 € 6 312 258,00 € 6 617 206,00 € 

Kapitálové príjmy spolu 956 383,00 € 2 167 031,00 € 1 247 869,00 € 1 007 696,00 € 

Finančné operácie príjmové 1 128 626,00 € 1 771 285,00 € 1 807 303,00 € 845 972,00 € 

ZDROJE SPOLU 8 771 293,00 € 10 850 976,00 € 9 367 430,00 € 8 470 874,00 € 

  

  Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

Bežné výdavky spolu 5 832 006 € 6 071 199€ 6 198 567 € 6 171 364 € 

Kapitálové výdavky spolu 2 411 771 € 3 519 764€ 1 938 614 € 1 525 016 € 

Finančné operácie výdajové 140 543 € 1 179 823 € 1 121 543 € 595 648 € 

POUŽITIE ZDROJOV SPOLU 8 384 320 € 10 770 786 € 9 258 724 € 8 292 028 € 

 

  Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

SALDO (rozdiel) 386 973 € 80 190 € 108 706 € 178 846 € 

 

údaje pre rok 2004 až 2008 sú z výkazov, ktorú sú súčasťou ročnej účtovnej závierky,  

prepočítané konverzným kurzom 1 EUR / 30,126 SKK 
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ZDROJE a ICH POUŽITIE 2012–09/2015 
  

  Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 09/2015 

Bežné príjmy spolu 6 875 416,00 € 7 273 659,28 € 7 326 529,08 € 6 102 494,56 € 

Kapitálové príjmy spolu 1 495 685,00 € 657 485,82 € 458 487,95 € 640 994,88 € 

Finančné operácie príjmové 668 140,00 € 939 016,75 € 1 112 205,52 € 322 557,15 € 

ZDROJE SPOLU 9 039 241,00 € 8 870 161,85 € 8 897 222,55 € 7 066 046,59 € 

  

  Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 09/2015 

Bežné výdavky spolu 6 558 486,00 € 6 277 597,98 € 6 852 109,03 € 5 133 729,98 € 

Kapitálové výdavky spolu 1 887 214,00 € 1 665 213,80 € 1 354 846,51 € 583 095,80 € 

Finančné operácie výdajové 241 492,00 € 257 322,88 € 363 312,59 € 409 184,13 € 

POUŽITIE ZDROJOV SPOLU 8 687 192,00 € 8 200 134,66 € 8 570 268,13 € 6 126 009,91 € 

 

  Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 09/2015 

SALDO (rozdiel) 352 049,00 € 670 027,19 € 326 954,42 € 940 036,68 € 

 

údaje pre rok 2004 až 2008 sú z výkazov, ktorú sú súčasťou ročnej účtovnej závierky,  

prepočítané konverzným kurzom 1 EUR / 30,126 SKK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESTO SABINOV 
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 

MESTA SABINOV 2016 – 2022 

December 2015                                                                                                                        Strana 71 z 202 

 

2.7 Dotazník a jeho vyhodnotenie 
       2.7.1 Dotazník – Formulár 

Pre potreby vypracovania PHSR mesta a za účelom dôsledného poznania potrieb občanov, ich 

spokojnosti s činnosťou mesta, poskytovanými službami ako aj možnosťami potencionálneho rozvoja 

a smerovania mesta v nasledujúcich rokoch sme v októbri 2015 zostavili dotazník. Tento obsahoval 

celkovo 38 špecificky zostavených otázok, ktorými sme sa snažili zmapovať, v čo najširšej miere a rozsahu 

všetky oblasti života v meste, poznať potreby obyvateľov, ich záujmy, pripomienky, názory, postrehy ako 

aj prípadne inovatívne riešenia, ktoré by bolo možné zahrnúť do reálnych projektových zámerov a plánov 

na hospodársky rozvoj mesta.  

A. Základné informácie o respondentovi 

1. Pohlavie  

Muž  

Žena  

  

2. Vek  

od 15 do 19 rokov  

od 20 do 29 rokov  

od 30 do 39 rokov  

od 40 do 49 rokov  

od 50 do 64 rokov  

65 a viac rokov  

  

3. Ekonomická aktivita  

študent SŠ, VŠ  

nezamestnaný  

zamestnaný vo verejnom sektore  

zamestnaný v súkromnom sektore  

živnostník  

materská dovolenka  

samostatne hospodáriaci roľník  

dôchodca  

iné, špecifikujte:  

  

4. Vzdelanie  

Základné  

Vyučený/á  

Vyučený/á s maturitou  
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Stredné všeMestoné  

Stredné odborné  

VŠ  

  

5. Ako dlho žijete v meste  

Menej ako 1 rok  

1 – 5 rokov  

6 – 10 rokov  

11 – 15 rokov  

Viac ako 16  

 

B. Ako ste spokojný s poskytovanými službami v obci? 

6. Poskytované služby spokojný 
skôr 

spokojný 
priemer 

skôr 

nespokoj

ný 

nespokoj

ný 

stav miestnych komunikácií      

stav chodníkov      

stav verejnej zelene      

vybavenosť mesta verejným vodovodom      

vybavenosť kanalizáciou      

vybavenosť elektrickou energiou      

vybavenosť plynom      

vybavenosť verejným osvetlením      

požiarna ochrana      

kvalita zdravotníckej starostlivosti      

kvalita výchovno–vzdelávacieho procesu      

množstvo kultúrnych  podujatí      

množstvo športových podujatí      

kvalita služieb cestovného ruchu      

stav zdravotníckych zariadení      

stav školských zariadení      

stav kultúrnych zariadení      

stav športových zariadení      

stav sociálnych zariadení      

úroveň rekreačných služieb a možností oddychu      

pokrytie signálom TV      

pokrytie signálom mobilných sietí      

dostupnosť verejného internetu      

dopravná dostupnosť mesta       

pokrytie mestské rozhlasu      

stav občianskej vybavenosti, celkovo      

kvalita životného prostredia      

Kvalita bývania v meste      

iné, špecifikujte:      
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C. Mesto a jeho rozvoj? 

Poznáte rozvojové plány mesta  

Áno  

Nie  

 

D. Čo je potrebné vo Vašom meste zmeniť, skvalitniť, rozšíriť: 

(Prosím, konkretizovať, čo možno najpresnejšie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Aké aktivity mesta navrhujete zahrnúť do Programe hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja na obdobie rokov 2016 – 2022:  

(Prosím, konkretizovať, čo možno najpresnejšie) 
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2.7.2 Dotazník – Vyhodnotenie 
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Vyhodnotenie časti D a E 

D:  Čo je potrebné vo Vašom meste zmeniť, skvalitniť, rozšíriť: 

E:  Aké aktivity mesta navrhujete zahrnúť do Programe hospodárskeho  

1. Opravy chodníkov 

2. Vytvorenie parkovacích miest 

3. Cyklistické spojenie s okolitými dedinami 

4. Vylúčiť dopravu z centra po vzbudovaní obchvatu 

5. Využitie potenciálu Oskarového mesta 

6.  Je potrebné opraviť miestne komunikácie. 

7. Zakázať dlhodobé parkovanie na chodníkoch a pokutovať nedisciplinovaných vodičov. 

8. Odstrániť čierne skládky 

9. Opraviť budovy MSU 

10. Vytvoriť podmienky pre malých podnikateľov 
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11. Viac bytov pre mladé rodiny 

12. Osvetliť nábrežie Torysy  (Kocur–park) 

13. Rozšíriť mestský rozhlas na všetky ulice 

14.  Dokončiť rekonštrukcie materských škôl– fasády, vybavenie materských škôl– nábytok, didaktické 

hračky, ihriská 

15. Spevniť svah – pod ulicou Gen Svobodu – hrozí zosuv 

16. Zlepšiť podmienky zdravotnej starostlivosti 

17. Je potrebné udržiavať poriadok nielen v centre mesta, ale aj v iných okrajových častiach 

18. Zaviesť hromadnú dopravu na Husí Hrb. 

19.  Výmena sedadiel v kine 

20.  Opraviť a umiestniť lavičky a odpadkové koše na sídliskách a v lesoparku Šanec, pri schodisku medzi 

ZŠ 17.nov. a ul. Gen. Svobodu, v "Kocúrparku". 

21. Mali by sme tiež viac využívať skutočnosť, že v našom meste sa natáčal oscarový film na rozvoj 

cestovného ruchu (napr. atrakcie k filmu –sochy), 

22.   V oprava cesty na ulici Sama Chalúpku Orkucanoch a dokončenie chodníka do Sabinova z Orkucan 

asfaltovou vrstvou. 

23. Rekonštrukcia vodopádu na Toryse spolu s mostom 

24. Vybudovanie športového centra, 

25. Zaviesť separovaný zber všetkých odpadov 

26. Verejné osvetlenie – led lampy 

27. Koryto Torysy a brehy vyzerajú hrozne – spevnenie brehov, tvorba kaskád 

28. Odstrániť barierovosť v meste 

29.  Ubytovacie kapacity pre turistov v meste za prijateľnú cenu 

30. Pokrytie vysokorýchlostným internetom – optikou v okrajových častiach mesta. 

31. Rekonštrukcia osvetlenia, vytvorenie oddychových zón (parkov) napr. na ul. Komenského pri 

Orkucanskom potoku za garážami, vybudovať cyklotrasy a chodníky pre korčuliarov. 

32. Obnovenie tržnice – predaj z dvora 

34. Zlepšiť informácie o turistických atrakciách a trasách v meste a jeho okolí 
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2.7.3 Analýza vonkajšieho prostredia 

 

A) Mimovládny sektor 

Na území mesta je mnoho registrovaných mimovládnych organizácii, ktoré svoju činnosť vykonávajú 

v rámci územia mesta i mimo neho. Prehľad organizácií je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

Formulár A 8 – Evidencia mimovládnych organizácií v meste 

Evidencia mimovládnych organizácií v meste 

1. ROMIX, o.z., Moyzesova 6, 083 01 Sabinov 

2. MAS Sabinovsko, o.z., Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov 

3. Symfónia,o.z.,Námestie slobody 29, 08301 Sabinov 

4. Poliklinika Sabinov, n.o., Ulica SNP 1, 083 01 Sabinov 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Číslo: Názov subjektu: Právna forma: IČO: 

1. ROMIX 
Občianske 

združenie 
37883062 

Sídlo: Prevádzkareň/Prevádzkarne: 

Moyzesova 6, 083 01 Sabinov Moyzesova 6, 083 01 Sabinov 

Predmet činnosti: 
Cieľová skupina predmetu 

činnosti: 
Počet členov: 

Poskytuje služby v oblasti sociálnej 

a zdravotnej osvety, pomáha pri 

vyhľadávaní zamestnania, organizuje 

voľno časové aktivity, podporuje činnosť 

hudobnej kapely, tanečného súboru, 

organizuje krúžky ručných prác pre ženy. 

Klientmi sú sabinovskí 

Rómovia rôzneho veku 

7 členov 

40 detí 

Štatutárny zástupca: Kontaktná osoba/y: 

Ladislav Duda Ladislav Duda 

Kontakty 

adresa: telefón: e–mail: internetová stránka: 

Moyzesova 6, 

 083 01 Sabinov 
 0910 205 025  romix@centrum.sk  http://www.spolocnostkc.sk 

Poznámky (spolupráca s obcou, obcami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESTO SABINOV 
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 

MESTA SABINOV 2016 – 2022 

December 2015                                                                                                                        Strana 87 z 202 

 

Číslo: Názov subjektu: Právna forma: IČO: 

2.  MAS Sabinovsko 
Občianske 

združenie 
42344417 

Sídlo: Prevádzkareň/Prevádzkarne: 

Mestský úrad, Námestie slobody 57,  

083 01 Sabinov 

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 

083 01 Sabinov 

Predmet činnosti: 
Cieľová skupina predmetu 

činnosti: 
Počet členov: 

Rozvoj mesta, regiónu, potrieb 

sledovanie  záujmov zástupcov 

súkromného a verejného sektora v 

sledovanom území. Vytvorenie miestnej 

akčnej skupiny pre formuláciu výziev. 

Súkromný a verejný sektor 

na celom území miestnej 

akčnej skupiny 

Sabinovsko 

22 súkromný sektor 

12 verejný sektor 

Štatutárny zástupca: Kontaktná osoba/y: 

Ing. Peter Molčan Mgr. Pavol Molnár 

Kontakty 

adresa: telefón: e–mail: internetová stránka: 

 Mestský úrad,  

Námestie slobody 

57, 083 01 Sabinov 

 +421948091055  info@massabinovsko.sk  www.massabinovsko.sk 

Poznámky (spolupráca s obcou, obcami) 

 

 

Číslo: Názov subjektu: Právna forma: IČO: 

3.  Symfónia 
Občianske 

združenie 
42228921 

Sídlo: Prevádzkareň/Prevádzkarne: 

Námestie slobody 29, 08301 Sabinov Námestie slobody 29, 08301 Sabinov 

Predmet činnosti: 
Cieľová skupina predmetu 

činnosti: 
Počet členov: 

 Je spolupracovať pri dotváraní a 

vylepšovaní podmienok pri výchove a 

vzdelávaní žiakov ZUŠ Sabinov,  

rozvíjaní a podporovaní študijných 

výsledkov žiakov,zabezpečovaní 

kultúrnych a spoločenských podujatí 

školy 

žiaci  ZUS 
2 členovia 

530 deti 

Štatutárny zástupca: Kontaktná osoba/y: 

Ing. Zuzana Ondková Ing. Zuzana Ondková 

Kontakty 

adresa: telefón: e–mail: internetová stránka: 

Námestie slobody 

29, 08301 Sabinov 
051/ 4521 847 symfonia@zussabinov.sk 

www.zussabinov.sk/symfon

ia.htm 

Poznámky (spolupráca s obcou, obcami) 
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Číslo: Názov subjektu: Právna forma: IČO: 

4. Poliklinika Sabinov 
Nezisková 

organizácia 
37886827 

Sídlo: Prevádzkareň/Prevádzkarne: 

Ulica SNP 1, 083 01 Sabinov Ulica SNP 1, 083 01 Sabinov 

Predmet činnosti: 
Cieľová skupina predmetu 

činnosti: 
Počet členov: 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Obyvatelia okresu 

štatutárny orgán  1 

správna rada 5 členov 

dozorná rada 3 členov 

Štatutárny zástupca: Kontaktná osoba/y: 

Ing. Miroslav Čekan Ing. Miroslav Čekan 

Kontakty 

adresa: telefón: e–mail: internetová stránka: 

Ulica SNP 1, 083 

01 Sabinov 
051/ 4521 257 poliklisabi@stonline.sk www.poliklinikasabinov.sk 

Poznámky (spolupráca s obcou, obcami) 

 

 

 

B) Podnikateľské prostredie 

Podľa informácií z obchodného registra SR je na území mesta Sabinov registrovaných 324 

podnikateľských subjektov. Prehľad najvýznamnejších podnikateľských subjektov je uvedený vo formulári  

 

Formulár č. A 7 Evidencia podnikateľských subjektov v meste 

Evidencia podnikateľských subjektov v meste 

1. ZTS Sabinov, a.s. Hollého 27, 0830 Sabinov 

2. WEP TRADING akciová spoločnosť, Hollého 27,  083 30 Sabinov 

3. SANASakciová spoločnosť, Hollého 37,  083 01 Sabinov 

4. MILK–AGRO spol. s r. o. Hollého 43, 083 01 Sabinov 

5. EKO SVIP spol. s r.o. Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Číslo: Názov subjektu: Právna forma: IČO: DIČ: 

 1. ZTS Sabinov   akciová spoločnosť  00590797    

Sídlo: Prevádzkáreň/Prevádzkárne: 

Hollého 27,  083 30 Sabinov Hollého 27,  083 30 Sabinov 

Predmet činnosti: 
Počet 

zamestnancov: 

Hlavnou činnosťou firmy je výroba prevodoviek. ZTS Sabinov, a.s. vyrába 

nasledovné typy prevodoviek: čelné , kužeľové, závitovkové,planétové.  
250 

Konateľ/lia: Kontaktná osoba/y: 

Ing. Jaroslav Jančík Ing. Jaroslav Jančík 

Kontakty 

adresa: telefón: e–mail: internetová stránka: 

 Hollého 27,  083 30 

Sabinov 
 tel: +421 51 4561 205  jancik@ztssabinov.sk  www.ztssabinov.sk 

Poznámky (spolupráca s obcou, mestom): 

  

 

Číslo: Názov subjektu: Právna forma: IČO: DIČ: 

2.   WEP TRADING  akciová spoločnosť   35708506  
2020004

5569   

Sídlo: Prevádzkáreň/Prevádzkárne: 

Hollého 27,  083 30 Sabinov Hollého 27,  083 30 Sabinov 

Predmet činnosti: 
Počet 

zamestnancov: 

výroba ložiskových skríň a rázsoch určených pre koľajové vozidlá  

trieskové opracovanie odliatkov,zváranie podskupín pre koľajové vozidlá, 

výroba dvojkotúčových uhlových píl typu UPK 1000,  

51 

Konateľ/lia: Kontaktná osoba/y: 

Ing.Mikuláš Sakáč Ing.MikulášSakáč 

Kontakty 

adresa: telefón: e–mail: internetová stránka: 

 Hollého 27,  

083 01 Sabinov 
 +421 917 508 059 sakac@weptrading.sk www.weptrading.sk 

Poznámky (spolupráca s obcou, mestom): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ztssabinov.sk/img/tsa.jpg
http://www.ztssabinov.sk/img/tsa.jpg
http://www.ztssabinov.sk/img/uzp.jpg
http://www.ztssabinov.sk/img/ep.jpg
http://www.weptrading.sk/pila.htm
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Číslo: Názov subjektu: Právna forma: IČO: DIČ: 

3.   SANAS akciová spoločnosť  36458562    

Sídlo: Prevádzkáreň/Prevádzkárne: 

Hollého 37,  083 01 Sabinov Hollého 37,  083 01 Sabinov 

Predmet činnosti: 
Počet 

zamestnancov: 

Nosnú časť výroby predstavuje veľkosériová výroba. Z produktov firmy 

spomeňme kuchynské linky, jedálenské stoly a stoličky, obývacie zostavy, 

komody, kancelársky nábytok, predsiene, spálne, čalúnený nábytok. 

344 

Konateľ/lia: Kontaktná osoba/y: 

Ing. Ján Pavúk Ing. Ján Pavúk 

Kontakty 

adresa: telefón: e–mail: internetová stránka: 

Hollého 37, 

 083 01 Sabinov 
 +421 51 4521 728 jan.pavuk@sanas.sk  www.sanas.sk 

Poznámky (spolupráca s obcou, mestom): 

  

 

Číslo: Názov subjektu: Právna forma: IČO: DIČ: 

4.  MILK–AGRO spol. s r.o. 001417786    

Sídlo: Prevádzkáreň/Prevádzkárne: 

Hollého 43, 083 01 Sabinov Hollého 43, 083 01 Sabinov 

Predmet činnosti: 
Počet 

zamestnancov: 

Mlieko, konzumné smotany, rôzne typy jogurtov biele a aj ochutené, tekuté 

kyslomliečne nápoje rovnako biele a aj ochutené, čerstvé syry – tvarohy, zrejúce 

syry, tavené syry, ochutené thermizované tvarohové dezerty, maslo, sušené 

mliečne výrobky. 

141 

Konateľ/lia: Kontaktná osoba/y: 

Ing. Borecký Michal Ing. Borecký Michal 

Kontakty 

adresa: telefón: e–mail: internetová stránka: 

 Hollého 43,  

083 01 Sabinov 
  +421–51–4520085 

obchodsabinov@milka

gro.sk  

 www.milkagro.sk 

Poznámky (spolupráca s obcou, mestom): 

  

 

 

 

mailto:jan.pavuk@sanas.sk
mailto:obchodsabinov@milkagro.sk
mailto:obchodsabinov@milkagro.sk
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Číslo: Názov subjektu: Právna forma: IČO: DIČ: 

5.   EKO SVIP spol. s r.o.   36 449 717 
2020004

646  

Sídlo: Prevádzkáreň/Prevádzkárne: 

Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov 

Predmet činnosti: 
Počet 

zamestnancov: 

Realizácia ekologických inžinierskych, vodohospodárskych a občianskych 

stavieb ako sú: vodovody, kanalizácie, protipovodňové stavby,bytové domy s 

napojením na inžinierske siete, nebytové budovy,revitalizácie miest a obcí, 

výstavba a rekonštrukcie komunikácií.  

117 

Konateľ/lia: Kontaktná osoba/y: 

Ing. Anton Bujňák Ing. Anton Bujňák 

Kontakty 

adresa: telefón: e–mail: internetová stránka: 

 Ovocinárska 48,  

083 01 Sabinov 
 +421 51 45 21 375  ekosvip@ekosvip.sk  www.ekosvip.sk 

Poznámky (spolupráca s obcou, mestom): 

  

 

Formulár č. A 13 – STEEP analýza (analýza externého prostredia) – časť 1 

Sociálna oblasť Technologická oblasť Ekonomická oblasť 

Demografické zmeny 

obyvateľstva 

Využívanie IKT pre 

komunikáciu s obyvateľstvom 

Využívanie štrukturálnych 

fondov EÚ pre 

spolufinancovanie projektov 

(Partnerská dohoda SR, 

operačné programy) 

Absencia adekvátneho 

prepojenia vzdelávacieho 

systému  s potrebami trhu 

práce 

Zlepšovanie kvality 

poskytovaných služieb 

verejnosti 

Daňové zaťaženie 

Nárast kriminality, chudoby Rast úrovne výskumu 

a vývoja, inovácie 

Nové trhy a investičné 

príležitosti pre 

zamestnávateľov 

a podnikateľov 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Buj%C5%88%C3%A1k&MENO=Anton&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Buj%C5%88%C3%A1k&MENO=Anton&SID=0&T=f0&R=0
mailto:ekosvip@ekosvip.sk
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Nedostatočná kapacita a 

kvalita pracovnej sily pre 

kľúčových zamestnávateľov 

Zavádzanie inovatívnych 

technológií u kľúčových 

zamestnávateľov v regióne 

Dobudovanie cestnej 

infraštruktúry   

Zvyšovanie podielu MRK na 

celkovom počte obyvateľstva, 

zvyšovanie počtu obyvateľov 

postihnutých chudobou, 

rastúca kriminalita 

Pripravenosť Vlády SR na 

čerpanie finančných 

prostriedkov alokovaných 

v štrukturálnych fondoch EÚ 

Zmena postojov obyvateľstva 

a ich zapájanie do rozvojových 

aktivít 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Formulár č. A 13 – STEEP analýza (analýza externého prostredia) – časť 2 

Ekologická oblasť  Politická oblasť  Hodnotové prostredie 

Zhoršenie kvality podzemných 

zdrojov vody a nedostatok 

kvalitnej pitnej vody 

Podpora Vlády SR v oblasti 

podnikateľského prostredia, 

inovácií, výskumu a vývoja, 

cestovného ruchu, dopravy 

Zmena postojov obyvateľstva, 

rasizmus, xenofóbia a 

kriminalita 

Zhoršujúca sa kvalita ovzdušia 

vplyvom znečistenia  

Proces verejného obstarávania 

a s ním spojená legislatíva  

Zmena postojov obyvateľstva, 

aktívne zapojenie do 

občianskych procesov a 

rozvojových aktivít 

Klesanie úrovne podzemnej 

vody v území a celkový 

nedostatok pitnej vody 

VÚC podporujúca miestny 

rozvoj 

Trvalá spolupráca so 

strategickými sociálno–

ekonomickými partnermi a 

nové modely pre spoluprácu 

(verejno–súkromné formy 

spolupráce) 

 Komplikovaná legislatíva a 

výkon v oblasti verejného 

obstarávania 

 

 Administratívna pripravenosť 

Vlády SR na čerpanie 

prostriedkov EŠIF 
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2.8 SWOT mesta Sabinov 

Celkový pohľad na situáciu mesta, /na/ jeho silné a slabé stránky,/na/ jeho príležitosti a aj 

/na/ohrozenia rozvoja sú súčasťou SWOT analýzy, ktorej úlohou je sumarizovať a charakterizovať 

pripravenosť a možnosti mesta na ďalší rozvoj ako aj jeho samotný potenciál v tomto procese.  

SWOT analýza, ako nástroj strategického plánovania je používaný na hodnotenie silných a slabých 

stránok, príležitostí a hrozieb, ktoré spočívajú v meste so snahou uskutočniť určitý cieľ, zahrňuje aj 

monitorovanie interného aj externého prostredia mesta. 

 

PRINCÍP SWOT ANALÝZY 

 Silné stránky – interné / vnútorné atribúty / vlastnosti mesta, ktoré môžu napomôcť k 

dosiahnutiu cieľa 

 Slabé stránky – interné / vnútorné atribúty / vlastnosti organizácie, ktoré sťažujú dosiahnutie 

cieľa 

 Príležitosti – externé podmienky, ktoré môžu dopomôcť organizácii k dosiahnutiu cieľa 

 Ohrozenia – externé podmienky, ktoré môžu sťažiť organizácii dosiahnutie cieľa 

 

POZITÍVNE FAKTORY NEGATÍVNE FAKTORY 
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silné stránky 

(Strenghts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

slabé stránky 

(Weaknesses) 

E
x
te

rn
é 

fa
k
to

ry
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(Opportunities) 
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2.8.1 SWOT mesta Sabinov 

Silné stránky  

 Údržba zelene  a revitalizácia mestskej zelene 

 Výsadba nových stromov na novo vzniknutých aj existujúcich uliciach 

 Zapojenie sa do projektov environmentálneho vzdelávania (ekotop–enviro film, aktivity na školách) 

 Údržba čistoty mesta prostredníctvom vlastných zdrojov 

 Zrekonštruované budovy základných škôl, vhodné podmienky pre vzdelávanie žiakov 

 Odbornosť a kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

 Vzdelanostný rast zamestnancov škôl a školských zariadení 

 Zabezpečenie kvalitnej záujmovej činnosti pre deti a žiakov 

 Napojenie všetkých škôl a školských zariadení na internet 

 Priaznivý demografický vývoj v kategórii 0–3 roky 

 Široká ponuka študijných a učebných odborov na stredných školách 

 Podpora stredných škôl mestom  

 Systémová práca mesta s pracovníkmi zabezpečujúcimi vzdelávanie na všetkých stupňoch  

 Kvalitné výchovno-vzdelávacie výsledky základných škôl   

 Konkurenčné prostredie medzi základnými školami 

 Postupné investície do obnovy školských zariadení a vybavenia školských objektov  

 Využívanie priestorov škôl a školských zariadení pre verejnosť 

 Vhodná lokalizácia MsKS v širšom centre mesta 

 Pestrá záujmová činnosť 

 Veľká sála s možnosťou podávania stravy (priestory MsKS) 

 Mestská knižnica 

 Existencia kultúrneho a informačného centra na korze 

 Zdigitalizované kino 

 Dlhoročná tradícia Sabinovského jarmoku a Dni Sabinova 

 Využívanie projektov cezhraničnej spolupráce (town–twining) 

 Existencia základnej umeleckej školy s kvalitným personálnym obsadením a výbornými výsledkami  

 Dlhoročná tradícia tanečného umenia - existencia FS Sabinovčan, FS Sabiník, Tanečnej skupiny Real  

    Street. 

 Niekoľko desaťročí fungujúci amatérsky ochotnícky divadelný súbor 

 Zabehnuté organizovanie výstav a vernisáži 

 Existencia športového areálu pre rôzne druhy športov 
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 Existencia športovej haly, ihriska s umelou trávou 

 Zakrytá umelá ľadová plocha (zimný štadión) 

 Existencia cyklochodníkov medzi Sabinov–Ražňany, Pečovská nová Ves 

 Účasť klubov a družstiev v pravidelných súťažiach  

 Účinný mechanizmus prideľovania dotácií z rozpočtu mesta na činnosť oddielov a klubov  

  Existencia bowlingových  dráh 

  Dostupnosť lyžiarskych tratí v oblasti Drienica 

 Vybudovanie multifunkčného sociálneho centra 

 Sociálne služby poskytované z úrovne mesta (poskytovanie poradenstva, opatrovateľská služba, 

odľahčovacia služba, posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu, zariadenie pre    seniorov a 

DSS, denné centrá, stravovanie pre dôchodcov a rozvoz stravy, terénna sociálna práca, útulok, inštitút 

osobitného príjemcu, sanácia rodiny,  jednorazové dávky) 

 Existencia poskytovateľov sociálnych služieb MVO a spolupráca s inštitúciami a organizáciami v meste 

(ÚPSVaR, školy, farská charita, lekári, Romix, Materské centrum Človiečikovo, Skauting, saleziáni, Nádej 

pre Down, Červený kríž, Jednota dôchodcov Sabinov a Orkucany a pod.) 

 Existencia domova sociálnych služieb 

 Zabezpečovanie šatstva (zbierky ošatenia a obuvi pre najslabšie skupiny obyvateľov) 

 Pozitívny postoj samosprávy k problematike seniorov (kultúrne a  spoločenské aktivity pre seniorov, 

spolupráca seniorov s MsÚ, sieťovanie sociálnych služieb pre seniorov, poskytovanie poradenstva) 

 Poliklinika s bezbariérovým prístupom a postupné odstraňovanie bariér v meste 

 Bezbariérové byty 

 Integrácia hendikepovaných detí, žiakov a študentov v rámci  

    predškolskej a školskej prípravy 

 Poskytovanie stabilných služieb zdravotnej starostlivosti  

 Koncentrácia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v budove Polikliniky n. o. Sabinov 

 Vznik oddelenia jednodňovej chirurgie  v priestoroch polikliniky ortopédia 

 Kontrola zdravotníctva mestom cez správnu radu a možnosť  

    dofinancovania investičných zámerov polikliniky zo strany mesta 

 Získanie prostriedkov z eurofondov na opravu a renováciu budovy   

    (zateplenie, výmena strechy, sociálne zariadenia a tepelné  

    hospodárstvo, digitálny RTG, mamograf, ultrazvuk a IKT) 

 Vytvorenie Miestnej akčnej skupiny Sabinovsko tzv. (MASkA) 

 Mesto s dlhoročnou strojárskou tradíciou 
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 Región s dlhoročnou drevárskou výrobou  

 Región s dlhoročnou ovocinárskou produkciou      

 Bohaté zásoby drevnej hmoty v katastri 

 Existencia potravinárskych podnikov  

 Existencia kvalifikovaného ľudského potenciálu   

 Dostatok odborníkov na počítačové systémy a informačné technológie v meste a v regióne 

 Nízke náklady na pracovnú silu  

 Prispôsobivosť pracovnej sily 

 Blízkosť letiska Ražňany  

 Etablovanie veľkých firiem (ZTS Sabinov, Sanas, Milk–Agro, Remopel, Ekosvip) 

 Primerané ceny nehnuteľnosti) 

 Prírodné a významne historické pamiatky mesta (kostoly, mestské opevnenie, bašty)  

 Vybudovanie náznaku mestského opevnenia (severná časť) 

 Fungujúce národné a nadnárodné partnerstvá mesta s partnerskými mestami  

 Kultúrno–historický potenciál mesta a regiónu 

 Členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu Šariš 

 10 bytových domov s nižším štandardom pre marginalizované rómske komunity 

 Budovanie nájomných bytov podľa dopytu obyvateľstva 

 Dostatok parkovacích miest v blízkosti centra mesta 

 Pripravené inžinierske siete pre investičnú bytovú výstavbu 180 bytových jednotiek  

 Existencia bezplatných  parkovísk na celom území mesta 

 Využitie systému MP manager (informačný systém ktorý komplexne rieši agendu mestskej polície) 

 Jestvujúci kamerový systém v meste 

 Realizácia projektu rómske občianske hliadky Sabinov 

 Fungujúce verejné osvetlenie 

 Zrušenie výherných hracích automatov 

 Zrekonštruované plochy detských ihrísk 

 

Slabé stránky 

 Nedobudovaná kanalizácia 

 Pribúdajúce čierne skládky 

 Zastaraná technika na údržbu a starostlivosť o zeleň 

 Nedostatok techniky na špeciálnu údržbu (leto, zima)  
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 Nedostatok zberných nádob na separovaný zber v meste a v školských zariadeniach 

 Nedostatok informácii a propagačných materiálov  pre občanov o spôsobe triedenia  komunálneho  

    odpadu a jeho následnom zbere 

 Nedostatočné protipovodňové zabezpečenie na existujúcich vodných tokoch 

 Rast počtu problémových žiakov, hlavne zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 Neochota spolupráce rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 Nevhodné technické podmienky budov materských škôl na ulici 9.maja, Švermova, ZUŠ, Spojenej školy  

    Sabinov  

 Rozdielny spôsob financovania materských, základných škôl a ostatných typov škôl a školských zariadení 

 Nedostatočná motivácia pedagogických pracovníkov – nedostatočné  mzdové ohodnotenie 

 Absencia MŠ pre mentálne a telesne postihnuté deti  

 Nedostatočná komunikácia a spolupráca so zamestnávateľmi 

 Nevyhovujúci technický stav budovy MsKS, energetická náročnosť, zastarané vybavenie, nevyhovujúca  

    elektroinštalácia a svetelný park 

 Nevyhovujúci technický stav budovy kultúrneho strediska v Orkucanoch 

 Budova kultúrneho a informačného centra na Korze nie je vo vlastníctve mesta 

 Zanedbané hroby sabinovských dejateľov 

 Nedostatočná motivácia pracovať v oblasti kultúry  

 Nedostatočná ponuka kultúrno-spoločenských podujatí iného  zamerania  

 Absencia manažmentu kultúry 

 Nevyhovujúci technicky stav budov v športovom areáli 

 Neexistujúca predajňa športových potrieb 

 Zanedbaný lesopark 

 Zastaraný chladiaci systém umelej ľadovej plochy 

 Vysoké režijne náklady na prevádzku budov a ich energetická náročnosť 

 Nedostatok šatní so sociálnymi zariadeniami na zimnom štadióne 

 Chýbajúce služby v športovom  areáli 

 Chýbajúce cyklistické chodníky 

 Absencia multifunkčných športovísk na sídliskách  

 Nedostatočná legislatíva mesta v nadväznosti na podporu úspešných klubov a športovcov  

 Nedostatok sponzorov v meste 

 Absentujúce sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných 

    životných potrieb (útulok pre ženy, nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu) 
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 Nefungujú svojpomocné skupiny 

 Nedostatočne rozvinuté dobrovoľníctvo a sieť dobrovoľníkov 

 Nezáujem mládeže zo sociálne málo podnetného prostredia o vzdelávanie 

 Nízka aktivita a angažovanosť ZŤP občanov, nedostatok príležitostí na pracovnú integráciu 

 Nedostatočná spolupráca organizácií, pracujúcich s ŤZP občanmi 

 Neochota zo strany podnikateľov investovať do služieb pre občanov  

 Nedostatok pobytových služieb pre seniorov 

 Súčasné ambulancie napr. rehabilitácia, chirurgia, LSPP, dopravná zdravotná služba, disponujú  

    zastaraným technologickým vybavením 

 Ťažkosti pri vytváraní nových hlavne úzko špecializovaných ambulancií ( napr. očná, neurologická, 

cievna) z dôvodu , že v PSK je ich dostatok, nekladie sa dôraz  zo strany zdravotných poisťovní na okres, 

ale na kraj ako celok 

 Chýbajúce  vlastné pozemky mesta na zriadenie nových priemyselných zón 

 Úzka špecializácia poskytovaných služieb 

 Nedostatok možností zamestnania 

 Odchod kvalifikovanej pracovnej sily 

 Nedostatočný priestor pre potreby návštevníkov športového areálu v letnej sezóne (nedostatok 

parkovacích miest     v blízkosti športového areálu) 

 Absencia stráženého parkoviska  

  Slabá dopravná dostupnosť z dôvodu nevybudovaného cestného prepojenia na diaľničnú sieť  

    a nedobudovaného obchvatu 

 Nedostatočná podpora podnikania zo strany mesta 

 Nevyhovujúci technický stav mestského opevnenia (južná časť) 

 Chýbajúca samostatná inštitúcia zameraná na cestovný ruch 

 Znížená kvalita  miestnych komunikácií potreba rekonštrukcie cca 35 – 40 % 

 Nedostatok dopravných služieb a prepravcov 

 Poruchovosť súčasných kamier a nedostatok finančných  

    prostriedkov na ich servis 

 Neexistujúci klub pre mládež 
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Príležitosti 

 Budovanie protipovodňových opatrení (hrádzky, regulácia koryta) 

 Čistenie priepustov, mostov a vodných tokov v katastri mesta 

 Možnosť získania nenávratných finančných príspevkov z operačného programu kvalita životného  

    prostredia a iných dotačných schém 

 Zlepšenie realizácie zberu separovaného odpadu  

 Zlepšenie výchovy  a poradenstva v oblasti životného prostredia  

 Možnosť využívania obnoviteľných energetických zdrojov energií  

 Energetické zhodnocovanie odpadov  

 Výstavba mestskej kompostárne   

 Individuálna integrácia žiakov a detí so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami 

 Využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom operačného programu IROP a Ľudské zdroje 

 Prezentácie škôl a školských zariadení na verejnosti 

Vznik regionálnej vysokej školy podporujúcej nadobudnutie vzdelania širokým vrstvám 

 Zvýšenie úrovne výučby cudzích jazykov  

 Zvýšenie úrovne výučby programovania a práce s počítačom  

 Znižovanie energetickej náročnosti škôl a školských zariadení  

 Prevencia kriminality, záškoláctva a závislostí na všetkých úrovniach  

 Podpora medzinárodných partnerstiev na školách 

 Vytvorenie koncepcie CVČ 

 Získavanie finančných prostriedkov z grantov a dotačných systémov 

 Zveriť starostlivosť o hroby školám 

 Organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych akcií 

 Rekonštrukcia meštianskeho domu pre kultúrno informačné centrum na Korze 

 Využívanie spolupráce s partnerskými mestami na rozvoj 

    a spoznávanie kultúrnej rozmanitosti iných národov 

 Budovanie lokálpatriotizmu v povedomí miestneho obyvateľstva 

 Vybudovanie prírodného amfiteátra  

 Organizovanie „Folklórnych slávností“  

 Organizovanie „Jazzových dní“  

 Organizovanie sochárskych a výtvarnych plenérov  

 Získavanie grantov na jednotlivé kultúrne projekty 

 Dostatočná variabilita športových činnosti v jednom areáli 



MESTO SABINOV 
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 

MESTA SABINOV 2016 – 2022 

December 2015                                                                                                                        Strana 100 z 202 

 

 Predaj lístkov na mestskom kúpalisku  v zadnej časti areálu (50m bazén) 

 Využitie bývalého škvarového ihriska na parkovanie 

 Byt na kúpalisku (pre správcu areálu) 

 Možnosť rozšírenia športového areálu 

 Dobudovanie parkovacích miest  

 Výstavba multifunkčných ihrísk 

 Zastrešenie plaveckého bazéna (celoročné využívanie)  

 Vybudovanie atrakcii v areáli kúpaliska 

 Vyhrievanie vody v bazénoch obnoviteľnými zdrojmi energie 

 Využívať príležitosti získať finančné zdroje z ESF (jednotlivé OP) 

 osloviť a zapojiť dobrovoľníkov do poskytovania a skvalitňovania sociálnych služieb pre občanov 

 Vytvoriť možnosti pracovnej integrácie pre ŤZP občanov a občanov so zdravotnými obmedzeniami 

 Zvýšiť dostupnosť jednotlivých typov sociálnych služieb (seniori, ŤZP, rodiny s deťmi) 

 Rozšíriť a skvalitniť ponuku služieb pre seniorov na základe dopytu 

 Vybudovať informačnú sieť so zameraním na jednotlivé skupiny obyvateľov (seniori, ŤZP, rodiny  

    s deťmi) 

 Dobudovanie špecializovaných pracovísk v areáli Polikliniky n. o                     

Vytvorenie prac. miest – zníženie nezamestnanosti 

 Podpora podnikateľského sektoru formou na mieru vytvorených projektov pre územie MASky 

 Vytvorenie hnedého priemyselného parku 

 Vytvorenie priaznivých podmienok pre príchod nových investorov, zamestnávateľov 

Príchod veľkých aj menších domácich a zahraničných investorov 

 Obnovenie ovocinárskej výroby  

 Zavedenie strážených parkovísk – vyššia ochrana majetku návštevníkov a  vyššia  návštevnosť kúpaliska 

 Výkup pozemkov na vybudovanie hnedého parku 

 Využitie priestorov budovy VPS, budova bývalej uholne (Komenského ul.) do prenájmu súkromnému  

    sektoru 

 Zaradenie mesta do systému prioritných regiónov pre podporu rozvoja cestovného ruchu, diverzifikácie  

    vidieka a cezhraničnej spolupráce INTERREG, operačného programu PL–SK 2014–2022 

 Stanovenie cestovného ruchu ako primárnych odvetví dlhodobého a trvalo udržateľného rozvoja mesta 

 Modernizácia kúpaliska 

 Revitalizácia lesoparku Švabľovka 

 Sprístupnenie dominánt mesta (zvonica, bašty mestské opevnenie) 
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 Potreba rekonštrukcie a dobudovania miestnych komunikácii 

 Príprava dopravného napojenia – obchvat mesta 

 Možnosť dobudovania nových parkovacích miest v meste 

 Doplnenie dopravného značenia 

 Dobudovanie chodníkov v IBU Malá Hura 

 Rozšírenie IBV v oblasti Hlinik 

 Oprava dažďových vpusti na mestských komunikáciách, ich čistenie 

 Rozšírenie parkovacích plôch 

 Rozšírenie a modernizácia súčasného kamerového systému 

 Inštalácia energeticky úspornejšieho verejného osvetlenia 

 Podávanie žiadosti na kamerový systém (prevencia kriminality) 

 Zvýšenie počtu príslušníkov mestskej polícii 

 Zapájanie sa do projektov Rómskych občianskych hliadok 

 

Ohrozenia 

 Vplyv čiernych skládok na obyvateľstvo 

 Škody spôsobené polohou časti mesta v záplavovej oblasti 

 Nedobudovaná regulácia Torysy 

 Zníženie schopnosti migrácie niektorých druhov rýb 

 Nedostatok finančných prostriedkov na výstavbu mestskej kompostárne 

 Migrácia žiakov do zahraničia bez následného vzdelávania sa v mieste pobytu 

 Ekonomická situácia v rodinách – dopad na mimoškolskú činnosť detí a žiakov 

 Nedostatočná motivácia pedagogických pracovníkov na skvalitňovanie svojej práce  

 Dlhodobý nedostatok finančných prostriedkov na riešenie problémov v školstve  

 Odchod pedagogických pracovníkov do iných odvetví 

 Nezrekonštruovaná kinosála 

 Ukončenie zmluvy o prenájme priestorov pre Kultúrne centrum na Korze a hudobnej sály 

 Nevyhovujúce priestory v budovách pre presťahovanie kultúrno informačného centra na Korze 

 Nízky záujem obyvateľstva o „nekomerčnú“ kultúru  

 Nedostatočná podpora kultúry zo strany mesta 

 Zastaraný chladiaci systém umelej ľadovej plochy 

 Zastaranosť bazénov 

 Nedostatočne strážený športový areál 
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 Odchod športovcov talentov za lepšími hlavne finančnými podmienkami 

 Absencia výziev na rekonštrukciu športového areálu pre čerpanie finančných prostriedkov zo  

    štrukturálnych a investičných fondov 

 Nedostatok finančných prostriedkov na riešenie problémov športu  

 Nedostatočné finančné ohodnotenia trénerov  

 Znížený záujem detí o šport 

 Nedostatok finančných prostriedkov 

 Grantové programy nezodpovedajú potrebám komunity 

 Systém financovania projektov 

 Cenová nedostupnosť služieb pre občanov 

 Byrokracia a náročnosť pri spracovaní projektov 

 Nezáujem, izolovanosť, apatia a neochota zainteresovaných skupín spolupracovať 

 Predsudky v rodinách 

 Minimálna možnosť integrácie po ukončení školskej dochádzky 

 Odchod lekárov špecialistov z mesta 

 Nie je 100 % zabezpečený finančný limit zo strany zdravotných poisťovní na tieto nové činnosti 

 Finančná náročnosť modernizácie automobilového parku 

 Nízka kúpyschopnosť obyvateľstva 

 Vysoká obsadenosť parkovacích miest pri bytových domoch 

 Nezrealizovanie  prenájmu priestorov budovy VPS, budova bývalej uholne (Komenského ul.) 

 Nedostatočný záujem o investičné príležitosti na východnom Slovensku zo strany zahraničných  

    investorov  

 Pasivita, resp. neochota riskovať vo vlastnom podnikaní 

 Pretrvávajúci nezáujem turistov 

 Znižovanie objemov v grantových schémach na podporu cestovného ruchu 

 Spomalená investičná činnosť na budovaní cestného prepojenia v rámci VÚC 

 Nedostatočná infraštruktúra 

 Rastúci počet neprispôsobivých občanov 

 Znížená návštevnosť mesta (po vybudovaní obchvatu) 

 Nedostatok parkovacích miest pri bytových domoch 

 Vandalizmus a ničenie verejného majetku 

 Migrácia rómskych občanov z okolitých obcí  

 Zvýšený počet ľudí na kultúrno – spoločenských akciách v centre Mesta – ohrozená ich bezpečnosť 

 Rabovanie kontajnerov občanmi MRK 
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2.8.2 SWOT prioritných osí 

  

 Zhodnotením slabých a silných stránok, rizík a príležitostí bolo možné určiť prioritné osi rozvoja 

mesta. Aj keď jednotlivé osi predstavujú istý samostatný a ucelený okruh problematiky, ich vzájomné 

prepojenie je veľmi časté, až nutné, aby bolo možné vytvoriť komplexný dokument integrujúci otázky 

rozvoja mesta. 

 

 Zoznam prioritných osí pre rozvoj mesta na roky 2016– 2022 

 

Prioritná os 1 – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Prioritná os 2 – PODNIKANIE A SLUŽBY 

Prioritná os 3 – ŠKOLSTVO 

Prioritná os 4 – KULTÚRA 

Prioritná os 5 – ŠPORT 

Prioritná os 6 – SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 

Prioritná os 7 – CESTOVNÝ RUCH 

Prioritná os 8 – ZDRAVOTNÍCTVO 

Prioritná os 9  – TECHNICKÁ A DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Prioritná os 10  – PREVENCIA KRIMINALITY A VEREJNÝ PORIADOK 
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Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA 
Prioritná os 1 – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Kvalita životného prostredia je jedným zo základných predpokladov spokojnosti občanov mesta ako 

aj kvality a atraktívnosti mesta z hľadiska obytných a rekreačných funkcií.  
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Silné stránky 

 Údržba zelene a revitalizácia mestskej zelene 

 Výsadba nových stromov na novo vzniknutých aj existujúcich 

    uliciach 

 Zapojenie sa do projektov environmentálneho   

    vzdelávania (ekotop–enviro film, aktivity na školách) 

 Údržba čistoty mesta prostredníctvom vlastných zdrojov 

Slabé stránky 

 Nedobudovaná kanalizácia 

 Pribúdajúce čierne skládky 

 Zastaraná technika na údržbu a starostlivosť o zeleň 

 Nedostatok techniky na špeciálnu údržbu (leto, zima)  

 Nedostatok zberných nádob na separovaný zber v meste 

    a v školských zariadeniach 

 Nedostatok informácii a propagačných materiálov  pre občanov 

    o spôsobe triedenia  KO a jeho  následnom zbere 

 Nedostatočné protipovodňové zabezpečenie na existujúcich vodných 

    tokoch  

Príležitosti 

 Budovanie protipovodňových opatrení (hrádzky, regulácia koryta) 

 Čistenie priepustov, mostov a vodných tokov v katastri mesta 

 Možnosť získania nenávratných finančných príspevkov  

    z operačného programu kvalita životného prostredia a iných  

   dotačných schém 

 Zlepšenie realizácie zberu separovaného odpadu  

 Zlepšenie výchovy  a poradenstva v oblasti životného prostredia  

 Možnosť využívania obnoviteľných energetických zdrojov energií  

 Energetické zhodnocovanie odpadov  

 Výstavba mestskej kompostárne   

Ohrozenia 

 Vplyv čiernych skládok na obyvateľstvo 

 Škody spôsobené polohou časti mesta v záplavovej oblasti 

 Nedobudovaná regulácia Torysy 

 Zníženie schopnosti migrácie niektorých druhov rýb 

 Nedostatok finančných prostriedkov na výstavbu mestskej  

    kompostárne 

 

 

Gestor oblasti:  Oddelenie: výstavby, územného plánovania a životného  prostredia 

Oddelenie: správy majetku a verejnoprospešných služieb 

Zodpovedná komisia:  výstavby, podnikania, ŽP a rozvoja mesta 
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Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA 

Prioritná os 2 – PODNIKANIE A SLUŽBY 

Zameranie oblasti na vytvorenie tak kvalitatívneho ako aj kvantitatívneho prostredia pre 

podnikateľskú sféru, ktoré poskytne komerčné i nekomerčné služby návštevníkom a občanom mesta. 
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Silné stránky 

 Vytvorenie Miestnej akčnej skupiny Sabinovsko tzv. (MASkA) 

 Mesto s dlhoročnou strojárskou tradíciou 

 Región s dlhoročnou drevárskou výrobou 

 Región s dlhoročnou ovocinárskou produkciou  

 Bohaté zásoby drevnej hmoty v katastri 

 Existencia potravinárskych podnikov  

 Existencia kvalifikovaného ľudského potenciálu   

 Dostatok odborníkov na počítačové systémy a informačné  

    technológie v meste a v regióne 

 Nízke náklady na pracovnú silu  

 Prispôsobivosť pracovnej sily 

 Blízkosť letiska Ražňany  

 Etablovanie veľkých firiem (ZTS Sabinov, Sanas, Milk–Agro, 

    Remopel, Ekosvip) 

 Primerané ceny nehnuteľnosti 

Slabé stránky 

 Chýbajúce  vlastné pozemky mesta na zriadenie nových 

    priemyselných zón 

 Úzka špecializácia poskytovaných služieb 

 Nedostatok možností zamestnania 

 Odchod kvalifikovanej pracovnej sily 

 Nedostatočný priestor pre potreby návštevníkov športového areálu  

    v letnej sezóne (nedostatok parkovacích miest v blízkosti športového 

    areálu) 

 Absencia stráženého parkoviska 

 Slabá dopravná dostupnosť z dôvodu nevybudovaného cestného 

    prepojenia na diaľničnú sieť a nedobudovaného obchvatu 

 Nedostatočná podpora podnikania zo strany mesta  

Príležitosti 

 Vytvorenie prac. miest – zníženie nezamestnanosti 

 Podpora podnikateľského sektoru formou na mieru vytvorených  

    projektov pre územie MASky 

 Vytvorenie hnedého priemyselného parku 

 Vytvorenie priaznivých podmienok pre príchod nových investorov, 

    zamestnávateľov 

 Príchod veľkých aj menších domácich a zahraničných investorov 

 Obnovenie ovocinárskej výroby 

 Zavedenie strážených parkovísk – vyššia ochrana majetku    

    návštevníkov a  vyššia  návštevnosť kúpaliska 

 Výkup pozemkov na vybudovanie hnedého parku 

 Využitie priestorov budovy VPS, budova bývalej uholne  

    (Komenského ul.) do prenájmu súkromnému sektoru 

Ohrozenia  Nízka kúpyschopnosť obyvateľstva 
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 Vysoká obsadenosť parkovacích miest pri bytových domoch 

 Nezrealizovanie  prenájmu priestorov budovy VPS, budova bývalej  

    uholne (Komenského ul.) 

 Nedostatočný záujem o investičné príležitosti na východnom  

    Slovensku zo strany zahraničných investorov  

 Pasivita, resp. neochota riskovať vo vlastnom podnikaní 

 

 

Gestor oblasti:  Oddelenie: správy majetku a verejnoprospešných služieb 

Oddelenie: finančné 

 Zodpovedná komisia:  výstavby, podnikania, ŽP a rozvoja mesta 

 finančná a správy majetku 

 

Prioritná oblasť SOCIÁLNA 

Prioritná os 3 – ŠKOLSTVO 

Udržiavanie kvality vyučovacieho procesu na všetkých stupňoch vzdelávania, či vytváranie nových 

možností, metód a projektov k zlepšovaniu prípravy žiakov a študentov, či už školskou alebo 

mimoškolskou činnosťou, a tým zabezpečenie základnej a vyššej vzdelanostnej úrovne občanov. 
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Silné stránky 

 Zrekonštruované budovy základných škôl, vhodné podmienky pre   

    vzdelávanie žiakov 

 Odbornosť a kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

 Vzdelanostný rast zamestnancov škôl a školských zariadení 

 Zabezpečenie kvalitnej záujmovej činnosti pre deti a žiakov 

 Napojenie všetkých škôl a školských zariadení na internet 

 Priaznivý demografický vývoj v kategórii 0–3 roky 

 Široká ponuka študijných a učebných odborov na stredných školách 

 Podpora stredných škôl mestom 

 Systémová práca mesta s pracovníkmi zabezpečujúcimi vzdelávanie 

    na všetkých stupňoch  

 Kvalitné výchovno-vzdelávacie výsledky základných škôl   

 Konkurenčné prostredie medzi základnými školami 

 Postupné investície do obnovy školských zariadení a vybavenia  

    školských objektov  

 Využívanie priestorov škôl a školských zariadení pre verejnosťou 

 

Slabé stránky 

 Rast počtu problémových žiakov, hlavne zo sociálne   

    znevýhodneného prostredia 

 Neochota spolupráce rodičov zo sociálne znevýhodneného  

    prostredia 

 Nevhodné technické podmienky budov materských škôl na ulici 

    9.maja, Švermova, ZUŠ, Spojenej školy Sabinov  

 Rozdielny spôsob financovania materských, základných škôl 

   a ostatných typov škôl a školských zariadení 

 Nedostatočná motivácia pedagogických pracovníkov – nedostatočné 

    mzdové ohodnotenie 

 Absencia MŠ pre mentálne a telesne postihnuté deti  
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 Nedostatočná komunikácia a spolupráca so zamestnávateľmi  

Príležitosti 

 Individuálna integrácia žiakov a detí so špeciálnymi  

    výchovno–vzdelávacími potrebami 

 Využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom operačného 

    programu IROP a Ľudské zdroje 

 Prezentácie škôl a školských zariadení na verejnosti 

Vznik regionálnej vysokej školy podporujúcej nadobudnutie 

    vzdelania širokým vrstvám 

 Zvýšenie úrovne výučby cudzích jazykov  

 Zvýšenie úrovne výučby programovania a práce s počítačom  

 Znižovanie energetickej náročnosti škôl a školských zariadení  

 Prevencia kriminality, záškoláctva a závislostí na všetkých úrovniach  

 Podpora medzinárodných partnerstiev na školách 

 Vytvorenie koncepcie CVČ  

Ohrozenia 

 Migrácia žiakov do zahraničia bez následného vzdelávania sa  

    v mieste pobytu 

 Ekonomická situácia v rodinách – dopad na mimoškolskú činnosť   

    detí a žiakov 

 Nedostatočná motivácia pedagogických pracovníkov na 

    skvalitňovanie svojej práce  

 Dlhodobý nedostatok finančných prostriedkov na riešenie problémov 

    v školstve  

 Odchod pedagogických pracovníkov do iných odvetví  

 

 

Gestor oblasti:  Oddelenie: školstva, kultúry a telesnej kultúry 

Oddelenie: výstavby, územného plánovania a životného prostredia 

 Zodpovedná komisia:  pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru 
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Prioritná oblasť SOCIÁLNA 

Prioritná os 4 – KULTÚRA 

Dlhoročne udržiavanie širokého a bohato rozmanitého spektra tradičných a netradičných kultúrno – 

spoločenských aktivít v meste vytvára možnosti na zmysluplné trávenie času všetkým vekovým 

kategóriám, ako aj zabezpečuje stabilné kultúrno – spoločenské vyžitie.   
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Silné stránky 

 Vhodná lokalizácia MsKS v širšom centre mesta 

 Pestrá záujmová činnosť 

 Veľká sála s možnosťou podávania stravy (priestory MsKS) 

 Mestská knižnica 

 Existencia kultúrneho a informačného centra na korze 

 Zdigitalizované kino 

 Dlhoročná tradícia Sabinovského jarmoku a Dni Sabinova 

 Využívanie projektov cezhraničnej spolupráce (town–twining) 

 Existencia ZUŠ s kvalitným personálnym obsadením a výbornými 

    výsledkami  

 Dlhoročná tradícia tanečného umenia - existencia FS Sabinovčan, FS 

    Sabiník, Tanečnej skupiny Real Street. 

 Niekoľko desaťročí fungujúci amatérsky ochotnícky divadelný súbor 

 Zabehnuté organizovanie výstav a vernisáži  

Slabé stránky 

 Nevyhovujúci technický stav budovy MsKS, energetická náročnosť, 

    zastarané vybavenie, nevyhovujúca elektroinštalácia a svetelný park 

 Nevyhovujúci technický stav budovy kultúrneho strediska v  

    Orkucanoch 

 Budova kultúrneho a informačného centra na Korze nie je vo  

    vlastníctve mesta 

 Zanedbané hroby sabinovských dejateľov 

 Nedostatočná motivácia pracovať v oblasti kultúry  

 Nedostatočná ponuka kultúrno-spoločenských podujatí iného 

    zamerania  

 Absencia manažmentu kultúry 

Príležitosti 

 Získavanie finančných prostriedkov z grantov a dotačných systémov 

 Zveriť starostlivosť o hroby školám 

 Organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych akcií 

 Rekonštrukcia meštianskeho domu pre kultúrno  

    informačné centrum na Korze 

 Využívanie spolupráce s partnerskými mestami na rozvoj 

    a spoznávanie kultúrnej rozmanitosti iných národov 

 Budovanie lokálpatriotizmu v povedomí miestneho obyvateľstva 

 Vybudovanie prírodného amfiteátra  

 Organizovanie „Folklórnych slávností“  

 Organizovanie „Jazzových dní“  

 Organizovanie sochárskych a výtvarnych plenérov  

 Získavanie grantov na jednotlivé kultúrne projekty  

Ohrozenia 
 Nezrekonštruovaná kinosála 

 Ukončenie zmluvy o prenájme priestorov pre Kultúrne centrum na   
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    Korze a hudobnej sály 

 Nevyhovujúce priestory v budovách pre presťahovanie kultúrno  

    informačného centra na Korze 

 Nízky záujem obyvateľstva o „nekomerčnú“ kultúru  

 Nedostatočná podpora kultúry zo strany mesta  

 

 

Gestor oblasti:  Oddelenie: školstva, kultúry a telesnej kultúry 

Oddelenie: výstavby, územného plánovania a životného prostredia 

 Zodpovedná komisia:  pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru 

 

 

Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA 

Prioritná os 5 – ŠPORT 

Široká škála možností športových aktivít pre verejnosť, športové kluby; existencia športového areálu 

ako predpoklad pre rozvoj športu. Široká škála možností športových aktivít pre verejnosť, športové kluby; 

existencia športového areálu ako predpoklad pre rozvoj športu. 
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Silné stránky 

 Existencia športového areálu pre rôzne druhy športov 

 Existencia športovej haly, ihriska s umelou trávou 

 Zakrytá umelá ľadová plocha (zimný štadión) 

 Existencia cyklochodníkov medzi Sabinov–Ražňany, Pečovská nová  

    Ves 

 Účasť klubov a družstiev v pravidelných súťažiach  

 Účinný mechanizmus prideľovania dotácií z rozpočtu mesta na  

     činnosť oddielov a klubov  

  Existencia bowlingových  dráh 

  Dostupnosť lyžiarskych tratí v oblasti Drienica 

Slabé stránky 

 Nevyhovujúci technicky stav budov v športovom areáli 

 Neexistujúca predajňa športových potrieb 

 Zanedbaný lesopark 

 Zastaraný chladiaci systém umelej ľadovej plochy 

 Vysoké režijne náklady na prevádzku budov a ich energetická  

    náročnosť 

 Nedostatok šatní so sociálnymi zariadeniami na zimnom štadióne 

 Chýbajúce služby v športovom  areáli 

 Chýbajúce cyklistické chodníky 

 Absencia multifunkčných športovísk na sídliskách  

 Nedostatočná legislatíva mesta v nadväznosti na podporu úspešných 

    klubov a športovcov 

 Nedostatok sponzorov v meste 
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Príležitosti 

 Dostatočná variabilita športových činnosti v jednom areáli 

 Predaj lístkov na mestskom kúpalisku  v zadnej časti areálu (50m 

    bazén) 

 Využitie bývalého škvarového ihriska na parkovanie 

 Byt na kúpalisku (pre správcu areálu) 

 Možnosť rozšírenia športového areálu 

 Dobudovanie parkovacích miest  

 Výstavba multifunkčných ihrísk 

 Zastrešenie plaveckého bazéna (celoročné využívanie)  

 Vybudovanie atrakcii v areáli kúpaliska 

 Vyhrievanie vody v bazénoch obnoviteľnými zdrojmi energie 

Ohrozenia 

 Zastaraný chladiaci systém umelej ľadovej plochy 

 Zastaranosť bazénov 

 Nedostatočne strážený športový areál 

 Odchod športovcov talentov za lepšími hlavne finančnými  

    podmienkami 

 Absencia výziev na rekonštrukciu športového areálu pre čerpanie  

    finančných prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov 

 Nedostatok finančných prostriedkov na riešenie problémov športu  

 Nedostatočné finančné ohodnotenia trénerov  

 Znížený záujem detí o šport 

 

Gestor oblasti:  Oddelenie: školstva, kultúry a telesnej kultúry 

Oddelenie: výstavby, územného plánovania a životného prostredia 

 Zodpovedná komisia:  pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru 
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Prioritná oblasť SOCIÁLNA 

Prioritná os 6 – SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 

Mesto poskytuje širokú škálu služieb v oblasti sociálnej infraštruktúry pre občanov, ako aj trvalo 

udržiava spoluprácu s organizáciami, ktoré v meste pôsobia a vykonávajú činnosti zabezpečujúce potreby 

občanov v sociálnej sfére.  
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Silné stránky 

 Vybudovanie multifunkčného sociálneho centra 

 Sociálne služby poskytované z úrovne mesta (poskytovanie poradenstva,   

    opatrovateľská služba, odľahčovacia služba, posudzovanie odkázanosti 

    občana na sociálnu službu, zariadenie pre seniorov a DSS, denné centrá, 

    stravovanie pre dôchodcov a rozvoz stravy, terénna sociálna práca, útulok, 

    inštitút osobitného príjemcu, sanácia rodiny,  jednorazové dávky) 

 Existencia poskytovateľov sociálnych služieb MVO a spolupráca s  

    inštitúciami a organizáciami v meste (ÚPSVaR, školy, farská  

    charita, lekári, Romix, Materské centrum Človiečikovo, Skauting,  

    Saleziáni, Nádej pre Down, Červený kríž, Jednota dôchodcov  

    Sabinov a Orkucany a pod.) 

 Existencia domova sociálnych služieb 

 Zabezpečovanie šatstva (zbierky ošatenia a obuvi pre najslabšie  

    skupiny obyvateľov) 

 Pozitívny postoj samosprávy k problematike seniorov (kultúrne a   

    spoločenské aktivity pre seniorov, spolupráca seniorov s MsÚ,  

    sieťovanie sociálnych služieb pre seniorov, poskytovanie  

    poradenstva) 

 Poliklinika s bezbariérovým prístupom a postupné odstraňovanie  

    bariér v meste 

 Bezbariérové byty 

 Integrácia hendikepovaných detí, žiakov a študentov v rámci  

    predškolskej a školskej prípravy 

Slabé 

stránky 

 Absentujúce sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných  

    podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb (útulok  

    pre ženy, nízko prahové denné centrum pre deti a rodinu) 

 Nefungujú svojpomocné skupiny 

 Nedostatočne rozvinuté dobrovoľníctvo a sieť dobrovoľníkov 

 Nezáujem mládeže zo sociálne málo podnetného prostredia o  

    vzdelávanie 

 Nízka aktivita a angažovanosť ZŤP občanov, nedostatok príležitostí  

    na pracovnú integráciu 

 Nedostatočná spolupráca organizácií, pracujúcich s ŤZP občanmi 

 Neochota zo strany podnikateľov investovať do služieb pre občanov 

 Nedostatok pobytových služieb pre seniorov 
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Príležitosti 

 Využívať príležitosti získať finančné zdroje z ESF (jednotlivé OP) 

 osloviť a zapojiť dobrovoľníkov do poskytovania a skvalitňovania  

    sociálnych služieb pre občanov 

 Vytvoriť možnosti pracovnej integrácie pre ŤZP občanov a občanov  

    so zdravotnými obmedzeniami 
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 Zvýšiť dostupnosť jednotlivých typov sociálnych služieb (seniori,  

    ŤZP, rodiny s deťmi) 

 Rozšíriť a skvalitniť ponuku služieb pre seniorov na základe dopytu 

 Vybudovať informačnú sieť so zameraním na jednotlivé skupiny  

    obyvateľov (seniori, ŤZP, rodiny s deťmi) 

Ohrozenia 

 Nedostatok finančných prostriedkov 

 Grantové programy nezodpovedajú potrebám komunity 

 Systém financovania projektov 

 Cenová nedostupnosť služieb pre občanov 

 Byrokracia a náročnosť pri spracovaní projektov 

 Nezáujem, izolovanosť, apatia a neochota zainteresovaných skupín  

    spolupracovať 

 Predsudky v rodinách 

 Minimálna možnosť integrácie po ukončení školskej dochádzky 

 

 

Gestor oblasti:  Oddelenie: sociálnych vecí 

Oddelenie: výstavby, územného plánovania a životného prostredia 

 Zodpovedná komisia:  sociálna a bytová komisia 

 

Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA 

Prioritná os 7 – CESTOVNÝ RUCH 

Potreba rozvoja cestovného ruchu a zviditeľňovanie mesta tak návštevníkom ako aj občanom mesta, 

poskytovanie kvalitných služieb, či možností rekreácie v meste alebo blízkom okolí sú predpokladom 

zvýšenia atraktívnosti mesta pre návštevníkov a aj občanov mesta. 
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Silné stránky 

 Prírodné a významne historické pamiatky mesta (kostoly, mestské 

opevnenie, bašty) 

 Vybudovanie náznaku mestského opevnenia (severná časť) 

 Fungujúce národné a nadnárodné partnerstvá mesta s partnerskými 

    mestami  

 Kultúrno–historický potenciál mesta a regiónu 

 Členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu Šariš 

Slabé stránky 
 Nevyhovujúci technický stav mestského opevnenia (južná časť) 

 Chýbajúca samostatná inštitúcia zameraná na cestovný ruch 

Príležitosti 

 Zaradenie mesta do systému prioritných regiónov pre podporu  

    rozvoja cestovného ruchu, diverzifikácie vidieka a cezhraničnej  

    spolupráce INTERREG, operačného programu PL–SK 2014–2022 

 Stanovenie cestovného ruchu ako primárnych odvetví dlhodobého a 

    trvalo udržateľného rozvoja mesta 

 Modernizácia kúpaliska 

 Revitalizácia lesoparku Švabľovka 

 Sprístupnenie dominánt mesta (zvonica, bašty, opevenenie) 
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Ohrozenia 

 Pretrvávajúci nezáujem turistov 

 Znižovanie objemov v grantových schémach na podporu cestovného 

    ruchu 

 Spomalená investičná činnosť na budovaní cestného prepojenia v  

    rámci VÚC 

 Nedostatočná infraštruktúra 

 Rastúci počet neprispôsobivých občanov 

 

 

Gestor oblasti:  Oddelenie: výstavby, územného plánovania a životného prostredia 

 Oddelenie: úsek prednostu 

 Zodpovedná komisia:  výstavby, podnikania, ŽP a rozvoja mesta 

 

 

Prioritná oblasť SOCIÁLNA 

Prioritná os 8 – ZDRAVOTNÍCTVO 

Poskytovanie základných komplexných služieb a vytváranie možností pre rozširovanie 

a udržateľnosť lekárskej starostlivosti pre občanov je jedným zo základných predpokladov stabilnej 

zdravej fungujúcej spoločnosti. 
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Silné stránky 

 Poskytovanie stabilných služieb zdravotnej starostlivosti  

 Koncentrácia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v budove 

    Polikliniky n. o. Sabinov 

 Vznik oddelenia jednodňovej chirurgie  v priestoroch polikliniky 

    ortopédia 

 Kontrola zdravotníctva mestom cez správnu radu a možnosť  

    dofinancovania investičných zámerov polikliniky zo strany mesta 

 Získanie prostriedkov z eurofondov na opravu a renováciu budovy   

    (zateplenie, výmena strechy, sociálne zariadenia a tepelné  

    hospodárstvo, digitálny RTG, mamograf, ultrazvuk a IKT) 

Slabé stránky 

 Súčasné ambulancie napr. rehabilitácia, chirurgia, LSPP, dopravná  

    zdravotná služba, disponujú zastaraným technologickým  

    vybavením 

 Ťažkosti pri vytváraní nových hlavne úzko špecializovaných  

    ambulancií ( napr. očná, neurologická, cievna) z dôvodu , že v PSK  

    je ich dostatok, nekladie sa dôraz  zo strany zdravotných poisťovní  

    na okres, ale na kraj ako celok 

Príležitosti  Dobudovanie špecializovaných pracovísk v areáli Polikliniky n. o 

Ohrozenia 

 Odchod lekárov špecialistov z mesta 

 Nie je 100 % zabezpečený finančný limit zo strany zdravotných  

    poisťovní na tieto nové činnosti 

 Finančná náročnosť modernizácie automobilového parku 

 

Gestor oblasti:  Oddelenie: Poliklinika n.o. Sabinov 

Oddelenie: výstavby, referát pre rozvoj mesta 

Zodpovedná komisia:             Výstavby, sociálna a rozvoja mesta 
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Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA 

Prioritná os 9  – TECHNICKÁ A DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Oblasť, ktorá svojim charakterom zasahuje najširším spôsobom do kvality života občanom mesta. Od 

budovania nových bytových jednotiek, ciest a chodníkov k rekonštrukcií a udržiavaniu technického stavu 

budov a komunikácií v správe mesta.  
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Silné stránky 

 10 bytových domov s nižším štandardom pre marginalizované 

    rómske komunity 

 Budovanie nájomných bytov podľa dopytu obyvateľstva 

 Dostatok parkovacích miest v blízkosti centra mesta 

 Pripravené inžinierske siete pre investičnú bytovú výstavbu 180 

    bytových jednotiek 

 Existencia bezplatných  parkovísk na celom území mesta 

Slabé stránky 

 Znížená kvalita  miestnych komunikácií potreba rekonštrukcie cca. 

    35 – 40 % 

 Nedostatok dopravných služieb a prepravcov 

Príležitosti 

 Potreba rekonštrukcie a dobudovania miestnych komunikácii 

 Príprava dopravného napojenia – obchvat mesta 

 Možnosť dobudovania nových parkovacích miest v meste 

 Doplnenie dopravného značenia 

 Dobudovanie chodníkov v IBU Malá Hura 

 Rozšírenie IBV v oblasti Hlinik 

 Oprava dažďových vpusti na mestských komunikáciách, ich čistenie 

 Rozšírenie parkovacích plôch 

Ohrozenia 
 Znížená návštevnosť mesta (po vybudovaní obchvatu) 

 Nedostatok parkovacích miest pri bytových domoch 

 

 

Gestor oblasti:  Oddelenie: výstavby, územného plánovania a životného prostredia 

 Zodpovedná komisia:  výstavby, podnikania, ŽP a rozvoja mesta 
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Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA 

Prioritná os 10  – PREVENCIA KRIMINALITY A VEREJNÝ PORIADOK 

Oblasť, ktorej základným charakterovým prvkom je bezpečnosť a ochrana obyvateľov ako aj 

návštevníkov mesta. Vytváranie a zabezpečovanie verejného poriadku prostredníctvom existujúcich 

možností mestskej polície, kamerového systému a pod.  
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Silné stránky 

 Využitie systému MP manager (informačný systém ktorý  

    komplexne rieši agendu mestskej polície) 

 Jestvujúci kamerový systém v meste 

 Realizácia projektu rómske občianske hliadky Sabinov 

 Fungujúce verejné osvetlenie 

 Zrušenie výherných hracích automatov 

 Zrekonštruované plochy detských ihrísk 

Slabé stránky 

 Poruchovosť súčasných kamier a nedostatok finančných  

    prostriedkov na ich servis 

 Neexistujúci klub pre mládež 

Príležitosti 

 Rozšírenie a modernizácia súčasného kamerového systému 

 Inštalácia energeticky úspornejšieho verejného osvetlenia 

 Podávanie žiadosti na kamerový systém (prevencia kriminality) 

 Zvýšenie počtu príslušníkov mestskej polícii 

 Zapájanie sa do projektov Rómskych občianskych hliadok 

Ohrozenia 

 Vandalizmus a ničenie verejného majetku 

 Migrácia rómskych občanov z okolitých obcí  

 Zvýšený počet ľudí na kultúrno – spoločenských akciách v centre 

      Mesta – ohrozená ich bezpečnosť  

 Rabovanie kontajnerov občanmi MRK 

 

 

Gestor oblasti:  Mestská polícia,  

oddelenie: správy majetku 

 Zodpovedná komisia:  pre verejný poriadok a prevenciu kriminality 
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3. STRATEGICKÁ ČASŤ 
 

Predmetom strategickej časti PHSR je zodpovedanie na základnú otázku smerovania mesta do roku 

2022, ktorá by sa dala sformulovať nasledovne: „Ako by malo mesto Sabinov vyzerať a prosperovať 

v časovom horizonte do roku 2022?“.  Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení 

jeho vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja mesta pri rešpektovaní princípov regionálnej 

politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia.  

Strategická časť obsahuje: 

 víziu mesta Sabinov  

 poslanie mesta Sabinov,  

 formuláciu a návrh stratégie,  

 výber a popis strategických cieľov v jednotlivých prioritným oblastiam rozvoja  

(hospodárska, sociálna, environmentálna) 

 

3.1 Vízia mesta Sabinov 

Mesto Sabinov vyvážene a ohľaduplne využíva svoje historické a kultúrne bohatstvo s cieľom jeho 

ekonomického a ekologického zveľaďovania. V súvislosti s rozvojom sa snaží o čo najlepšie prezentovanie 

svojich kultúrnych a historických tradícií a zvyklostí v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo 

svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky a to hlavne v spolupráci s partnerskými mestami. 

Mesto vytvorí podmienky na rekonštrukciu, obnovu a prezentáciu kultúrnohistorických pamiatok. Z 

hospodárskeho hľadiska mesto vytvorí priaznivé podmienky na rozvoj tradičných výrobných a 

nevýrobných odvetví, pre ktorých rozvoj má mesto najväčší potenciál ako sú poľnohospodárska produkcia 

a výrobné prevádzky, ktoré neovplyvňujú kvalitu bývania. 

Mesto Sabinov je mestom, ktoré vyvážene zabezpečuje podmienky pre harmonický život všetkých 

kategórií svojich obyvateľov. Mesto je príjemným sídlom zabezpečujúcim komplexné sociálne služby pre 

svojich obyvateľov, ako aj okolitých obcí okresu Prešov. V meste je rozvinutá predškolská výchova, ktorá 

poskytuje služby aj pre deti zo širokého okolia, ako aj povinná školská dochádzka zabezpečená plno 

organizovanými základnými školami. 

Pri stanovení vízie rozvoja územia mesta Sabinov bolo nutné prihliadať na ten fakt, že sa vzťahuje 

k dlhodobému horizontu 10 až 15 rokov. Vízia bola stanovovaná v súlade s Národnou stratégiou 

regionálneho rozvoja SR a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 

kraja. Vízie a ciele národnej stratégie sa vzťahujú na obdobie do roku 2030.  
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Ťažiskom dokumentu sú rozvojové priority štátu pre programové obdobie 2014 – 2020, ktoré majú 

viesť k splneniu vytýčených významných národných cieľov. 

V komparácii s ostatnými členskými štátmi EÚ dosiahla SR za posledné viac ako dve dekády 

dynamického hospodárskeho a sociálneho vývoja významný spoločenský pokrok. Postupnou realizáciou 

rozvojových projektov, podporných programov, vrátane štrukturálnych reforiem a systémových zmien, 

dochádzalo k modernizácii a modifikácii odvetvovo–sektorovej štruktúry hospodárstva, ako i konvergencii 

SR k ekonomicky vyspelým štátom. Vízia regionálneho rozvoja predstavuje stav, ku ktorému má Slovensko 

za niekoľko rokov dospieť – vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie 

2014 až 2020 s výhľadom do roku 2030, ako aj postupy na ich dosiahnutie. Vízia regionálneho rozvoja 

Slovenska je definovaná takto: 

„Slovensko ako krajina s vysokou kvalitou života občanov vo všetkých regiónoch. Regionálna politika 

umožňujúca každému regiónu využívať svoje danosti na prospech svojho trvalo udržateľného 

hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja, a tým rozvoja Slovenskej republiky ako vysoko vyspelého, 

hospodársky, politicky a sociálne súdržného štátu, sebavedomého člena Európskej únie.“  

Počas realizácie aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR bude pri plánovacích 

procesoch uplatňovaný integrovaný prístup orientovaný smerom k udržateľnému sociálnemu, 

ekonomickému, environmentálnemu a územnému rozvoju regiónov. Očakáva sa, že regióny budú schopné 

efektívne využívať svoj vnútorný potenciál ako svoju konkurenčnú výhodu s cieľom zvyšovať kvalitu 

života obyvateľov a v rámci jednotlivých regiónov budú znižované vnútroregionálne rozdiely.  

S ohľadom na vyššie uvedené dokumenty národnej a regionálnej úrovne, bola vízia rozvoja mesta 

upravená nasledovne: 

 

„Zlepšenie kvality života občanov mesta Sabinov a primeraný rozvoj poskytovania služieb vo 

všetkých záujmových oblastiach pri zachovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja„ 

 

3.2 Poslanie mesta Sabinov  

Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát mesta Sabinov. Poslanie opisuje a 

prezentuje základné služby (produkty), ktoré poskytuje a identifikuje hlavných „zákazníkov“, t.j. jej 

obyvateľov, miestnych podnikateľov, záujmové združenia a pod.. Poslanie vyjadruje základný dôvod 

existencie mesta Sabinov a odpovedá na tri otázky: Čo mesto robí? Prečo to robí? Pre koho to robí? 

Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom mesta, podnikateľom či návštevníkom 

a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny manažment a realizácia 

profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít počnúc obstarávaním tovarov, služieb 
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a prác, cez interné právne poradenstvo a zastupovanie mesta pri súdnych sporoch až po udržiavanie 

počítačovej siete, zálohovanie dát či aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom 

mesta. Samospráva mesta Sabinov disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými a 

nebytovými priestormi.  

Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší 

profesionálny rast vedúci k zvýšeniu kvality samosprávou poskytovaných služieb. Medzi významné 

činnosti, a to najmä z pohľadu obyvateľov mesta, patrí správa zo zasadnutí orgánov mesta. Práve tieto 

autority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr. 

prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení. Jedným zo základných predpokladov rozvoja mesta je 

dodržiavanie zákonnosti a pravidiel miestnej samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ale 

aj životného prostredia. V súlade s poslaním mesta Sabinov všetky tieto úlohy realizuje štátna polícia. K 

dosiahnutiu zámeru – vybudovať bezpečné mesto – polícia vykonáva všeobecnú prevenciu kriminality, 

aktívnu ochranu verejného poriadku, života, zdravia občanov a majetku. Súčasťou bezpečnostne politiky 

mesta je aj výkon ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľov. 

A) Hospodárstvo a technický rozvoj:  Základnou úlohou samosprávy je rozvoj územia mesta a 

zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov. Všeobecne uznávaným nástrojom pre miestnu hospodársku 

politiku je rozvoj existujúcich priemyselných zón. V súlade s touto filozofiou je potrebné skvalitniť zóny, 

ktoré poskytujú kapacitu pre podnikateľské subjekty.  

B) Doprava a komunikácie: Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava 

a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych 

komunikácií, to všetko zahŕňajú kompetencie mesta v oblasti pozemných komunikácií. 

C) Technická infraštruktúra:  Významným prvkom kvality života v meste je funkčný systém 

verejného osvetlenia. Hlavnou úlohou samosprávy je v tomto kontexte realizácia rekonštrukcie systému 

verejného osvetlenia, prevádzkovanie už vybudovaného verejného osvetlenia a samozrejme priebežné 

opravy a údržba existujúcich svetelných bodov. V prípadoch výmeny a rekonštrukcie svetelných bodov sa 

uvažuje s využívaním nových možností prevádzkovania svetelných bodov. Okrem toho zabezpečuje rozvoj 

komplexnej infraštruktúry zohľadňujúcej rast kvality života obyvateľov mesta a životného prostredia. 

Rozvoj infraštruktúry smeruje hlavne k jej rozšíreniu na potenciálne obytné zóny v meste, IBV, KVB, ako 

aj na rekonštrukciu súčasnej infraštruktúry – vodovodnej, elektrickej, komunikačnej. 

D) Odpadové hospodárstvo: Mesto vykonáva úlohy, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového hospodárstva ide 

najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov s cieľom ich zhodnotenia 

alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho 

odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia mesta odovzdávať oddelené zložky komunálnych 
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odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov. Mesto zároveň vykonáva priestupkové 

konanie v odpadovom hospodárstve a zabezpečuje údržbu infraštruktúry pre odpadové vody. 

E) Životné prostredie: Udržiavanie a zveľaďovanie mesta znamená v prvom rade ochranu a údržbu 

existujúcej verejnej zelene. Zabraňovanie ďalšiemu znižovaniu podielu zelených plôch v zastavanom území 

mesta, ich rozdrobovaniu a zmysluplné riadenie výstavby a využívania územia predstavujú aktivity 

prospievajúce ku zvyšovaniu kvality životného prostredia mesta. V súlade s touto filozofiou mesto 

každoročne zabezpečuje ošetrovanie a udržovanie zelene – drevín, trávnikov, kvetinových záhonov. 

Súčasťou prostredia, v ktorom obyvatelia žijú, sú aj verejné priestranstvá, chodníky, miestne komunikácie, 

námestie. Pravidelne čistené sa nevykonáva len v týchto lokalitách, ale zahŕňa aj detské a športové ihriská 

vo všetkých častiach mesta. K ďalším činnostiam, ktoré sa podieľajú na vytváraní atraktívneho a zdravého 

prostredia patrí aj prevádzka či správa cintorínov. 

F) Sociálna oblasť a zdravotníctvo: Činnosť samosprávy vzhľadom na existujúce kompetencie je v 

oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky 

v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne 

služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. 

Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne 

handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto 

zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok a školské pomôcky) pre školopovinné 

deti zo sociálne slabších rodín. Nástrojom pre podporu demografie v meste je jednorazový finančný 

príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území mesta. Poskytované sociálne služby 

sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky. Pôsobnosť z 

orgánov štátnej správy na mestá a na vyššie územné celky na úseku sociálnej pomoci prešla zákonom č. 

416/2001 Z. z. hlavne v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby a starostlivosti o seniorov, v oblasti 

vzdelávania, športu a ostatných verejných služieb. Mesto sa v oblasti sociálnej pomoci do 31. 12. 2008 

riadilo nasledovnými zákonmi: Zákon č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, Zákon č. 

195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, Zákon č. 599/2003 Z. z. o hmotnej núdzi, 

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a Zákon č.305/2005 Z.z. o 

sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Dňom 1.1.2009 vstúpil do platnosti nový Zákon 

č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a novela zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a 

sociálnej kuratele. Tieto dva kľúčové zákony vymedzujú povinnosti mesta pri svojej samosprávnej 

pôsobnosti v oblasti sociálnej starostlivosti o svojich občanov. V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení podľa § 3 obyvatelia mesta majú právo požadovať súčinnosť mesta pri ochrane osoby, rodiny a 

majetku v meste, pomoci v čase náhlej núdze (toto právo občana má i ústavnú oporu – čl. 16, 18 a 21 Ústavy 

SR) a podľa § 4 ods. 3 písm. j) má mesto povinnosť vypracovať koncepcie rozvoja v jednotlivých oblastiach 
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života. Pre mesto Sabinov predstavuje pomoc a podpora pre svojich obyvateľov jednu zo svojich 

základných prirodzených priorít. 

G) Školstvo a šport: Mesto Sabinov v rámci existujúcich kompetencií zabezpečuje výchovno–

vzdelávací proces vo formálnom vzdelávacom zariadení, ktorými sú zariadenia predškolskej výchovy a 

plno organizované základné školy (ZŠ Komenského, ZŠ ul. 17. Novembra, Základná umelecká škola). 

Mesto zároveň vytvára podmienky na zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a obyvateľov mesta, 

ako najvhodnejšiu prevenciu proti drogám a civilizačným chorobám. V rámci tejto filozofie samospráva 

organizuje alebo podporuje celý rad rekreačných a športových aktivít. Súčasťou tejto politiky mesta je 

podpora športových klubov a mimovládnych organizácií prostredníctvom dotácií z rozpočtu mesta. Mandát 

na podporu rekreačného a výkonnostného športu v meste vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, Všeobecne záväzných nariadení o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta či koncepčných a 

strategických dokumentov prijatých mestským zastupiteľstvom. Vytváranie vhodného prostredia pre 

rekreačný a výkonnostný šport z peňazí daňovníkov, je jednou z ciest tvorby a prezentácie dobrého mena 

mesta. Vhodné podmienky pre šport a ponuka verejných športovísk sú súčasťou konkurenčného boja miest 

o lepšie podmienky pre život. Prínosy z financovania a podpory športu na území mesta sa prejavia vo forme 

zdravšieho života obyvateľov, zvýšeného záujmu o bývanie v meste, v náraste členských základní 

podporovaných športov. 

H) Kultúra: Mesto zabezpečuje opravy a údržbu kultúrnych pamiatok na území mesta. Súčasťou 

kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení či jednotlivcov. Mesto Sabinov v súlade so 

svojim zámerom každoročne organizuje kultúrne podujatia, a prevádzkuje mestskú knižnicu. Rámec pre 

činnosť a aktivity samosprávy mesta je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na mesta a 

na vyššie územné celky , zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej 

umeleckej výrobe a umeleckých remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach. 

I) Propagácia a cestovný ruch: V oblasti cestovného ruchu plní najmä úlohy: spolupracuje s 

miestnymi podnikateľmi a úradmi štátnej správy a okolitými obcami v oblasti cestovného ruchu, 

spolupracuje s príslušnou komisiou, pripravuje analýzy turistickej aktivity mesta a infraštruktúry 

cestovného ruchu z hľadiska historických pamiatok a iných historických objektov, ubytovacích, 

stravovacích a ostatných služieb, spolupracuje na príprave vydávania a zabezpečenia propagačných 

materiálov pre mesto, pripravuje návrhy na riešenie rozvoja cestovného ruchu a spolupracuje so všetkými 

dotknutými orgánmi a organizáciami pri ich realizácii, spolupracuje pri vytváraní systému tvorby 

finančných zdrojov na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste, ako aj pri zachovávaní historického, 

architektonického a kultúrneho dedičstva, rieši podnety, návrhy a v spolupráci s hlavným kontrolórom aj 

sťažnosti občanov a organizácií týkajúce sa CR, zabezpečuje styk samosprávy s inštitúciami a 
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organizáciami, ako aj agentúrami poskytujúcimi služby, informácie, podporu a poradenstvo v CR, podieľa 

sa na koordinačnej činnosti pri realizácii úloh súvisiacich s ekonomickým a sociálnym rozvojom 

spravovaného územia, podieľa sa na tvorbe koncepcie rozvoja na úseku cestovného ruchu na území mesta, 

koordinuje a zabezpečuje úlohy súvisiace s činnosťou mesta v spolupráci s partnerskými obcami. 

J) Administratíva a bezpečnosť: Mesto vytvára podmienky na efektívnu prácu mestského úradu, 

vytvára vyhovujúce podmienky na poskytovanie verejných služieb, estetizáciu a funkčnosť miesta kontaktu 

so zákazníkmi mestského úradu, vytvára vhodné technické a pracovné podmienky na mestskom úrade za 

účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb pre občanov mesta. Vytvára podmienky na znižovanie 

kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste. 

K)  Informatizácia mesta: Zabezpečuje technické podmienky pre rozvoj informačnej spoločnosti. 

Umožňuje obyvateľom využívať on–line elektronické služby samosprávy. Vytvára vhodné podmienky na 

prechod na e–government na lokálnej úrovni (e–gov, e–vote, e–services, ...) 

 

3.3 Formulácia a návrh stratégie 

Strategický plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre uvažované obdobie predstavuje 

rozsiahly komplex analýz a opatrení. V každom období niektoré opatrenia podmieňujú realizovanie iných. 

Niektoré sa musia považovať za dôležitejšie pre havarijný stav predmetnej veci, niektoré sú ešte 

prednostnejšie z hľadiska potrieb a záujmu tej alebo onej skupiny obyvateľov. Limitujúci faktor – dostatok 

finančných prostriedkov nemôže byť dôvodom pre neurčenie strategického cieľa. Už tým že je definovaný 

napomôže smerovaniu rozvoja. Zároveň bude kladený dôraz na rešpektovanie princípov udržateľného 

rozvoja a podporu prepojenia medzi ekonomickým, sociálnym a environmentálnym prostredím pri 

realizácii stratégie. Pri formulácii stratégie PHSR mesta Sabinov roky 2016 – 2022  bolo prihliadnuté na  

priority Slovenskej republiky formulované v dokumente Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 

2020/30. 

 

Pre naplnenie uvedenej vízie a stratégie sa stanovili tri prioritné oblasti svojho rozvoja počas rokov 

2016 – 2022. Jedná sa o tieto oblasti: 

1. Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA   

zahŕňa v sebe prioritné osi, ktoré vytvárajú predpoklady na rozvoj a fungovanie verejného 

a súkromného sektora – základná technická infraštruktúra spadajúca do odvetví technickej 

infraštruktúry a odvetví spoločenských potrieb. Oblasť zahŕňa podnikateľské prostredie ako aj 

cestovný ruch. 
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2. Prioritná oblasť – SOCIÁLNA 

zahŕňa odvetvia rozvoja človeka – všetky súčasti verejného sektora, ktoré majú priamy vplyv na 

rozvoj a kultiváciu fyzickej a duševnej stránky ľudských zdrojov v meste 

3. Prioritná oblasť – ENVIRONMENTÁLNA 

zahŕňa problematiku zneškodňovania odpadov, ako aj starostlivosť a ochranu jednotlivých zložiek 

životného prostredia 
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Jednotlivé prioritné osi majú špecifikované dielčie podprogramy, ktorými sú napĺňané ich ciele. 
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Prioritná os 1: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Podprogram 1.1. Zlepšenie kvality ovzdušia a využívania vody v meste 

Podprogram 1.2. Skvalitnenie systému odpadového hospodárstva mesta 

Podprogram 1.3. Zabezpečovanie protipovodňových opatrení 

Podprogram 1.4. Zachovanie a zveľaďovanie verejných priestranstiev a zelene 

Prioritná os 2: PODNIKANIE A SLUŽBY 

Podprogram 2.1. Vytváranie pozitívneho podnikateľského prostredia v súlade s danosťami   

                            a možnosťami so zreteľom na hospodársky vývoj mesta 

Podprogram 2.2. Vytvorenie hnedého parku v meste 

Prioritná os 3: ŠKOLSTVO 

Podprogram 3.1. Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie vyučovacieho procesu na  

                            všetkých stupňoch škôl 

Podprogram 3.2. Vytvorenie podmienok pre rozvoj osobnosti žiakov v mimoškolskom  

                            prostredí 

Prioritná os 4: KULTÚRA 

Podprogram 4.1. Rozšírenie kultúrno–spoločenských podujatí v meste 

Podprogram 4.2. Vytvorenie kultúrno–spoločenských návykov verejnosti zvyšovaním  

                            návštevnosti  a povedomia u občanov a návštevníkov mesta 

Prioritná os 5: ŠPORT 

Podprogram 5.1. Udržiavanie a rozvíjanie podmienok pre športové a voľnočasové aktivity  

                            občanom 

Podprogram 5.2. Zviditeľňovanie a spropagovanie možností pre šport a rekreáciu v meste 

Prioritná os 6: SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 

Podprogram 6.1. Komplexné riešenie špecifických sociálnych problémov detí, mládeže a  

                            rodín v riziku sociálneho vylúčenia v meste Sabinov vo vzťahu k  

                            jednotlivým oblastiam integrácie, na odbornej úrovni a v súlade s  

                           trendmi „európskeho sociálneho modelu" 

Prioritná os 7: CESTOVNÝ RUCH 

Podprogram 7.1. Rozšírenie a skvalitnenie propagácie mesta a priľahlého regiónu 

Podprogram 7.2. Budovanie a rozširovanie infraštruktúry cestovného ruchu so zameraním  

                            na základné a doplnkové služby letné a zimné športy v meste a  

                            priľahlom okolí 

Prioritná os 8: ZDRAVOTNÍCTVO 

Podprogram 8.1. Skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb ambulanciami 

Prioritná os 9: TECHNICKÁ A DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Podprogram 9.1. Zvýšenie kvality komunikácií v správe mesta – chodníky a cesty 

Podprogram 9.2. Zabezpečovanie výstavby nových bytových jednotiek občanom mesta 

Prioritná os 10: PREVENCIA KRIMINALITY A VEREJNÝ PORIADOK 

Podprogram 10.1. Rozšírenie kamerového systému v meste 

Podprogram 10.2. Čisté ulice – činnosť mestskej polície 
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Formulácia strategického cieľa vychádza z predpokladu, že budú vytvorené podmienky pre 

stabilizáciu, rozvoj a adaptáciu ekonomicky aktívnych a výkonných subjektov. Zvyšovanie výkonnosti 

hospodárstva na udržateľnej úrovni v dlhodobom horizonte a rast jeho konkurencieschopnosti je 

považované za prioritu. Zároveň však musia byť vytvorené také podmienky, aby sa nezvyšovali výdavky 

verejných prostriedkov, ale aby nastala ich konsolidácia s cieľom podpory nových rozvojových projektov.  

 

Navrhovaná stratégia vychádza zo strategických prístupov v rámci regionálneho rozvoja, ktoré sú 

postavené na: 

– aktivizácii nedostatočne využívaného potenciálu a podpore hospodárskeho rozvoja mesta a okolia, 

– rozšírení a zvýšení podielu aktivít na úrovni partnerstva, 

– aktivizácii nástrojov riadenia verejných výdavkov s cieľom ich zníženia. 

Súbežne je však potrebné venovať pozornosť aj rozvíjaniu ľudských zdrojov.  

 

Formulár č. S 1 – Plánovací formulár – Vízia, strategický cieľ  

Vízia 

Zlepšenie kvality života občanov mesta Sabinov a primeraný rozvoj poskytovania služieb vo všetkých 

záujmových oblastiach pri zachovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja. 

Strategický cieľ 

Vytvoriť podmienky pre zvýšenie kvality života obyvateľov mesta, pre zvýšenie jeho 

konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti s vyváženým rozvojom oblastí trvale udržateľného 

rozvoja. 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Formulár č. S 2 – Tabuľka strategických cieľov a opatrení (ciele a opatrenia) 

Vízia 

1. Prioritná oblasť – 

HOSPODÁRSKA 

2. Prioritná oblasť – 

SOCIÁLNA 

3. Prioritná oblasť – 

ENVIRONMENTÁLNA 

ciele prioritných oblastí 

udržanie ekonomickej výkonnosti 

a zvyšovanie 

konkurencieschopnosti 

starostlivosť o ľudské zdroje a 

zvýšenie ich kvality 

ochrana, starostlivosť 

a zvyšovanie kvality  životného 

prostredia 

Opatrenie 2.1.1 Opatrenie 2.1.2 

Opatrenie 2.1.3 Opatrenie 2.1.4 

Opatrenie 2.2.1 Opatrenie 2.2.2 

Opatrenie 7.1.1 Opatrenie 7.1.2 

Opatrenie 7.1.3 Opatrenie 7.1.4 

Opatrenie 7.2.1 Opatrenie 7.2.2 

Opatrenie 9.1.1 Opatrenie 9.1.2 

Opatrenie 9.1.3 Opatrenie 9.1.4 

Opatrenie 9.2.1 Opatrenie 9.2.2 

Opatrenie 9.2.3 Opatrenie 9.2.4 

Opatrenie 9.2.5 Opatrenie 9.2.6 

Opatrenie 10.1.1 Opatrenie 10.2.1 

Opatrenie 10.2.2 

Opatrenie 3.1.1 Opatrenie 3.1.2 

Opatrenie 3.1.3 Opatrenie 3.1.4 

Opatrenie 3.2.1 Opatrenie 3.2.2 

Opatrenie 3.2.3 Opatrenie 3.2.4 

Opatrenie 4.1.1 Opatrenie 4.1.2 

Opatrenie 4.1.3 Opatrenie 4.2.1 

Opatrenie 4.2.2 Opatrenie 4.2.3 

Opatrenie 5.1.1 Opatrenie 5.1.2 

Opatrenie 5.1.3 Opatrenie 5.1.4 

Opatrenie 5.1.5 Opatrenie 5.2.1 

Opatrenie 5.2.2 Opatrenie 5.2.3 

Opatrenie 6.1.1 Opatrenie 6.1.2 

Opatrenie 6.1.3 Opatrenie 6.1.4 

Opatrenie 6.1.5 Opatrenie 8.1.1 

Opatrenie 8.1.2 Opatrenie 8.1.3       

Opatrenie 1.1.1 Opatrenie 1.1.2 

Opatrenie 1.1.3 Opatrenie 1.2.1 

Opatrenie 1.3.1 Opatrenie 1.3.2 

Opatrenie 1.3.3 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

3.4 Strategické ciele prioritných osí 
 

 Strategické ciele oblastí nemajú byť chápané ako formy „realizačných projektov“, skôr ako istá 

filozofia k prístupu riešenia problémov, ktoré boli už obsiahnuté hlavnom cieli a globálnych cieľoch oblastí. 

Strategické ciele sú špecifické investície do základnej infraštruktúry , kultúry, športu,  života komunity, 

služieb pre obyvateľov, životného prostredia, cestovného ruchu, zdravotníctva. Prioritné osi budú 

predstavovať hlavné oblasti smerovania finančnej a organizačnej podpory rozvoja. 

 Strategické ciele, ktoré sú obsiahnuté v tejto časti,  nemajú charakter hotových návrhov, ale 

reprezentujú istú filozofiu prístupu k riešeniu problémov, ktorá bola naznačená v globálnych cieľoch. 

Strategické ciele sú viazané na špecifické oblasti – tj. vytypované prioritné oblasti hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta. Tieto oblasti predstavujú hlavné smerovanie a organizačnú podporu pri rozvoji 

mesta. 
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Aj napriek faktu, že PHSR mesta je uceleným komplexným materiálom určeným pre rozvoj mesta, 

nie je možné, aby v jeho realizačnej časti boli obsiahnuté riešenia na všetky problémové oblasti resp. 

potreby mesta. Existuje niekoľko faktorov, ktorú túto časť PSHR mesta ovplyvňujú ako napr. podprogrami, 

prioritných osí, dlhodobý plánovací horizont a pod.  

 

Hierarchia cieľov v štruktúre strategického dokumentu:  

Prioritná oblasť – ENVIRONMENTÁLNA 

Prioritná os 1 – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Podprogram 1.1. Zlepšenie kvality ovzdušia a využívania vody v meste 

Podprogram 1.2. Skvalitnenie systému odpadového hospodárstva v meste 

Podprogram 1.3. Zabezpečovanie protipovodňových opatrení 

Podprogram 1.4. Zachovanie a zveľaďovanie verejných priestranstiev a zelene 

Cieľ: Realizácia účinných opatrení v oblasti skvalitnenia životného prostredia v meste 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA 

Prioritná os 2 – PODNIKANIE A SLUŽBY 

Podprogram 2.1. Vytváranie pozitívneho podnikateľského prostredia v súlade s danosťami a  

                              možnosťami so zreteľom na hospodársky vývoj mesta 

Podprogram 2.2. Vytvorenie hnedého parku v meste 

Cieľ: Podpora podnikateľského prostredia zo strany mesta 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Prioritná oblasť – SOCIÁLNA 

Prioritná os 3 – ŠKOLSTVO 

Podprogram 3.1. Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie vyučovacieho procesu na všetkých  

                              stupňoch škôl 

Podprogram 3.2. Vytvorenie podmienok pre rozvoj osobnosti žiakov v mimoškolskom prostredí 

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry vzdelávania a zabezpečenie podmienok 

pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v meste 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Prioritná oblasť – SOCIÁLNA 

Prioritná os 4 – KULTÚRA 

Podprogram 4.1. Rozšírenie kultúrno–spoločenských podujatí v meste 

Podprogram 4.2. Vytvorenie kultúrno–spoločenských návykov verejnosti zvyšovaním návštevnosti   

                              a povedomia u občanov a návštevníkov mesta 

Cieľ: Zachovanie kultúrno–historického potenciálu mesta a rozvoj kultúrnych, 

voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej, 

miestnej a medzinárodnej úrovni. 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Prioritná oblasť – SOCIÁLNA 

Prioritná os 5 – ŠPORT 

Podprogram 5.1. Udržiavanie a rozvíjanie podmienok pre športové a voľnočasové aktivity  

                            občanom 

Podprogram 5.2. Zviditeľňovanie a spropagovanie možností pre šport a rekreáciu v meste 

Cieľ: Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie výkonnostného a rekreačného športu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Prioritná oblasť – SOCIÁLNA 

Prioritná os 6 – SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 

Podprogram 6.1. Komplexné riešenie špecifických sociálnych problémov detí, mládeže a rodín v  

                            riziku sociálneho vylúčenia v meste Sabinov vo vzťahu k jednotlivým oblastiam  

                            integrácie, na odbornej úrovni a v súlade s trendmi „európskeho sociálneho  

                            modelu" 

Cieľ: Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v sociálnych zariadení v meste so 

nahou o ich. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA 

Prioritná os 7 – CESTOVNÝ RUCH 

Podprogram 7.1. Rozšírenie a skvalitnenie propagácie mesta a priľahlého regiónu 

Podprogram 7.2. Budovanie a rozširovanie infraštruktúry cestovného ruchu so zameraním na  

                            základné a doplnkové služby letné a zimné športy v meste a priľahlom okolí 

Cieľ: Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta vrátane spolupráce s podnikateľskými 

subjektami pri podpore aktivít v rozvíjaní cestovného ruchu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Prioritná oblasť – SOCIÁLNA 

Prioritná os 8 – ZDRAVOTNÍCTVO 

Podprogram 8.1. Skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb ambulanciami 

Cieľ: Zvyšovanie úrovne poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA 

Prioritná os 9 – TECHNICKÁ A DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Podprogram 9.1. Zvýšenie kvality komunikácií v správe mesta – chodníky a cesty 

Podprogram 9.2. Zabezpečovanie technickej infraštruktúry 

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj a rekonštrukciu technickej infraštruktúry v meste 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA 

Prioritná os 10 – PREVENCIA KRIMINALITY A VEREJNÝ PORIADOK 

Podprogram 10.1. Rozšírenie kamerového systému v meste 

Podprogram 10.2. Čisté ulice – činnosť mestskej polície 

Cieľ: Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku 

obyvateľov vrátane ostatných subjektov v meste. 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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4. PROGRAMOVÁ ČASŤ 
 

Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť a obsahuje opatrenia a ich projekty vrátane ich 

prepojenia k jednotlivým cieľom a prioritným osiam a prioritným oblastiam. Zmyslom programovej časti 

je jej príspevok k splneniu stanoveného strategického cieľa.  

Každá prioritná os je tvorená uceleným súborom projektov, opatrení, návrh a aktivít, ktorých 

naplňovaním sa dosiahne realizácia jednotlivých cieľov samotných kľúčových oblastí. Všetky tieto prvky 

majú na zreteli dosiahnutie hlavných globálnych cieľov PHSR mesta Sabinov. Úlohou tejto časti PHSR 

mesta je abstraktnejšiu ponímanú víziu PHSR pretransformovať do konkrétnych plánovacích aktivít 

v časovom horizonte 5–7 rokov.  

Základným obsahom tejto časti je detailnejšie pomenovanie – rozobratie jednotlivých cieľov. 

Nakoľko len samotná definícia cieľa bez jeho pomenovania nie je dostatočná na to, aby ho bolo možné 

zrealizovať, je nevyhnutne potrebné špecifikovať si aj jednotlivé kroky, ktoré bližšie určia aké aktivity, 

činnosti sú bezprostredne požadované na dosiahnutie samotných cieľov jednotlivých oblastí. Detailnejšie 

rozčlenenie samotných cieľov oblastí neslúži iba na určenie spôsobu, ktorým budú dosiahnuté, ale zároveň 

aj na formu kontroly a spätnej väzby, pomocou ktorej sa pri realizácií a samotnom vyhodnocovaní 

jednotlivých cieľov zaistí ich dosiahnutie.  

Kontrola resp. spätná väzba a súčasne aj vyhodnocovanie už realizovaných dielčích cieľov oblastí má 

za úlohu formovať a v istom zmysle prispievať k vyššej kvalitatívnej úrovni implementácie týchto cieľov. 

V konečnom dôsledku je jej prínosom pre všetky strany, tak pre tých, ktorým sú opatrenia z cieľov určené, 

ako aj pre tých, ktorí ich naplňujú. Týmto nástrojom sa v plnej miere bude môcť dosahovať zvyšovanie 

kvalitatívnej úrovne poskytovaných služieb, čo bude viesť k napĺňaniu jedného z hlavných cieľov PHSR 

mesta Sabinov. 

 

Metodika tvorby PHSR udáva nasledovný postup:  

 Pracovná skupina špecifikovala opatrenia, navrhla k nim projektové zámery a stanovila poradie 

dôležitosti opatrení a projektov vrátane merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu.  

(Formulár č. P 1 – Tabuľka opatrení, aktivít a projektov podľa oblastí)  

(Formulár č. P 2 – Tabuľka ukazovateľov výsledkov, dopadov).  

 Riadiaci tím vypracoval sumárny návrh aktivít a projektov ako východisko pre Akčný plán.  

 Riadiaci tím stanovil termíny realizácie aktivít, projektov (roky) a odhad ich financovania (výška a 

zdroje financovania).  
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 Riadiaci tím zabezpečil vypracovanie formulárov pre prípravu navrhnutých projektov  

  (Formulár P 4 – Formulár pre prípravu projektu). 

 

4.1 Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám 

 

Formulár P1 – Tabuľka opatrení, projektov a priorít podľa oblastí 

Prioritná oblasť – ENVIRONMENTÁLNA 

Prioritná os 1 – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Charakteristika:  Kvalita životného prostredia je jedným zo základných predpokladov spokojnosti 

občanov mesta ako aj kvality a atraktívnosti mesta z hľadiska obytných a rekreačných 

funkcií. 
Podprogram 1.1. Zlepšenie kvality ovzdušia a využívania vody v meste 

Opatrenie 1.1.1: Dobudovanie kanalizačnej siete 

Opatrenie 1.1.2: Odvodňovacie a proti záplavové opatrenia 

Opatrenie 1.1.3: Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií hlavným zdrojom znečistenia  

Opatrenie 1.1.4: Zabezpečiť účinnú ochranu ovzdušia pred malými a strednými zdrojmi  

                           znečistenia nachádzajúcimi sa v katastrálnom území mesta 

Podprogram 1.2. Skvalitnenie systému odpadového hospodárstva v meste 

Opatrenie 1.2.1: Rozšírenie existujúceho separovaného zberu odpadov a úprava zložiek   

                           komunálnych odpadov 

Podprogram 1.3. Zabezpečovanie protipovodňových opatrení 

Opatrenie 1.3.1: Odvodňovacie a proti záplavové opatrenia 

Opatrenie 1.3.2: Ochrana vodných tokov pred znečistením 

Opatrenie 1.3.3: Revitalizácia a úprava korýt vodných tokov 

Podprogram 1.4. Zachovanie a zveľaďovanie verejných priestranstiev a zelene 

Opatrenie 1.4.1: Oddychové zóny s verejnou zeleňou 

Opatrenie 1.4.2: Úprava verejných priestranstiev a realizácia údržby verejnej zelene 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Formulár P1 – Tabuľka opatrení, projektov a priorít podľa oblastí 

Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA 

Prioritná os 2 – PODNIKANIE A SLUŽBY 

Charakteristika:  Zameranie tejto osi je na vytvorenie tak kvalitatívneho ako aj kvantitatívneho 

prostredia pre podnikateľskú sféru, ktoré poskytne komerčné i nekomerčné služby 

návštevníkom a občanom mesta. 
Podprogram 2.1. Vytváranie pozitívneho podnikateľského prostredia v súlade s danosťami a  

                              možnosťami so zreteľom na hospodársky vývoj mesta  

Opatrenie 2.1.1: Podpora rozvoja obchodných a komerčných služieb v meste 

Opatrenie 2.1.1: Podpora tradičných a nových odvetví priemyslu 

Opatrenie 2.1.3: Podpora poľnohospodárstva a lesníctva  

Opatrenie 2.1.4: Podpora a revitalizácia obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta 
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Podprogram 2.2. Vytvorenie hnedého parku v meste  

Opatrenie 2.2.1: Vysporiadanie pozemkov pre zriadenie hnedého parku 

Opatrenie 2.2.2: Podpora nových odvetví priemyslu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Formulár P1 – Tabuľka opatrení, projektov a priorít podľa oblastí 

Prioritná oblasť – SOCIÁLNA 

Prioritná os 3 – ŠKOLSTVO 

Charakteristika:  Udržiavanie kvality vyučovacieho procesu na všetkých stupňoch vzdelávania, či 

vytváranie nových možností, metód a projektov k zlepšovaniu prípravy žiakov 

a študentov, či už školskou alebo mimoškolskou činnosťou, a tým zabezpečenie 

základnej a vyššej vzdelanostnej úrovne občanov. 
Podprogram 3.1. Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie vyučovacieho procesu na všetkých  

                              stupňoch škôl 

Opatrenie 3.1.1: Obnova a modernizácia zariadení predškolskej výchovy 

Opatrenie 3.1.2: Rekonštrukcia a dostavba areálov ZŠ a MŠ 

Opatrenie 3.1.3: Rekonštrukcia a modernizácia stravovacích zariadení vzdelávacích inštitúcií 

Opatrenie 3.1.4: Rekonštrukcia a modernizácia budov MŠ, ZŠ 

Podprogram 3.2. Vytvorenie podmienok pre rozvoj osobnosti žiakov v mimoškolskom prostredí 

Opatrenie 3.2.1: Podpora záujmovej činnosti 

Opatrenie 3.2.2: Rekonštrukcia a modernizácia areálov ZŠ a MŠ 

Opatrenie 3.2.3: Podpora záujmovej činnosti 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Formulár P1 – Tabuľka opatrení, projektov a priorít podľa oblastí 

Prioritná oblasť – SOCIÁLNA 

Prioritná os 4 – KULTÚRA 

Charakteristika:  Dlhoročne udržiavanie širokého a bohato rozmanitého spektra tradičných a 

netradičných kultúrno – spoločenských aktivít v meste vytvára možnosti na 

zmysluplné trávenie času všetkým vekovým kategóriám, ako aj zabezpečuje stabilné 

kultúrno – spoločenské vyžitie. 
Podprogram 4.1. Rozšírenie kultúrno–spoločenských podujatí v meste 

Opatrenie 4.1.1: Spracovávať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok 

Opatrenie 4.1.2: Rozširovať žánrovú pestrosť kultúrno–spoločenských podujatí  

Opatrenie 4.1.3: Rekonštrukcia a modernizácia stravovacích zariadení vzdelávacích inštitúcií 

Podprogram 4.2. Vytvorenie kultúrno–spoločenských návykov verejnosti zvyšovaním návštevnosti   

                              a povedomia u občanov a návštevníkov mesta 

Opatrenie 4.2.1: Modernizácia kultúrno–spoločenských zariadení  

Opatrenie 4.2.2: Rozširovať žánrovú pestrosť kultúrno–spoločenských podujatí  

Opatrenie 4.2.3: Propagácia kultúry na internete prostredníctvom www stránky mesta, kultúrneho  

                           strediska, prostredníctvom Spravodajcu mesta 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Formulár P1 – Tabuľka opatrení, projektov a priorít podľa oblastí 

Prioritná oblasť – SOCIÁLNA 

Prioritná os 5 – ŠPORT 

Charakteristika:  Široká škála možností športových aktivít pre verejnosť, športové kluby; existencia 

športového areálu ako predpoklad pre rozvoj športu. 
Podprogram 5.1. Udržiavanie a rozvíjanie podmienok pre športové a voľnočasové aktivity  

                              občanom  

Opatrenie 5.1.1: Rekonštrukcia športovej infraštruktúry 

Opatrenie 5.1.2: Vytváranie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj výkonnostného a  

                           rekreačného športu v meste 

Opatrenie 5.1.3: Podpora organizácie športových podujatí regionálneho významu 

Opatrenie 5.1.4: Podporovať talentovanú mládež 

Opatrenie 5.1.5: Spolupracovať s občianskymi združeniami, inými právnickými a fyzickými   

                           osobami, pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry 

Podprogram 5.2. Zviditeľňovanie a spropagovanie možností pre šport a rekreáciu v meste  

Opatrenie 5.2.1: Rozvoj mimoškolskej činnosti – športové kluby, turistika, kultúrne krúžky 

Opatrenie 5.2.2: Rozširovanie športového areálu  

Opatrenie 5.2.3: Vybudovanie športovo–rekreačnej zóny  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Formulár P1 – Tabuľka opatrení, projektov a priorít podľa oblastí 

Prioritná oblasť – SOCIÁLNA 

Prioritná os 6 – SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 

Charakteristika:  Mesto poskytuje širokú škálu služieb v oblasti sociálnej infraštruktúry pre občanov, 

ako aj trvalo udržiava spoluprácu s organizáciami, ktoré v meste pôsobia 

a vykonávajú činnosti zabezpečujúce potreby občanov v sociálnej sfére 
Podprogram 6.1. Komplexné riešenie špecifických sociálnych problémov detí, mládeže a rodín v  

                              riziku sociálneho vylúčenia v meste Sabinov vo vzťahu k jednotlivým oblastiam  

                              integrácie, na odbornej úrovni a v súlade s trendmi „európskeho sociálneho  

                              modelu"  

Opatrenie 6.1.1: Starostlivosť o obyvateľov v dôchodkovom veku 

Opatrenie 6.1.2: Starostlivosť o zdravotne postihnutých obyvateľov 

Opatrenie 6.1.3: Komplexné riešenia pre marginalizované skupiny a rómske komunity 

Opatrenie 6.1.4: Podporovať talentovanú mládež 

Opatrenie 6.1.5: Mestská nájomná bytová výstavba 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Formulár P1 – Tabuľka opatrení, projektov a priorít podľa oblastí 

Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA 

Prioritná os 7 – CESTOVNÝ RUCH 

Charakteristika:  Potreba rozvoja cestovného ruchu a zviditeľňovanie mesta tak návštevníkom ako aj 

občanom mesta, poskytovanie kvalitných služieb, či možností rekreácie v meste alebo 

blízkom okolí sú predpokladom zvýšenia atraktívnosti mesta pre návštevníkov a aj 

občanov mesta. 

Podprogram 7.1. Rozšírenie a skvalitnenie propagácie mesta a priľahlého regiónu  

Opatrenie 7.1.1: Aktualizácia www stránky mesta a MsKS 

Opatrenie 7.1.2: Podpora budovania informačných tabúľ v meste 

Opatrenie 7.1.3: Podpora spolupráce verejného a súkromného sektora pri propagovaní atraktivít  

                           regiónu 

Opatrenie 7.1.4: Podporovať získavanie finančných prostriedkov z grantov a fondov EÚ na  

                           podporu propagácie mesta a regiónu 

Podprogram 7.2. Budovanie a rozširovanie infraštruktúry cestovného ruchu so zameraním na  

                              základné a doplnkové služby letné a zimné športy v meste a priľahlom okolí 

Opatrenie 7.2.1: Modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu 

Opatrenie 7.2.2: Uzatvárať s podnikateľskými subjektami dohody o podpore cestovného ruchu a o  

                           propagovaní mesta 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Formulár P1 – Tabuľka opatrení, projektov a priorít podľa oblastí 

Prioritná oblasť – SOCIÁLNA 

Prioritná os 8 – ZDRAVOTNÍCTVO 

Charakteristika:  Poskytovanie základných komplexných služieb a vytváranie možností pre 

rozširovanie a udržateľnosť lekárskej starostlivosti pre občanov je jedným zo 

základných predpokladov stabilnej zdravej fungujúcej spoločnosti 

Podprogram 8.1. Skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb ambulanciami 

Opatrenie 8.1.1: Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre deti a dospelých občanov 

Opatrenie 8.1.2: Zabezpečovať komplexnú zdravotnú starostlivosť o starých ľudí a dlhodobo  

                           chorých 

Opatrenie 8.1.3: Zlepšovať úrovne poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie  

                           v poliklinike 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Formulár P1 – Tabuľka opatrení, projektov a priorít podľa oblastí 

Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA 

Prioritná os 9 – TECHNICKÁ A DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Charakteristika:  Oblasť, ktorá svojim charakterom zasahuje najširším spôsobom do kvality života 

občanom mesta. Od budovania nových bytových jednotiek, ciest a chodníkov 

k rekonštrukcií a udržiavaniu technického stavu budov a komunikácií v správe mesta. 

Podprogram 9.1. Zvýšenie kvality komunikácií v správe mesta – chodníky a cesty 

Opatrenie 9.1.1: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste 

Opatrenie 9.1.2: Výstavba cyklotrás na prepojenie sídiel regiónu 
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Opatrenie 9.1.3: Dostavba a rekonštrukcia chodníkov popri miestnych komunikáciách 

Opatrenie 9.1.4: Dostavba parkovísk pre potreby občianskej infraštruktúry 

Opatrenie 9.1.5: Výstavba bezbariérových vstupov k všetkým verejným budovám vo vlastníctve  

                           mesta 

Podprogram 9.2. Zabezpečovanie technickej infraštruktúry 

Opatrenie 9.2.1: Výstavba inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV a KVB. 

Opatrenie 9.2.2: Modernizácia a rozšírenie mestského rozhlas 

Opatrenie 9.2.3: Modernizácia verejného osvetlenia 

Opatrenie 9.2.4: Zásobovanie elektrickou energiou, zemným plynom, pitnou vodou,  

                           rozširovanie telekomunikačných sieti,  

Opatrenie 9.2.5: Mestské cintoríny a pietne miesta 

Opatrenie 9.2.6: Znižovanie energetickej náročnosti a údržba verejných budov vo vlastníctve mesta 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Formulár P1 – Tabuľka opatrení, projektov a priorít podľa oblastí 

Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA 

Prioritná os 10 – PREVENCIA KRIMINALITY A VEREJNÝ PORIADOK 

Charakteristika:  Oblasť, ktorej základným charakterovým prvkom je bezpečnosť a ochrana 

obyvateľov ako aj návštevníkov mesta. Vytváranie a zabezpečovanie verejného 

poriadku prostredníctvom existujúcich možností mestskej polície, kamerového 

systému a pod. 

Podprogram 10.1. Rozšírenie kamerového systému v meste 

Opatrenie 10.1.1: Rozšírenie a modernizácia kamerového systému 

Podprogram 10.2. Čisté ulice – činnosť mestskej polície 

Opatrenie 10.2.1: Zvyšovanie počtu príslušníkov mestskej polície 

Opatrenie 10.2.2.: Zapojenie sa do projektov rómskych občianskych hliadok 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

4.2 Súbor ukazovateľov výsledkov a dopadov  

Súčasťou programovej časti je aj stanovenie ukazovateľov pre hodnotenie PHSR. Ukazovatele 

výsledkov a dopadov pre PHSR sú spracované v prehľade vo formulári P2a, ktorý je súčasťou príloh.  

Ukazovatele sú rozdelené do troch kategórií: 

– ukazovatele výstupu – práce, tovary a služby, ktoré boli financované počas realizácie aktivít 

projektu vyjadrené z finančného a vecného hľadiska, 

– ukazovatele výsledku – okamžitý efekt realizácie aktivít projektu, ktorý je k dispozícii pre cieľovú 

skupinu alebo sa jedná o služby poskytnuté cieľovej skupine, 

–  ukazovatele dopadu – dlhodobý efekt vplyvu na danú prioritnú oblasť alebo cieľovú skupinu. 

Pre oblasť hodnotenia dopadov  PHSR mesta boli ako východiskové hodnoty dopadových ukazovateľov 

stanovené dopadové ukazovatele na nulovej úrovni a hodnotenie dopadov sa uskutočňuje k roku 2022. 
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4.3 Formulár na prípravu projektov  

V zmysle metodiky na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mesta/obcí/VÚC ma byť každý významný projekt, ktorý je zahrnutý v akčnom pláne na roky n+2 

vypracovaný samostatný formulár na prípravu projektu.  

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1 

Názov projektu IBV ul. Mlynská 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Peter Tuleja 

Začatie a ukončenie projektu 01/2016 – 12/2018 

Stav projektu pred realizáciou Zvýšený záujem o investičnú bytovú výstavbu zo strany 

obyvateľov mesta 

Cieľ projektu Príprava územia pre výstavbu rodinných a bytových domov 

na ul. Mlynská  

Výstupy Počet bytových jednotiek 

Užívatelia Obyvatelia  

Indikátory monitoringu Počet bytových jednotiek 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 9: Technická a dopravná infraštruktúra 

Podprogram 9.1. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Spracovanie projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 01/2016-04/2018 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 04/2016-04/2018 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 

 

05/2016 – 12/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Realizácia 

projektu 

2016 – 

2018 
2908500 0 0 0 2908500 0 

SPOLU  2908500 0 0 0 2908500 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2 

Názov projektu IBV ul. Poľná 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Peter Tuleja 

Začatie a ukončenie projektu 01/2016 – 12/2016 

Stav projektu pred realizáciou Zvýšený záujem o investičnú bytovú výstavbu zo strany 

obyvateľov mesta 

Cieľ projektu Zlepšenie kvality poskytovaných služieb pre občanov mesta 

v oblasti individuálne bytovej výstavby 

Výstupy Počet bytových jednotiek 

Užívatelia Obyvatelia  

Indikátory monitoringu Počet bytových jednotiek 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 9: Technická a dopravná infraštruktúra 

Podprogram 9.1. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 01/2016-04/2016 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 

 

04/2016 – 12/2016 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Realizácia 

projektu 
2016 66100 0 0 0 66100 0 

SPOLU  66100 0 0 0 66100 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 3 

Názov projektu Výstavba nových chodníkov v meste 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Peter Tuleja 

Začatie a ukončenie projektu 01/2016 – 12/2018 

Stav projektu pred realizáciou Havarijný a zhoršený stav niektorých chodníkov v meste 

Cieľ projektu Zlepšenie kvality dopravenej infraštruktúry v meste (ul. 

Tehelná-ul. Ovocinárska, Ul. Ružová-Námestie slobody, ul. 

Jarková, premostenie cez Jakubovanský potok) 

Výstupy Počet m2 rekonštruovaných chodníkov 

Užívatelia Obyvatelia, turisti a návštevníci. 

Indikátory monitoringu Počet m2 rekonštruovaných chodníkov 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 9: Technická a dopravná infraštruktúra 

Podprogram 9.1. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Spracovanie projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 01/2016-04/2018 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 04/2016-04/2018 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 

 

05/2016 – 12/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Realizácia 

projektu 

2016 – 

2018 
358000 0 0 0 358000 0 

SPOLU  358000 0 0 0 358000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 4 

Názov projektu Rekonštrukcia chodníkov v meste 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Peter Tuleja 

Začatie a ukončenie projektu 01/2016 – 12/2022 

Stav projektu pred realizáciou Havarijný a zhoršený stav niektorých chodníkov v meste 

Cieľ projektu Zlepšenie kvality dopravenej infraštruktúry v meste (ul. 

Hollého, ul. S.Fabryho, ul. Moyzesova, ul. G.Svobodu, 

Priemyselná štvrť, ul. Prešovská, ul. Komenského, ul. 

J.Jesenského, ul. F.Kráľa, pri cintoríne) 

Výstupy Počet m2 rekonštruovaných chodníkov 

Užívatelia Obyvatelia, turisti a návštevníci. 

Indikátory monitoringu Počet m2 rekonštruovaných chodníkov 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 9: Technická a dopravná infraštruktúra 

Podprogram 9.1. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Spracovanie projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 01/2016-04/2022 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 04/2016-04/2022 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 

 

05/2016 – 12/2022 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Realizácia 

projektu 

2016 – 

2022 
217000 0 0 0 217000 0 

SPOLU  217000 0 0 0 217000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 5 

Názov projektu Výstavby miestnej komunikácie 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Peter Tuleja 

Začatie a ukončenie projektu 01/2016 – 12/2022 

Stav projektu pred realizáciou Neexistujúce prepojenie niektorých častí ulíc miestnych 

mestských častí -  potreby výstavby miestnych komunikácií  

Cieľ projektu  Zlepšenie kvality dopravenej infraštruktúry v meste 

(poliklinika, príjazd mestského kúpaliska, športový areál, ul. 

Nezábudová) 

Výstupy Počet m2 vybudovaných miestnych komunikácií 

Užívatelia Obyvatelia, turisti a návštevníci. 

Indikátory monitoringu Počet m2 vybudovaných komunikácií 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 9: Technická a dopravná infraštruktúra 

Podprogram 9.1. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Spracovanie projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 01/2016-04/2022 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 04/2016-04/2022 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 

 

05/2016 – 12/2022 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Realizácia 

projektu 

2016 – 

2022 
230000 0 0 0 230000 0 

SPOLU  230000 0 0 0 230000 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESTO SABINOV 
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 

MESTA SABINOV 2016 – 2022 

December 2015                                                                                                                        Strana 140 z 202 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 6 

Názov projektu Rekonštrukcia miestnej komunikácie 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Peter Tuleja 

Začatie a ukončenie projektu 01/2016 – 12/2022 

Stav projektu pred realizáciou Nevyhovujúci / havarijný stav miestnych komunikácií 

Cieľ projektu Zlepšenie stavu a kvality miestnych komunikácií (ul. 

Jakubovanská, poliklinika, ul. Murgašová, ul. Višňová, ul. 

S. Chalupku, športový areál, ul. Mudroňová, ul. Jarková) 

Výstupy Počet m2 rekonštruovaných miestnych komunikácií 

Užívatelia Obyvatelia, turisti a návštevníci. 

Indikátory monitoringu Počet m2 rekonštruovaných komunikácií 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 9: Technická a dopravná infraštruktúra 

Podprogram 9.1. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Spracovanie projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 01/2016-04/2022 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 04/2016-04/2022 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 

 

05/2016 – 12/2022 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Realizácia 

projektu 

2016 – 

2022 
185000 0 0 0 185000 0 

SPOLU  185000 0 0 0 185000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 7 

Názov projektu Rekonštrukcia spevnených plôch  

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Peter Tuleja 

Začatie a ukončenie projektu 01/2016 – 12/2022 

Stav projektu pred realizáciou Nevyhovujúci / havarijný spevnených plôch mesta 

Cieľ projektu Zlepšenie stavu a kvality spevnených plôch (poliklinika, 

zimný štadión) 

Výstupy Počet m2 rekonštruovaných miestnych komunikácií 

Užívatelia Obyvatelia, turisti a návštevníci. 

Indikátory monitoringu Počet m2 rekonštruovaných komunikácií 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 9: Technická a dopravná infraštruktúra 

Podprogram 9.1. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Spracovanie projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 01/2016-04/2022 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 04/2016-04/2022 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 

 

05/2016 – 12/2022 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Realizácia 

projektu 

2016 – 

2022 
75000 0 0 0 75000 0 

SPOLU  75000 0 0 0 185000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 8 

Názov projektu Výstavby parkovacích miest  

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Peter Tuleja 

Začatie a ukončenie projektu 01/2016 – 12/2022 

Stav projektu pred realizáciou Nedostatočný počet voľných parkovacích zón v meste 

Cieľ projektu Zvyšovanie počtu parkovacích miest v meste (ul. 17. 

novembra, ul. Kpt. Nálepku, ul. Komenského, poliklinika) 

Výstupy Parkovacie miesta pre obyvateľov a návštevníkov mesta 

Užívatelia Obyvatelia, turisti a návštevníci. 

Indikátory monitoringu Počet nových parkovacích miest 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 9: Technická a dopravná infraštruktúra 

Podprogram 9.1. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Spracovanie projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 01/2016-04/2022 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 04/2016-04/2022 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 

 

05/2016 – 12/2022 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Realizácia 

projektu 

2016 – 

2022 
250000 0 0 0 250000 0 

SPOLU  250000 0 0 0 250000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 9 

Názov projektu  Rekonštrukcia MŠ 9. mája 

Garant  Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta  Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta   Mgr. Jaroslava Kolarčíková - Riaditeľka MŠ 9. mája 

Začatie a ukončenie projektu  06/2016 – 06/2022 

Stav projektu pred realizáciou  Budova MŠ je v nevyhovujúcom technickom stave 

Cieľ projektu  Zníženie energetickej záťaže budovy MŠ 

Výstupy  Zlepšenie technickej vybavenosti vyučovacieho procesu  

Užívatelia  Žiaci MŠ, Rodičia žiakov, Zamestnanci MŠ 

Indikátory monitoringu  Zateplená plocha 

Poznámky Prioritná os 3: Školstvo 

Podprogram 3.1. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Spracovanie projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 01/2016-04/2022 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 04/2016-04/2022 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 

 

05/2016 – 12/2022 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Realizácia 

projektu 

2016 – 

2022 
350000 0 0 0 350000 0 

SPOLU  350000 0 0 0 350000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 10 

Názov projektu  Modernizácia vyučovacieho procesu ZUŠ – 

rekonštrukcia a stavebné úpravy 

Garant  Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta  Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta    

Začatie a ukončenie projektu  06/2016 – 06/2022 

Stav projektu pred realizáciou  Budova ZUŠ je v nevyhovujúcom technickom stave 

Cieľ projektu  Zníženie energetickej záťaže budovy ZUŠ 

Výstupy  Zlepšenie technickej vybavenosti vyučovacieho procesu  

Užívatelia  Žiaci ZUŠ, Rodičia žiakov, Zamestnanci ZUŠ 

Indikátory monitoringu  Zateplená plocha 

Poznámky Prioritná os 3: Školstvo 

Podprogram 3.1. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Spracovanie projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 01/2016-04/2022 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 04/2016-04/2022 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 

 

05/2016 – 12/2022 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Realizácia 

projektu 

2016 – 

2022 
365000 0 0 0 365000 0 

SPOLU  365000 0 0 0 365000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 11 

Názov projektu Rekonštrukcia budovy MsÚ 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Peter Tuleja 

Začatie a ukončenie projektu 01/2016 – 12/2022 

Stav projektu pred realizáciou Vysoká nákladovosť na prevádzku a údržbu budovy MsÚ, 

zlý technický stav vonkajšieho opláštenia 

Cieľ projektu Zlepšenie technických vlastností budovy, zlepšenie vzhľadu 

kultúrnej pamiatky, výmena okien a dverí 

Výstupy Zateplená plocha, rekonštrukcia strechy, počet vymenených 

vstupov a okien 

Užívatelia Pracovníci MsÚ, Obyvatelia, turisti a návštevníci. 

Indikátory monitoringu Počet nových okien, dverí, zateplenej plôch 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 9: Technická a dopravná infraštruktúra 

Podprogram 9.2. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Spracovanie žiadosti o dotáciu Referát pre rozvoj mesta 01/2016-02/2022 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Referát pre rozvoj mesta, 

MsP 

04/2016-04/2022 

Realizácia projektu Referát pre rozvoj mesta, 

MsP 

05/2016 – 12/2022 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Realizácia 

projektu 

2016 – 

2022 
305000 0 244000 0 61000 0 

SPOLU  305000 0 244000 0 61000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 12 

Názov projektu Modernizácia kamerového systému MsP 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Martin Jurko 

Začatie a ukončenie projektu 01/2016 – 12/2022 

Stav projektu pred realizáciou Vysoká nákladovosť na prevádzku a údržbu starších typov 

kamier. 

Cieľ projektu Zlepšenie bezpečnosti a prevencia kriminality v meste 

Výstupy Rozšírenie kamerového systému v meste 

Užívatelia Pracovníci MsP, Obyvatelia, turisti a návštevníci. 

Indikátory monitoringu Počet nových kamier 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 10: Rozšírenie kamerového systému v meste 

Podprogram 10.1. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Spracovanie žiadosti o dotáciu Referát pre rozvoj mesta 01/2016-02/2022 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Referát pre rozvoj mesta, 

MsP 

04/2016-04/2022 

Realizácia projektu Referát pre rozvoj mesta, 

MsP 

05/2016 – 12/2022 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Realizácia 

projektu 

2016 – 

2022 
60000 0 48000 0 12000 0 

SPOLU  60000 0 48000 0 12000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 13 

Názov projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 

v meste Sabinov 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Pavol Šaršala 

Začatie a ukončenie projektu 01/2016 – 12/2022 

Stav projektu pred realizáciou Vysoká nákladovosť na prevádzku verejného osvetlenia 

Cieľ projektu Zníženie nákladov na prevádzku verejného osvetlenia, 

zvýšenie kvality svetelných bodov, zlepšenie bezpečnosti 

Výstupy Rozšírenie  a skvalitnenie propagácie  mesta a priľahlého 

regiónu. 

Užívatelia Obyvatelia, turisti a návštevníci. 

Indikátory monitoringu Počet svetelných bodov 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 9: Technická a dopravná infraštruktúra  

Podprogram 9.2. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta  

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby  

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 02/2016 – 12/2016 

Kolaudácia Oddelenie výstavby  

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Realizácia 

projektu 

2016 – 

2022 
850000 680000 85000 0 42500 0 

SPOLU  850000 680000 85000  0 42500 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 14 

Názov projektu Socha „OSCAR“ 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Mgr. Lucia Mihoková – Riaditeľ MsKS 

Partneri garanta (spolupráca s)  

Začatie a ukončenie projektu 02/2016 – 12/2016 

Stav projektu pred realizáciou Žiadna socha oscara 

Cieľ projektu Sabinov je bytostne spojený s týmto filmom. Oscarové 

mesto je veľkou medzinárodnou kultúrnou, spoločenskou, 

vzdelávacou a športovou prezentáciou mesta. 

Výstupy Rozšírenie  a skvalitnenie propagácie  mesta a priľahlého 

regiónu. 

Užívatelia Obyvatelia, turisti a návštevníci podujatí. 

Indikátory monitoringu Počet postavených sôch 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 4: Kultúra  Podprogram 4.2. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 
 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta  

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby  

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 02/2016 – 12/2016 

Kolaudácia Oddelenie výstavby  

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Realizácia 

projektu 
2016 18000 

0 0 
  18000 0 

SPOLU  18000 0 0   18000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 18 

Názov projektu Výstavba športových  ihrísk pre mládež 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Začatie a ukončenie projektu 12/2016 – 01/2020 

Stav projektu pred realizáciou Na sídlisku Komenského  sú pre deti a mládež k dispozícii 

len betónové ihriská, ktoré sú čiastočne alebo úplne 

nefunkčné. Súčasný stav je nevyhovujúci, či už zo stránky 

bezpečnostnej alebo estetickej. 

Cieľ projektu Vybudovanie hracej plochy - pohybová aktivita a fyzická 

zdatnosť deti a mládeže. Zvýšenie bezpečnosti a ochrana 

zdravia mládeže. 

Výstupy Zlepšenie pohybovej aktivity a fyzickej zdatnosti. Zníženie 

počtu zranení na ihrisku. 

Zefektívnenie komunikácie a činnosti dotknutej komunity 

pre ďalší rozvoj sídliska 

Užívatelia Obyvatelia, žiaci MŠ, ZŠ , SŠ 

Indikátory monitoringu Počet vybudovaných ihrísk 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 5: Šport,  Podprogram 5.1.  a 5.2 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 
12/2016- 03/2017 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 04/2017 -  07/2017 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 08/2017 – 12/2017 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 01/2018 -  05/2018 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 06/2018 – 01/2020 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 01/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2016 

2017 
4000 0 0  3200 800 0 

Realizácia 

projektu 

2018 

2020 
36000 0 0  28800 7200 0 

SPOLU  40000 0 0 32000 8000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 19 

Názov projektu Výstavba uzamykateľných kontajnerových stanovíšť na 

ulici Prešovská 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Pavol Šaršala 

Začatie a ukončenie projektu 08/2016 – 03/2020 

Stav projektu pred realizáciou Na území mesta sa nachádzajú uzamykateľné kontajnerové 

stanovištia iba na ulici 17. Novembra a Matice slovenskej.  

Cieľ projektu Cieľom projektu je vybudovanie samostatných 

kontajnerových stanovíšť pre jednotlivé bytové domy 

a organizácie a skvalitnenie systému odpadového 

hospodárstva v  meste. 

Výstupy Zachovanie a zveľaďovanie verejných priestranstiev 

a zelene. Zefektívnenie spôsobu likvidácie odpadu v meste. 

Skvalitnenie systému odpadového hospodárstva 

Užívatelia Obyvatelia mesta   

Indikátory monitoringu Počet vybudovaných uzamykateľných kontajnerových 

stanovíšť. 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 1: Životné prostredie, podprogram 1.2   

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 
08/2016 -  06/2016 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 07/2016 -  08/2016 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 09/2016 – 11/2016 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 12/2016 -  02/2017 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 03/2017 -  03/2020 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 03/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2016  5000 4250 500 0  250 0 

Realizácia 

projektu 
2020 45000 38250 4500  0 2250 0 

SPOLU  50000 42500 5000 0 2500 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 20 

Názov projektu Výstavba nájomného bytového domu na Ul. Mlynska 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Jozef Majtner 

Začatie a ukončenie projektu 10/2016 – 02/2020 

Stav projektu pred realizáciou Nedostatočný počet nájomných bytov v meste 

Cieľ projektu Cieľom projektu je výstavba 16 bytových jednotiek bežného 

štandardu  na ulici Mlynská. 

Výstupy Zabezpečenie bývania pre obyvateľov mesta 

Užívatelia 16 rodín 

Indikátory monitoringu Počet postavených bytových jednotiek 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 9: Technická a dopravná infraštruktúra 

Podprogram 9.2  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 
10/2016 - 03/2017 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 04/2017 -  05/2017 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 06/2017 – 07/2018 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 08/2018 -  01/2019 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 02/2019 – 01/2020 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 01/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2016 

2017 
10000 8500 1000  0 500 10000 

Realizácia 

projektu 

2019 

2020 
1670000 1419500 167000  0 83500 1670000 

SPOLU  1680000 1428000 168000 0 84000 1680000 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 22 

Názov projektu Výstavba šatní na zimnom štadióne pre deti 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Mgr. Lucia Mihoková – Riaditeľ MsKS  

Ing. Štefan Kušnír – Správca športového areálu 

Začatie a ukončenie projektu 02/2016 – 01/2018 

Stav projektu pred realizáciou Nedostatočné kapacity šatní pre žiacke kategórie. 

Nevyhovujúci technický stav existujúcich šatní. 

Cieľ projektu Zabezpečiť vyhovujúce podmienky pre rozvoj športu  na 

území mesta.  

Výstupy Zlepšenie kvality poskytovaných služieb na zimnom 

štadióne.  Počet vybudovaných šatní 

Užívatelia Deti v materských škôl (hokejová prípravka), deti 

základných škôl a stredných škôl (mladší žiaci, starší 

žiaci, dorastenci). 

Zamestnanci zimného štadióna, Obyvatelia. 

Indikátory monitoringu Počet vybudovaných šatní 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 5: Šport Podprogram 5.1.  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 02/2016- 06/2016 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 07/2016 -  08/2016 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 08/2016 – 11/2016 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 12/2016 -  04/2017 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 05/2017 – 01/2018 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 01/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2016 3000 2550 300 0 150 0 

Realizácia 

projektu 

2017 

2018 
37000 31450 3700 0 1850 0 

SPOLU  40000 34000 4000 0 2000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 23 

Názov projektu Výstavba mestského informačného centra 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Mgr. Lucia Mihoková – Riaditeľ MsKS  

Začatie a ukončenie projektu 08/2016 – 04/2018 

Stav projektu pred realizáciou Nezrekonštruované priestory pre kultúrno informačné 

centrum na Korze. Uplynutie platnosti zmluvy o nájme. 

Neexistujúce vhodné priestory. 

Cieľ projektu Zabezpečovanie poskytovania informácií o histórii, 

ubytovacích kapacitách, stravovacích podmienkach, 

agroturizme, kultúrno-spoločenských podujatiach, 

športových podujatiach. 

Výstupy Zabezpečenie informovanosti pre turistov a návštevníkov 

mesta a regiónu.  

Užívatelia Obyvatelia a turisti. 

Indikátory monitoringu Počet vybudovaných informačných centier 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 7: Cestovný ruch  Podprogram 7.1.  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 
08/2016- 11/2016 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 12/2016 -  01/2017 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 02/2017 – 03/2017 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 04/2017 -  09/2017 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 10/2017 – 04/2018 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 04/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2016 4000 3400 400 0  200 0 

Realizácia 

projektu 

2017 

2018 
16000 13600 1600  0 800 0 

SPOLU  20000 17000 2000 0 1000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 24 

Názov projektu Oprava kultúrneho domu Orkucany 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Mgr. Lucia Mihoková – Riaditeľ MsKS 

Začatie a ukončenie projektu 01/2016 – 12/2017 

Stav projektu pred realizáciou Vysoká energetická náročnosť prevádzky budovy. 

Nevyhovujúci stav zariadení. 

Cieľ projektu Zlepšenie kultúrnospoločenských návykov miestnych 

obyvateľov. Zníženie energetickej náročnosti prevádzky 

budovy. 

Výstupy Zníženie nákladov na prevádzku budovy. 

Užívatelia Obyvatelia miestnej časti materské školy, základne  

a stredné školy. Kluby, zamestnanci a záujmové skupiny. 

Indikátory monitoringu Úspora energii za sledované obdobie. Počet 

spoločenských podujatí. 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní. 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 4: Kultúra Podprogram 4.2. Vytvorenie 

kultúrno spoločenských návykov verejnosti zvyšovaním 

návštevnosti  a povedomia u občanov a návštevníkov 

mesta 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 01/2016 - 03/2016 

 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 04/2016 -  05/2016 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 06/2016 – 09/2016 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 10/2016 -  01/2017 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 02/2017 – 12/2017 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 12/2017  

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2016 2000 1700 200 0 100 0 

Realizácia 

projektu 
2017 13000 11050 1300 0 650 0 

SPOLU  15000 12750 1500 0 750 0 

 

 

 

 

 



MESTO SABINOV 
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 

MESTA SABINOV 2016 – 2022 

December 2015                                                                                                                        Strana 155 z 202 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 25 

Názov projektu Rozšírenie mestského rozhlasu 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Pavol Šaršala 

Partneri garanta (spolupráca s) Mgr. Lucia Mihoková – Riaditeľ MsKS 

Začatie a ukončenie projektu 07/2016 – 02/2019 

Stav projektu pred realizáciou Dosah mestského  rozhlasu je iba v centre mesta 

Cieľ projektu Rozšírenie mestského rozhlasu na všetkých uliciach mesta 

a miestnej časti Orkucany 

Výstupy Zabezpečenie informovanosti občanov a návštevníkov 

mesta o dianí.  

Užívatelia Obyvatelia, turisti a návštevníci. 

Indikátory monitoringu Počet pokrytých ulíc mestským rozhlasom 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 7: Cestovný ruch  Podprogram 7.1. 

Prioritná os 9: Technická a dopravná infraštruktúra 

Podprogram 9.2 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 
07/2016 - 11/2016 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 12/2016 -  01/2017 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 02/2017 – 03/2017 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 04/2017 -  09/2017 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 10/2017 – 02/2019 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 02/2019  

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2016 5000 4250 500 0  250 0 

Realizácia 

projektu 

2017 

2019 
55000 46750 5500  0 2750 0 

SPOLU  60000 51000 6000 0 3000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 26 

Názov projektu Zakúpenie komunálnej techniky pre VPS 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Pavol Šaršala 

Začatie a ukončenie projektu 06/2016 – 05/2018 

Stav projektu pred realizáciou Nevyhovujúci stav technického zariadenia a náradia 

verejnoprospešných služieb.   

Cieľ projektu Zachovanie a zveľaďovanie  verejných priestranstiev 

a zelene, miestnych komunikácii a verejného osvetlenia. 

Výstupy Údržba čistoty v meste 

Užívatelia Obyvatelia mesta, Zamestnanci VPS Sabinov 

Indikátory monitoringu Množstvo zakúpenej techniky 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 1, Životné prostredie, podprogram 4.1   

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 
06/2016 -  08/2016 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 09/2016 -  12/2016 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 01/2017 – 03/2017 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 04/2017 -  08/2017 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 09/2017 -  05/2018 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 05/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Realizácia 

projektu 
2018 140000 119000 14000  0 7000 0 

SPOLU  140000 119000 14000 0 7000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 27 

Názov projektu Modernizácia požiarnej zbrojnice  Orkucany 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Marek Greš 

Začatie a ukončenie projektu 02/2016 – 09/2017 

Stav projektu pred realizáciou V súčasnosti sa budova hasičskej zbrojnice využíva iba pre 

účely dobrovoľných hasičov. 

Cieľ projektu Zlepšenie podmienok pre vykonávanie činnosti požiarnej 

zbrojnice prostredníctvom obstarania vnútorného vybavenia 

hasičskej zbrojnice. 

Výstupy Ochrana života a majetku v miestnej časti Orkucany. 

Užívatelia Zamestnanci  požiarnej zbrojnice a obyvatelia.  

Indikátory monitoringu Ročné úspory energie realizovaním projektu. Počet nového 

technického vybavenia. 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 9: Technická a dopravná infraštruktúra, 

podprogram 9.2   

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 
02/2016 -  05/2016 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 06/2016 -  07/2016 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 08/2016 – 10/2016 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 11/2016 -  04/2017 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 05/2017 -  09/2017 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 09/2017 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2016  2000 1700 200  0 100 0 

Realizácia 

projektu 
2017 8000 6800 800  0 400 0 

SPOLU  10000 8500 1000 0 500 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 28 

Názov projektu Výstavba cyklochodníkov v meste 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Marek Greš 

Začatie a ukončenie projektu 04/2017 – 09/2020 

Stav projektu pred realizáciou Na území mesta sa nenachádzajú cyklochodníky iba v jeho 

okrajových častiach. 

Cieľ projektu Cieľom projektu je vytvoriť systém cyklotrás prepájajúcich 

jednotlivé cyklotrasy s napojením sa na Eurovelo 11 

Výstupy Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie výkonnostného a 

rekreačného športu na území mesta. 

Užívatelia Obyvatelia mesta,  turisti, záujmové skupiny 

Indikátory monitoringu Dĺžka vybudovaných cyklotrás. 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 9: Technická a dopravná infraštruktúra, 

podprogram 9.2   

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 
04/2017 -  07/2017 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 07/2017 -  08/2017 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 09/2017 – 12/2017 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 01/2018 -  06/2018 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 07/2018 -  09/2020 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 09/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2017 10000 8500 1000  0 500 0 

Realizácia 

projektu 

2018 

2020 
150000 127500 15000  0 7500 0 

SPOLU  160000 136000 16000 0 8000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 29 

Názov projektu Modernizácia hygienických zariadení  MsP 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Martin Jurko – náčelník MsP 

Začatie a ukončenie projektu 07/2016 – 12/2018 

Stav projektu pred realizáciou Nevyhovujúci stav a nedostatočný počet hygienických 

zariadení v budove mestskej polície 

Cieľ projektu Zvýšenie kvality sociálnych služieb v budove mestskej 

polície a dobudovanie sociálnych zariadení pre zvyšujúci sa 

počet zamestnancov. 

Výstupy Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení. 

Vytváranie vhodného pracovného prostredia. 

Užívatelia Zamestnanci mestskej polície 

Indikátory monitoringu Počet vybudovaných hygienických zariadení 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 9: Technická a dopravná infraštruktúra, 

podprogram 9.2   

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 
07/2016 -  10/2016 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 11/2016 -  12/2016 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 01/2017 – 03/2017 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 04/2017 -  08/2017 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 09/2017 -  12/2018 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 12/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2016 3000 2550 300  0 150 0 

Realizácia 

projektu 
2018 17000 14450 1700  0 850 0 

SPOLU  20000 17000 2000 0 1000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 30 

Názov projektu Výstavba kolumbária na mestskom cintoríne 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Pavol Šaršala 

Začatie a ukončenie projektu 08/2016 – 02/2018 

Stav projektu pred realizáciou Na území mestského cintorína  sa nenachádza kolumbárium.  

Cieľ projektu Cieľom projektu je vybudovanie kolumbária na území 

cintorína. Rozšírenie poskytovaných služieb a ušetrenie 

hrobových miest 

Výstupy Vďaka sprevádzkovaniu kolumbária sa ušetria hrobové 

miesta, ktorých je nedostatok. Pozostalí namiesto pomníka, 

ktorý je finančne náročný, dajú vyrobiť len mramorovú 

tabuľu o rozmeroch 31x31cm s menom. 

Užívatelia Obyvatelia mesta potencionálny vlastníci urnových  miest. 

Indikátory monitoringu Počet vybudovaných urnových miest. 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 9: Technická a dopravná infraštruktúra, 

podprogram 9.2   

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 
08/2016 -  11/2016 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 12/2016 -  02/2017 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 03/2017 – 06/2017 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 07/2017 -  11/2017 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 12/2018 -  02/2018 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 02/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2016  2000 1700 200  0 100 0 

Realizácia 

projektu 
2018 8000 6800 800  0 400 0 

SPOLU  10000 8500 1000 0 500 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 31 

Názov projektu Výstavba street workoutových cvičísk 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Pavol Šaršala 

Začatie a ukončenie projektu 07/2016 – 06/2020 

Stav projektu pred realizáciou Na území mesta sa nenachádzajú žiadne workoutové ihriská.  

Cieľ projektu Cieľom projektu je vybudovanie workoutového ihriska pre 

mladú generáciu s cieľom zvýšenie  pohybovej aktivity 

a fyzickej zdatnosti mládeže. 

Výstupy Zachovanie a zveľaďovanie verejných priestranstiev 

a zelene. Rozvíjanie podmienok pre športové aktivity .  

Užívatelia Obyvatelia sídlisk, občania stredné školy, turisti. 

Indikátory monitoringu Počet vybudovaných workoutových cvičísk 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 5: Šport, podprogram 5.2   

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 
07/2016 -  10/2016 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 11/2016 -  12/2016 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 01/2017 – 11/2017 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 12/2017 -  04/2018 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 05/2018 -  06/2020 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 06/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje z toho súkromné zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2016  5000 4250 500  0 250 0 

Realizácia 

projektu 

2018 

2020 
45000 38250 4500  0 2250 0 

SPOLU  50000 42500 5000 0 2500 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 32 

Názov projektu Modernizácia kinosály MsKS 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Mgr. Lucia Mihoková – Riaditeľ MsKS 

Začatie a ukončenie projektu 03/2016 – 12/2017 

Stav projektu pred realizáciou Nevyhovujúci stav sedadiel a sociálnych zariadení, 

rozvodov elektroinštalácie, vzduchotechniky a osvetlenia, 

klimatizácie a podlahovej krytiny 

Cieľ projektu Zvýšenie komfortu a príjemnejšie prostredie pre 

návštevníkov filmových predstavení a zároveň dodať 

dôstojnosť významným kultúrno-spoločenských podujatiam 

realizovaných v kinosále. 

Výstupy Projekt modernizácie kinosály zahŕňa výmenu rozvodov 

elektroinštalácie, vzduchotechniky a osvetlenia, stavebné 

úpravy na inštaláciu naprojektovanej klimatizácie, akustické 

úpravy stien a stropu, úpravu stupňov sedenia, výmenu 

podlahovej krytiny a osadenie nových 313 pohodlných a 

priestranných sedadiel. 

Užívatelia Obyvatelia, MŠ, ZŠ, SŠ z celého okresu, zamestnanci 

a nájomcovia. 

Indikátory monitoringu Počet vymenených sedadiel. Počet návštevníkov. 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní. 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO. 

Poznámky Prioritná os 4: Kultúra Podprogram 4.2.  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 
03/2016 – 07/2016 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 08/2016 -  09/2016 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 10/2016 – 12/2016 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 01/2017 -  03/2017 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 04/2017 – 12/2017 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 12/2017 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2016 18000 15300 1800 0 900 0 

Realizácia 

projektu 

2017 

 
13500 11475 1350 0 675 0 

SPOLU  31500 26775 3150 0 1575 
0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 33 

Názov projektu Bezbariérové prístupy do MsKS 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Mgr. Lucia Mihoková – Riaditeľ MsKS 

Začatie a ukončenie projektu 04/2016 – 01/2018 

Stav projektu pred realizáciou Žiadny bezbariérový prístup do budovy MsKS 

Cieľ projektu Zapojenie hendikepovaných občanov do 

kultúrnospoločenských podujatí  usporadúvaných v budove 

Mestského kultúrneho strediska. 

Výstupy Vytvorenie prístupu do budovy pre telesne handicapovaných 

a starších ľudí. 

Užívatelia Hendikepovaných občania a starší ľudia zo širokého okolia. 

Indikátory monitoringu Počet vybudovaných bezbariérových prístupov 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 6: Sociálna infraštruktúra Podprogram 6.1. 

Prioritná os 4: Kultúra 4.2 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 04/2016 - 07/2016 

  

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 07/2016 -  08/2016 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 08/2016 – 11/2016 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 12/2016 -  05/2017 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 06/2017 – 01/2018 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 01/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2016 2000 1700 200 0 100 0 

Realizácia 

projektu 

2017 

2018 
8000 6800 800 0 400 0 

SPOLU  10000 8500 1000 0 500 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 34 

Názov projektu Modernizácia a skvalitnenie služieb  v zimnom 

štadióne 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Mgr. Lucia Mihoková – Riaditeľ MsKS  

Ing. Štefan Kušnír – Správca športového areálu 

Začatie a ukončenie projektu 06/2016 – 08/2020 

Stav projektu pred realizáciou Zastaraný chladiaci systém (nutná výmena kondenzátora 

a chladenia plochy. Nedostatok šatní a sociálnych 

zaradení, doplnkových služieb.  

Cieľ projektu Zabezpečiť vyhovujúce podmienky pre rozvoj športu  na 

území mesta. 

Výstupy Zlepšenie kvality poskytovaných služieb na zimnom 

štadióne. 

Užívatelia Obyvatelia mesta a celého regiónu, materské školy, 

základne  a stredné školy. Kluby a záujmové skupiny. 

Indikátory monitoringu Počet návštevníkov. Úspora energie. Počet 

dobudovaných šatní a sociálnych zariadení.  

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez  VO 

Poznámky Prioritná os 7: Cestovný ruch Podprogram 7.2. Prioritná 

os 5: Šport. Podprogram 5.2 a 5.1 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 06/2016 - 10/2016 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 11/2016 -  12/2016 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 01/2017 – 02/2018 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 03/2018 -  08/2018 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 09/2018 – 08/2020 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 08/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2016 20000 17000 2000 0 1000 0 

Realizácia 

projektu 

2018 

2020 
365000 310250 36500 0 18250 0 

SPOLU  385000 327250 38500 0 19250 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 35 

Názov projektu Modernizácia mestského kúpaliska 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Mgr. Lucia Mihoková – Riaditeľ MsKS  

Ing. Štefan Kušnír – Správca športového areálu 

Začatie a ukončenie projektu 03/2016 – 02/2020 

Stav projektu pred realizáciou Nevyhovujúci stav bazénov. Zastaraná strojovňa. 

Zatekajúca strecha šatní. Nedostatočný počet   sociálnych 

zariadení. 

Cieľ projektu Budovanie dobrého imidžu mesta, zvýšenie záujmu 

turistov. Zvýšenie návštevnosti. 

Výstupy Zlepšenie poskytovaných služieb. Zvýšený počet 

návštevníkov.  Zníženie energetickej náročnosti. Počet 

obnovených bazénov. Počet sociálnych zariadení. 

Zníženie energetickej náročnosti prevádzky kúpaliska. 

Rekonštrukcia bazénov. Rekonštrukcia strojovne. 

Užívatelia Obyvatelia mesta a celého regiónu 

Indikátory monitoringu Počet návštevníkov. Úspora energie. Počet sociálnych 

zariadení. 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 7: Cestovný ruch Podprogram 7.2. 

Prioritná os 5: Šport. Podprogram 5.2 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 03/2016 - 09/2016 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 10/2016 -  11/2017 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 12/2016 – 08/2017 

Výber dodávateľa, podpis zmluvy Oddelenie výstavby 09/2017 -  02/2018 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 03/2018 – 02/2020 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 02/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2016 10000 8500 1000 0 500 0 

Realizácia 

projektu 

2018 

2020 
175000 148750 17500 0 8750 0 

SPOLU  185000 157250 18500 0 9250 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 36 

Názov projektu Rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Mgr. Lucia Mihoková – Riaditeľ MsKS 

Ing. Štefan Kušnír – Správca športového areálu 

Začatie a ukončenie projektu 09/2016 – 01/2020 

Stav projektu pred realizáciou Nevyhovujúci stav futbalovej tribúny zatekanie strechy, 

nevhodná elektrická a vodárenská inštalácia nutná 

rekonštrukcia interiéru a exteriéru budovy. Vysoká energetická 

náročnosť prevádzky budovy. 

Cieľ projektu Zabezpečiť vyhovujúce podmienky pre rozvoj športu  na území 

mesta. Zlepšenie kvality poskytovaných služieb na futbalovom 

štadióne. 

Výstupy Zvýšenie počtu sedadiel. Rozšírenie šatňových kapacít. 

Zníženie energetickej náročnosti. Zvýšenie počtu sedadiel. 

Rozšírenie šatňových kapacít. 

Užívatelia Obyvatelia, deti v materských škôl (futbalová prípravka), deti 

základných škôl a stredných škôl (mladší žiaci, starší žiaci, 

dorastenci). Pracovníci futbalového štadióna.  

Indikátory monitoringu Počet sedadiel, počet dobudovaných šatní  

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 5: Šport Podprogram 5.1 a 5.2 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 09/2016- 03/2017 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 04/2017 -  05/2017 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 06/2017 – 06/2018 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 07/2018 -  12/2018 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 01/2019 – 01/2020 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 01/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2016 

2017 

15000 

 

12750 

 

1500 

 
0 

750 

 
0 

Realizácia 

projektu 

2019  

2020 
235000 199750 23500 0 

11750 

 
0 

SPOLU  250000 212500 25000 0 12500 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 37 

Názov projektu Výstavba uzamykateľných kontajnerových stanovíšť na 

ulici Komenského 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Pavol Šaršala 

Začatie a ukončenie projektu 08/2016 – 03/2020 

Stav projektu pred realizáciou Na území mesta sa nachádzajú uzamykateľné kontajnerové 

stanovištia iba na ulici 17. Novembra pri dvoch 

panelákových blokoch  jedno stanovište na Matice 

slovenskej.  

Cieľ projektu Cieľom projektu je vybudovanie samostatných 

kontajnerových stanovíšť na ulici Komneského pre 

jednotlivé bytové domy a organizácie. Skvalitnenie systému 

odpadového hospodárstva na ulici Komenského . 

Výstupy Zachovanie a zveľaďovanie verejných priestranstiev 

a zelene. Zefektívnenie spôsobu likvidácie odpadu v meste.  

Užívatelia Obyvatelia sídliska Komenského, členovia organizácii na 

území mesta.   

Indikátory monitoringu Počet vybudovaných uzamykateľných kontajnerových 

stanovíšť. 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 1: Životné prostredie, podprogram 1.2   

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 
08/2016 -  06/2016 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 07/2016 -  08/2016 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 09/2016 – 11/2016 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 12/2016 -  02/2017 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 03/2017 -  03/2020 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 03/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2016  1000 850 100  0 50 0 

Realizácia 

projektu 
2020 9000 7650 900  0 450 0 

SPOLU  10000 8500 1000 0 500 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 38 

Názov projektu Rozšírenie verejného WC 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Pavol Šaršala – odd. správy majetku 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Pavol Šaršala 

Začatie a ukončenie projektu 05/2016 – 08/2017 

Stav projektu pred realizáciou Na území mesta sa nachádza iba jedna verejná toaleta pri 

hlavnej križovatke v centre mesta.  

Cieľ projektu Vybudovanie verejnej toalety pri hoteli Torysa. Podpora 

cestovného ruchu zvýšenia poskytovaných služieb na území 

mesta. 

Výstupy Počet vybudovaných verejných WC 

Užívatelia Obyvatelia a turisti.   

Indikátory monitoringu Počet vybudovaných toaliet 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 9. Technická a dopravná infraštruktúra 

Podprogram 9.2 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 
05/2016-  06/2016 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 07/2016 -  08/2016 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 09/2016 – 11/2016 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 12/2016 -  02/2017 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 03/2017 - 08/2017 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 08/2017 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje z toho súkromné zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2016  1000 850 100 0  50 0 

Realizácia 

projektu 
2017 9000 7650 900  0 450 0 

SPOLU  10000 8500 1000 0 500 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 39 

Názov projektu Výstavba detských ihrísk 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Prešovský samosprávny kraj 

Začatie a ukončenie projektu 05/2016 – 02/2018 

Stav projektu pred realizáciou V meste sú pre deti k dispozícii len pieskoviská a kovové 

konštrukcie, ktoré sú čiastočne alebo úplne nefunkčné. 

Súčasný stav je nevyhovujúci, či už zo stránky 

bezpečnostnej i hygienickej. 

Cieľ projektu Vybudovaním preliezkovej zostavy sa zvýši pohybová 

aktivita a fyzická zdatnosť mládeže vo veku do 7 rokov. 

Zvýšenie bezpečnosti a ochrana zdravia. 

Výstupy Zníženie počtu ochorení z nehygienického piesku, výkalov 

zvierat (psy, mačky).Zníženie počtu zranení na preliezkach 

a ostatných prvkoch ihriska. 

Zefektívnenie komunikácie a činnosti dotknutej komunity 

pre ďalší rozvoj. 

Užívatelia Obyvatelia mesta, deti z MŠ, ZŠ, mládež. 

Indikátory monitoringu Počet vystavaných detských ihrísk 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 5: Šport Podprogram 5.1. a 5.2 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 
05/2016 - 08/2016 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 08/2016 -  09/2016 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 10/2016 – 12/2016 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 01/2017 -  05/2017 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 06/2017 – 02/2018 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 02/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2016 2000 0 0 1600 400 0 

Realizácia 

projektu 

2017 

2018 
8000 0 0 6400 1600 0 

SPOLU  10000 0 0 8000 2000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 40 

Názov projektu Vybudovanie krytých pieskovísk vo všetkých MŠ 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Riaditelia materských škôl 

Začatie a ukončenie projektu 11/2016 – 01/2020 

Stav projektu pred realizáciou Nezakryté pieskoviska vo všetkých materských škôlkach na 

území mesta. 

Cieľ projektu Zlepšenie zdravotného stavu u detí v predškolského veku. 

Výstupy Zníženie počtu ochorení deti z nehygienického piesku, 

výkalov zvierat (psy, mačky). 

Užívatelia Deti v materských školách na území mesta 

Indikátory monitoringu Počet zakrytých pieskovísk 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 3: Školstvo Podprogram 3.1.  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 
11/2016 - 02/2017 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 03/2017 -  04/2017 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 05/2017 – 06/2018 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 07/2018 -  12/2018 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 01/2019 – 01/2020 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 02/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2016 

2017 
3000 2550 300  0 150 0 

Realizácia 

projektu 

2019 

2020 
27000 22950 2700  0 1350 0 

SPOLU  30000 25500 3000 0 1500 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 41 

Názov projektu Revitalizácia lesoparku Švabľovka 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Ing. Pavol Šaršala 

Začatie a ukončenie projektu 12/2017 – 07/2020 

Stav projektu pred realizáciou Na území lesoparku Švabľovka prevažujú účelové lesy s 

rekreačnou funkciou a porasty s vysokým sklonom sú 

zaradené v kategórii ochranných lesov s protieróznou 

funkciou. Nenachádzajú sa tam žiadne informačné tabule 

a oddychové zóny. 

Cieľ projektu Zachovanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a podpora 

cestovného ruchu a vybudovanie oddychových zón. 

Výstupy Zlepšenie pohybovej aktivity a  podpora cestovného ruchu 

a zveľaďovanie verejných priestranstiev. 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci mesta.  Žiaci MŠ, ZŠ, SŠ 

Indikátory monitoringu Počet vybudovaných lavičiek tabúľ a budov. 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 1: Podprogram 1.4 

Prioritná os 5: Životné prostredie, Šport, Podprogram 5.2 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 
Existujúca projektová dokumentácia 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 12/2017 -  01/2018 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 02/2018 – 03/2018 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 04/2018 -  09/2018 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 10/2018 - 05/2020 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 05/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

 0 0 0  0 0 0 

Realizácia 

projektu 

2018 

2020 
90000 76500 9000  0 4500 0 

SPOLU  90000 76500 9000 0 4500 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 42 

Názov projektu Vybudovanie športového komplexu pri ZŠ na ul. 

Komenského 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s)  Mgr. Peter Haas Riaditeľ základne školy 

Začatie a ukončenie projektu 03/2018 – 05/2020 

Stav projektu pred realizáciou Na sídlisku Komenského  je pre deti a mládež k dispozícii 

len ihrisko z atletickou dráhou , ktoré je čiastočne alebo 

úplne nefunkčné. Súčasný stav je nevyhovujúci,  nakoľko sa 

tam nenachádzajú  žiadne možnosti športu okrem  a ľahkej 

atletiky. 

Cieľ projektu Vybudovaním hracej plochy sa zvýši pohybová aktivita a 

fyzická zdatnosť deti a mládeže. Zvýšenie bezpečnosti 

a ochrana zdravia. 

Výstupy Zlepšenie pohybovej aktivity a fyzickej zdatnosti u deti a 

mládeže. Zníženie počtu zranení na ihrisku. 

Užívatelia Obyvatelia a komunita v oblasti ihriska.  Žiaci na Základnej 

škole Komenského, Gymnázia a Spojenej školy, materskej 

školy na ulici  9.mája. 

Indikátory monitoringu Počet vybudovaných ihrísk 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 5; 3: Šport, Školstvo  Podprogram 3.1, 5.1, 5.2 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby 
03/2018 - 06/2018 

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad 07/2018 -  08/2018 

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 09/2018 – 12/2018 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 01/2019 -  05/2019 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 06/2019 - 05/2020 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 05/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2018 4000 0 0  3200 800 0 

Realizácia 

projektu 

2019 

2020 
36000 0 0  28800 7200 0 

SPOLU  40000 0 0 32000 8000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 43 

Názov projektu Modernizácia budovy MsKS znižovaním 

energetických náročnosti 

Garant Mesto Sabinov 

Kontaktná osoba garanta Ing. Peter Tuleja – odd. výstavby 

Partneri garanta (spolupráca s) Mgr. Lucia Mihoková – Riaditeľ MsKS 

Začatie a ukončenie projektu 01/2016 – 09/2018 

Stav projektu pred realizáciou Vysoká energetická náročnosť prevádzky budovy. 

Nedostatočná izolácia 

Cieľ projektu Zníženie energetickej náročnosti prevádzky budovy 

Výstupy Zníženie nákladov na prevádzku budovy 

Užívatelia Obyvatelia mesta a celého regiónu, materské školy, 

základne  a stredné školy. Kluby, zamestnanci 

a záujmové skupiny. 

Indikátory monitoringu Úspora energii za sledované obdobie. 

Zmluvné podmienky Uverejnené po verejnom obstarávaní 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO 

Poznámky Prioritná os 4: Kultúra Podprogram 4.2.  

Prioritná os 9:  Technická a dopravná 

 infraštruktúra  Podprogram 9.2 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Oddelenie výstavby  

Vydanie stavebného povolenia Spoločný stavebný úrad  

Spracovanie žiadosti o NFP Referát pre rozvoj mesta 01/2016 – 03/2016 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Oddelenie výstavby 03/2016 -  08/2016 

Realizácia projektu Oddelenie výstavby 09/2016 – 09/2018 

Kolaudácia Oddelenie výstavby 09/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(EUR) 

z toho verejné zdroje 
z toho súkromné 

zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Mesto  

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2016 0 0 0 0 0 0 

Realizácia 

projektu 

2016 

2018 
2000000 1700000 200000 0 100000 0 

SPOLU  2000000 1700000 200000 0 100000 0 
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5.REALIZAČNÁ ČASŤ 
 

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia 

realizácie programu rozvoja mesta, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja mesta s 

ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja mesta 

s formou akčných plánov. Realizačná časť obsahuje:  

 východiská,  

 popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,  

 popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia,  

 stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,  

 popis systému monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR,  

 akčný plán s výhľadom na roky 2016–2022. 

 

Mestský úrad zabezpečuje trvalo udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj 

prostredníctvom PHSR a Akčných plánov. Mestský úrad v súčinnosti s poslancami MsZ a zriadenými 

komisiami pripravuje vízie, stratégie, iniciuje aktivity strategického rozvoja mesta, vykonáva stratégiu 

regionálneho rozvoja, vypracováva program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, koordinuje spoluprácu 

na jeho vypracovaní, spolupracuje s externým prostredím, vedie databázy kontaktov, vedie prehľad o 

organizáciách tretieho sektora, pomáha a vytvára podmienky na ich činnosť. Úrad analyzuje potreby, ktoré 

sa plánujú prefinancovať z príspevkov na projekty, sleduje výzvy na predkladanie žiadostí, legislatívu, 

pravidlá, pri príprave spolupracuje s vecnými útvarmi a externým prostredím, vytvára podmienky pre 

realizáciu projektov, monitoruje priebeh realizácie projektov, zúčastňuje sa na kontrole práce na projektoch, 

kontroluje práce na realizácii projektov a hodnotí ukončené projekty, sleduje legislatívu a pravidlá pre 

čerpanie fondov EÚ a grantov, komunikuje s riadiacim orgánom, monitoruje realizáciu projektov. 

Koordinácia efektívnej a účinnej implementácie PHSR mesta bude zabezpečená prostredníctvom 

príslušných komisií MsZ. 

Orgány a inštitúcie štátnej správy všetkých oblastí spoločensko–ekonomického a kultúrneho života, 

ktoré realizáciou svojich rozvojových aktivít prispievajú k napĺňaniu cieľov PHSR mesta a vstupujú do 

partnerstiev územnej spolupráce. Podnikateľské subjekty, združenia podnikateľských subjektov, 

zamestnávatelia – koordinujúce aktivity na napĺňanie cieľov PHSR a vstupujúce do partnerstiev na 

mimosektorovej báze, podnikateľský subjekt – samospráva – tretí sektor. Záujmové spolky a združenia, 
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občianske združenia – realizujúci svoje rozvojové aktivity v koordinácii s mestom podporujúcimi vyvážený 

regionálny rozvoj územia mesta. 

Implementácia PHSR sa bude realizovať aj prostredníctvom konkrétnych Akčných plánov. Akčné 

plány PHSR by mali byť priamo napojené na rozpočet mesta a zároveň reflektujú kompetencie mesta. 

Návrh systému riadenia a implementácie akčných plánov PHSR mesta 

Mestské zastupiteľstvo monitoruje implementáciu akčných plánov mesta, posudzuje a schvaľuje návrhy 

na zmenu a doplnenie akčných plánov. 

– Realizáciu konkrétnych projektov akčného plánu mesta budú zabezpečovať pracovníci mestského úradu 

a primátor mesta. 

– Kontrolným orgánom budú poverené jednotlivé komisie Mestského zastupiteľstva mesta  

Realizácia vyžaduje pravidelnú systematickú prácu skupín odborníkov a pracovníkov samosprávy.  

 

5.1 Systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR  

Medzi kľúčové činnosti a procesy nevyhnutné pre správne zabezpečenie implementácie PHSR patria 

aj monitorovanie a hodnotenie na úrovni programu i jednotlivých projektov. Základom nového 

strategického prístupu v oblasti monitoringu a hodnotenia pre programové obdobie 2016 – 2022 je dôraz 

kladený na jasné definovanie cieľov a orientácia na výsledky intervencií. Jednotné a správne porozumenie 

nového výsledkovo orientovaného prístupu k politike súdržnosti EÚ je kľúčovým faktorom efektívnej 

prípravy a realizácie programového obdobia 2014 – 2020. Premenu plánovaných vstupov, výstupov a 

výsledkov na skutočné vstupy, výstupy a dosiahnuté výsledky prostredníctvom výberu a implementácie 

projektov možno pozorovať v reálnom čase pomocou monitorovacích mechanizmov. Monitorovanie, 

ktorého dominantným nástrojom sú merateľné ukazovatele, je teda zamerané predovšetkým na sledovanie 

efektivity implementačných a riadiacich mechanizmov programu a na dosahovanie cieľov programu. Na 

rozdiel od vstupov a výstupov, skutočne dosiahnutý výsledok je okrem realizácie programu daný aj 

externými faktormi mimo dosahu programu. Externé faktory môžu mať na dosahovanie výsledku 

minimálny alebo výraznejší vplyv. Práve preto je pri tvorbe programu kľúčové identifikovať pokiaľ možno 

všetky faktory, ktoré môžu ovplyvniť dosahovanie zvoleného výsledku a rozhodnúť, ktoré z nich budú 

predmetom programu. Z tohto dôvodu je určenie celkového skutočne dosiahnutého výsledku t.j. reálneho 

dopadu (dosahu) programu na zmenu sociálno–ekonomickej reality možné len na základe vykonania 

hodnotenia dopadov.  

Cieľom monitorovania je získavanie informácii o reálnom plnení opatrení, o prípadnom negatívnom 

vývoji, spôsobe realizácie, definovanie a prijatie nápravných opatrení. Monitorovanie a hodnotenie 

zabezpečujú všetky subjekty zúčastnené na riadení PHSR v rozsahu zadefinovaných úloh a zodpovedností.  
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V súvislosti s implementáciou PHSR je monitorovanie na úrovni individuálnych projektov 

zabezpečované, v rámci príslušných opatrení, zodpovednými projektovými manažérmi (projektový 

manažér, poverený zástupca zodpovedný za realizáciu projektu). 

Monitorovanie na úrovni cieľov a prioritných osí PHSR ako celku bude zabezpečovať pracovníci 

MsÚ. Údaje získané v procese monitorovania predstavujú významný zdroj informácií pre riadenie PHSR 

a pre prijímanie rozhodnutí mestského úradu a mestského zastupiteľstva. Zároveň sú využívané v procese 

hodnotenia PHSR, resp. jeho rôznych aspektov. Monitorovanie a následne hodnotenie prebieha na základe 

systému merateľných ukazovateľov.  

V súlade so systémom riadenia, ktorý bol definovaným v PHSR, predstavuje hodnotenie proces, ktorý 

systematicky skúma prínos z realizácie PHSR a jeho súlad so stanovenými cieľmi a analyzuje účinnosť 

realizačných procesov a vhodnosť nastavenia jednotlivých opatrení a skupiny aktivít a pripravuje 

odporúčania na zvýšenie ich efektívnosti. Počas programového obdobia rokov 2016 – 2022  sa odporúča 

vykonávať priebežné hodnotenia a po ukončení programového obdobia, tzv. následné hodnotenie. 

Výsledky sa zverejňujú podľa platných predpisov o prístupe k informáciám.  

Proces priebežného hodnotenia má formu série hodnotení, ktorých cieľom je kontinuálne počas 

implementácie PHSR skúmať rozsah, do akého sa využili prostriedky, skúmať efektívnosť a účinnosť 

programovania a sociálno–ekonomický dopad. Zároveň identifikuje faktory, ktoré prispeli k úspechu alebo 

neúspechu implementácie PHSR vrátane udržateľnosti a identifikovania vhodných postupov. Hodnotenie 

sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého trvania až po predloženie Záverečnej správy PHSR. 

Priebežné hodnotenia sa odporúča vykonávať raz ročne. Hodnotiace obdobie je obdobie od 1.januára do 

31. decembra príslušného roka. Správu z hodnotenia predkladajú poverení pracovníci mestského úradu na 

zasadnutie mestskému zastupiteľstvu mesta najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí príslušného hodnotiaceho 

obdobia. Následné hodnotenie skúma rozsah, v akom sa využili zdroje, účinnosť a efektívnosť 

programovania a sociálno–ekonomický vplyv. Následné hodnotenie určí faktory, ktoré prispeli k úspechu 

alebo neúspechu vykonávania PHSR a určí osvedčené postupy. Výstupom následného hodnotenia je 

Záverečná správa o hodnotení PHSR mesta. Hodnotiace obdobie pri následnom hodnotení predstavuje 

obdobie celej realizácie PHSR (tzv. programové obdobie). Programové obdobie začína 1.1.2016 a končí 

31. 12. 2022. Vypracovanie Záverečnej správy zabezpečí mestský úrad prostredníctvom príslušného 

referátu, ktorý ju do 6 mesiacov od ukončenia programového obdobia predkladá mestskému zastupiteľstvu. 
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Formulár č. R 5 – Plán hodnotenia a monitorovania  

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2016 – 2022 

Typ hodnotenia 

Vykonať 

prvýkrát  Dôvod vykonania/ periodicita 

Strategické hodnotenie najskôr v roku 

2020 

podľa rozhodnutia mesta a vzniknutej spoločenskej 

potreby 

Tematické hodnotenie 

časti PHSR 

2018, 2020,2022 téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo 

výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci 

kalendárny rok   

Ad hoc mimoriadne 

hodnotenie  

podľa potreby pri značnom odklone od stanovených cieľov 

a doľahnutých hodnôt ukazovateľov 

  Pri návrhu na aktualizácií PHSR 

Ad hoc hodnotenie 

celého PHSR alebo jeho 

časti 

na konci 

programovacieho 

obdobia 

Na základe  rozhodnutia primátora, podnetu poslancov 

MsZ, na základe protokolu NKÚ SR, správy auditu a pod.  

Zdroj: vlastné spracovanie, metodika k vypracovaniu PHSR  

 

5.2 Komunikačný plán   

Mesto bude priebežne informovať o realizácii PHSR prostredníctvom verejných zasadnutí mestského 

zastupiteľstva, prostredníctvom Spravodajcu mesta a zároveň na svojom webovom sídle www. sabinov.sk  

Na stránke sa budú priebežne publikovať schválené monitorovacie správy, ktoré boli schválené mestským 

zastupiteľstvom. V prípravnej fáze monitorovacej správy budú môcť zúčastnené strany pripomienkovať 

predkladaný materiál.  

Formulár č. R 1 – Komunikačný plán pre fázu realizácie PHSR 

P. č. 
Časový 

rámec 

Miesto 

konania 

Cieľová 

skupina 
Forma Téma, ciele Vstupné údaje Výstupy 

1. 06/2017 MsÚ 

poslanci, 

obyvatelia, 

neziskové 

a podnikate

ľské 

subjekty 

verejné 

prerokovanie 

Prepojenie 

PHSR a 

programového 

rozpočtovania, 

hodnotenie 

plnenia za 

predchádzajúci 

rok 

Hodnotiaca 

a monitorovacia správa 

plnenia PHSR, 

programový rozpočet na 

príslušný rok, Výročná 

správa mesta, Záverečný 

účet mesta, 

Konsolidovaná účtovná 

závierka 

Monitorovac

ia správa, 

Uznesenie 

MsZ 

2. 06/2018 MsÚ 

poslanci, 

obyvatelia, 

neziskové 

a podnikate

ľské 

subjekty 

verejné 

prerokovanie 

Prepojenie 

PHSR a 

programového 

rozpočtovania, 

hodnotenie 

plnenia za 

predchádzajúci 

rok 

Hodnotiaca 

a monitorovacia správa 

plnenia PHSR, 

programový rozpočet na 

príslušný rok, Výročná 

správa mesta, Záverečný 

účet mesta, 

Konsolidovaná účtovná 

závierka 

Monitorovac

ia správa, 

Uznesenie 

MsZ 
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3. 06/2019 MsÚ 

poslanci, 

obyvatelia, 

neziskové 

a podnikate

ľské 

subjekty 

verejné 

prerokovanie 

Prepojenie 

PHSR a 

programového 

rozpočtovania, 

hodnotenie 

plnenia za 

predchádzajúci 

rok 

Hodnotiaca 

a monitorovacia správa 

plnenia PHSR, 

programový rozpočet na 

príslušný rok, Výročná 

správa mesta, Záverečný 

účet mesta, 

Konsolidovaná účtovná 

závierka 

Monitorovac

ia správa, 

Uznesenie 

MsZ 

4. 06/2020 MsÚ 

poslanci, 

obyvatelia, 

neziskové 

a podnikate

ľské 

subjekty 

verejné 

prerokovanie 

Prepojenie 

PHSR a 

programového 

rozpočtovania, 

hodnotenie 

plnenia za 

predchádzajúci 

rok 

Hodnotiaca 

a monitorovacia správa 

plnenia PHSR, 

programový rozpočet na 

príslušný rok, Výročná 

správa mesta, Záverečný 

účet mesta, 

Konsolidovaná účtovná 

závierka 

Monitorovac

ia správa, 

Uznesenie 

MsZ 

5. 06/2021 MsÚ 

poslanci, 

obyvatelia, 

neziskové 

a podnikate

ľské 

subjekty 

verejné 

prerokovanie 

Prepojenie 

PHSR a 

programového 

rozpočtovania, 

hodnotenie 

plnenia za 

predchádzajúci 

rok 

Hodnotiaca 

a monitorovacia správa 

plnenia PHSR, 

programový rozpočet na 

príslušný rok, Výročná 

správa mesta, Záverečný 

účet mesta, 

Konsolidovaná účtovná 

závierka 

Monitorovac

ia správa, 

Uznesenie 

MsZ 

6. 06/2022 MsÚ 

poslanci, 

obyvatelia, 

neziskové 

a podnikate

ľské 

subjekty 

verejné 

prerokovanie 

Prepojenie 

PHSR a 

programového 

rozpočtovania, 

hodnotenie 

plnenia za 

predchádzajúci 

rok 

Hodnotiaca 

a monitorovacia správa 

plnenia PHSR, 

programový rozpočet na 

príslušný rok, Výročná 

správa mesta, Záverečný 

účet mesta, 

Konsolidovaná účtovná 

závierka 

Monitorovac

ia správa, 

Uznesenie 

MsZ 

8. 06/2023 MsÚ 

poslanci, 

obyvatelia, 

neziskové 

a podnikate

ľské 

subjekty 

verejné 

prerokovanie 

Prepojenie 

PHSR a 

programového 

rozpočtovania, 

hodnotenie 

plnenia za 

predchádzajúci 

rok 

Hodnotiaca 

a monitorovacia správa 

plnenia PHSR, 

programový rozpočet na 

príslušný rok, Výročná 

správa mesta, Záverečný 

účet mesta, 

Konsolidovaná účtovná 

závierka 

Monitorovac

ia správa, 

Uznesenie 

MsZ 

 

5.3 Akčný plán   

Akčný plán je konkrétny a záväzný harmonogram činností súvisiacich s rozvojom mesta 

v jednotlivých oblastiach sociálno–ekonomického rozvoja, vychádza zo stratégie, je jej logickou súčasťou 

a realizuje sa prostredníctvom konkrétnych nosných a podporných projektov. Akčný plán obsahuje záväzky 

týkajúce sa plnenia jednotlivých úloh ako aj zoznam inštitúcií zodpovedných za ich plnenie, predpokladané 

zdroje financovania, predpokladané objemy rozpočtov, dopad na rozpočet relevantného subjektu, ako aj 
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stav momentálnej pripravenosti projektov. Súčasťou akčného plánu je predpokladaný časový harmonogram 

realizácie jednotlivých opatrení prioritných osí.  

N Formulár č. R 1 – Akčný plán 

Prioritná oblasť – ENVIRONMENTÁLNA 

Prioritná os 1 – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Podprogram 1.2. Skvalitnenie systému odpadového hospodárstva v meste 

Opatrenie 

1.2.1  
Rozšírenie existujúceho separovaného zberu odpadov a úprava zložiek komunálnych odpadov 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity Výstavba uzamykateľných kontajnerových stanovíšť 2016–2020 mesto  40000 

Aktivity Výstavba stanovíšť krytia kontajnerov 2016–2019 mesto 50000 

Podprogram 1.4. Zachovanie a zveľaďovanie verejných priestranstiev a zelene 

Opatrenie 

1.4.1  
Oddychové zóny s verejnou zeleňou 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity Revitalizácia lesoparku Švabľovka 2017–2020 mesto  90000 

Opatrenie 

1.4.2  
Úprava verejných priestranstiev a realizácia údržby verejnej zelene 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity Zakúpenie komunálnej techniky pre VPS 2016–2018 mesto 140000 

Predpokladaný časový harmonogram 

Podprogram 1.2. Skvalitnenie systému odpadového hospodárstva v meste 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Opatrenie 

1.2.1  
              

Podprogram 1.4. Zachovanie a zveľaďovanie verejných priestranstiev a zelene 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Opatrenie 

1.4.1  
              

Opatrenie 

1.4.2  
       

 

Prioritná oblasť – SOCIÁLNA 

Prioritná os 3 – ŠKOLSTVO 

Podprogram 3.1. Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie vyučovacieho procesu na všetkých stupňoch 

škôl 
Opatrenie 

3.1.3 

Rekonštrukcia a modernizácia stravovacích zariadení vzdelávacích inštitúcií 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity Vybavenie školských jedální 2016 mesto  10000 

Opatrenie 

3.1.4 
Rekonštrukcia a modernizácia budov MŠ, ZŠ 

Aktivity 
Modernizácia vyučovacieho procesu ZUŠ – 

rekonštrukcia a stavebné úpravy 
2016–2022 mesto 365000 

 Rekonštrukcia MŠ 9. mája 2016–2022 mesto 350000 

     

Podprogram 3.2. Vytvorenie podmienok pre rozvoj osobnosti žiakov v mimoškolskom prostredí 
Opatrenie 

3.2.2 
Rekonštrukcia a modernizácia areálov ZŠ a MŠ 
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    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity 
Vybudovanie športového komplexu pri ZŠ na ul. 

Komenského 
2018–2020 mesto  90000 

Aktivity Vybudovanie krytých pieskovísk vo všetkých MŠ 2016–2020 mesto 30000 

Predpokladaný časový harmonogram 

Podprogram 3.1. Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie vyučovacieho procesu na všetkých stupňoch 

škôl 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Opatrenie 

3.1.3 
              

Opatrenie 

3.1.4 
       

Podprogram 3.2. Vytvorenie podmienok pre rozvoj osobnosti žiakov v mimoškolskom prostredí 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Opatrenie 

3.2.2 
              

 

Prioritná oblasť – SOCIÁLNA 

Prioritná os 4 – KULTÚRA 

Podprogram 4.2. Vytvorenie kultúrno–spoločenských návykov verejnosti zvyšovaním návštevnosti   

                            a povedomia u občanov a návštevníkov mesta 
Opatrenie 

4.2.1 

Modernizácia kultúrno–spoločenských zariadení 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity Bezbariérové prístupy do budovy MsKS 2016–2018 mesto, MsKS 10000 

Aktivity Modernizácia budovy MsKS znižovaním energetických 

náročností 
2016–2018 mesto, MsKS 2000000 

Aktivity Oprava kultúrneho domu Orkucany 2016–2017 mesto 15000 

Aktivity Modernizácia kinosály MsKS 2016–2017 mesto, MsKS 153000 

Aktivity Socha "Oscar" 2016 mesto, MsKS 18000 

Predpokladaný časový harmonogram 

Podprogram 4.2. Vytvorenie kultúrno–spoločenských návykov verejnosti zvyšovaním návštevnosti   

                            a povedomia u občanov a návštevníkov mesta 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Opatrenie 

4.2.1 
              

 

Prioritná oblasť – SOCIÁLNA 

Prioritná os 5 – ŠPORT 

Podprogram 5.1. Udržiavanie a rozvíjanie podmienok pre športové a voľnočasové aktivity občanom 
Opatrenie 

5.1.1 
Rekonštrukcia športovej infraštruktúry 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity Výstavba šatní na zimnom štadióne pre deti 2016–2018 mesto, MsKS 40000 

Aktivity Modernizácia mestského kúpaliska 2016–2020 mesto, MsKS 185000 

Aktivity Modernizácia kinosály MsKS 2016–2017 mesto, MsKS 153000 

Aktivity Výstavba športových ihrísk pre mládež 2016–2020 mesto 40000 

Aktivity Výstavba detských ihrísk 2016–2018 mesto 10000 

Podprogram 5.2. Zviditeľňovanie a spropagovanie možností pre šport a rekreáciu v meste 
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Opatrenie 

5.2.2 
Rozširovanie športového areálu 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity Rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne 2016–2020 mesto, MsKS 250000 

Aktivity Výstavba detských ihrísk 2016–2018 mesto 10000 

Aktivity Modernizácia a skvalitnenie služieb v zimnom štadióne 2016–2020 mesto, MsKS 385000 

Aktivity Výstavba street workout  cvičísk 2016–2020 mesto 50000 

Opatrenie 

5.2.3 
Rozširovanie športového areálu 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity Revitalizácia lesoparku Švabľovka 2017–2020 mesto 90000 

Aktivity Vybudovanie krytých pieskovísk vo všetkých MŠ 2016–2020 mesto 30000 

Aktivity Vybudovanie športového komplexu pri ZŠ na ul. 

Komenského 
2018–2020 mesto 90000 

Predpokladaný časový harmonogram 

Podprogram 5.1. Udržiavanie a rozvíjanie podmienok pre športové a voľnočasové aktivity občanom 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Opatrenie 

5.1.1 
              

Podprogram 5.2. Zviditeľňovanie a spropagovanie možností pre šport a rekreáciu v meste 

Opatrenie 

5.2.2 
       

Opatrenie 

5.2.3 
       

 

Prioritná oblasť – SOCIÁLNA 

Prioritná os 6 – SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 

Podprogram 6.1. Komplexné riešenie špecifických sociálnych problémov detí, mládeže a rodín v  

                            riziku sociálneho vylúčenia v meste Sabinov vo vzťahu k jednotlivým oblastiam  

                            integrácie, na odbornej úrovni a v súlade s trendmi „európskeho sociálneho modelu" 
Opatrenie 

6.1.1 
Starostlivosť o obyvateľov v dôchodkovom veku 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity Modernizácia služieb CSS v Sabinove 2016–2018 mesto 250000 

Opatrenie 

6.1.2 
Starostlivosť o zdravotne postihnutých obyvateľov 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity Modernizácia vozového parku pre MsÚ 2016–2018 mesto 35000 

Aktivity Bezbarierové prístupy do budovy MsKS 2016–2018 mesto 10000 

Opatrenie 

6.1.3 
Starostlivosť o zdravotne postihnutých obyvateľov 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity Modernizácia vozového parku pre MsÚ 2016–2018 mesto 35000 

Opatrenie 

6.1.5 
Mestská nájomná bytová výstavba 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity Výstavba nájomného bytového domu 16 b.j. – Ul. 

Mlynská 
2016–2020 mesto 1680000 

Predpokladaný časový harmonogram 

Podprogram 6.1. Komplexné riešenie špecifických sociálnych problémov detí, mládeže a rodín v  

                            riziku sociálneho vylúčenia v meste Sabinov vo vzťahu k jednotlivým oblastiam  

                            integrácie, na odbornej úrovni a v súlade s trendmi „európskeho sociálneho modelu" 
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  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Opatrenie 

6.1.1 
              

Opatrenie 

6.1.2 
       

Opatrenie

6.1.3 
       

Opatrenie 

6.1.5 
       

 

Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA 

Prioritná os 7 – CESTOVNÝ RUCH 

Podprogram 7.1. Rozšírenie a skvalitnenie propagácie mesta a priľahlého regiónu 
Opatrenie 

7.1.3 
Podpora spolupráce verejného a súkromného sektora pri propagovaní atraktivít regiónu 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity Výstavba mestského informačného centra 2016–2018 mesto 20000 

Aktivity Rozšírenie mestského rozhlasu 2016–2019 mesto 60000 

Podprogram 7.2. Budovanie a rozširovanie infraštruktúry cestovného ruchu so zameraním na  

                            základné a doplnkové služby letné a zimné športy v meste a priľahlom okolí 
Opatrenie 

7.2.1 
Modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity Rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne 2016–2020 mesto 250000 

Predpokladaný časový harmonogram 

Podprogram 7.1. Rozšírenie a skvalitnenie propagácie mesta a priľahlého regiónu 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Opatrenie 

7.1.3 
              

Opatrenie 

7.2.1 
       

 

Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA 

Prioritná os 9 – TECHNICKÁ A DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Podprogram 9.1. Zvýšenie kvality komunikácií v správe mesta – chodníky a cesty 
Opatrenie 

9.1.1 

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity Výstavby miestnych komunikácií 2016–2022 mesto 230000 

Aktivity Výstavba parkovacích miest 2016–2022 mesto 60000 

Aktivity Rekonštrukcia spevnených plôch v meste 2016–2022 mesto 750000 

Aktivity Rekonštrukcia miestnej komunikácie 2016–2022 mesto 185000 

Aktivity Prípravná a projektová dokumentácia 2016–2022 mesto 60000 

Opatrenie 

9.1.2 

Výstavba cyklotrás na prepojenie sídiel regiónu 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity Výstavby cyklochodnikov v meste 2017–2020 mesto 160000 

Opatrenie 

9.1.3 

Dostavba a rekonštrukcia chodníkov popri miestnych komunikáciách 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 
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Aktivity Rekonštrukcia chodníkov v meste 2016–2022 mesto 217000 

Aktivity Výstavba nových chodníkov v meste 2016–2018 mesto 358000 

Predpokladaný časový harmonogram 

Podprogram 9.1. Zvýšenie kvality komunikácií v správe mesta – chodníky a cesty 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Opatrenie 

9.1.1 
              

Opatrenie 

9.1.2 
              

Opatrenie 

9.1.3 
              

 

Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA 

Prioritná os 9 – TECHNICKÁ A DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Podprogram 9.2. Zabezpečovanie technickej infraštruktúry 
Opatrenie 

9.2.1 

Výstavba inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV a KVB 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity IBV, KBV Ul. Mlynská 2016–2022 mesto 2908500 

Aktivity IBV Ul. Poľná 2016 mesto 66100 

Aktivity Príprava projektovej dokumentácie 2016–2022 mesto 60000 

Opatrenie 

9.2.2 

Modernizácia a rozšírenie mestského rozhlas 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity Rozšírenie mestského rozhlasu 2016–2019 mesto 60000 

Opatrenie 

9.2.3 
Modernizácia verejného osvetlenia 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v 

meste Sabinov 
2016–2022 mesto 850000 

Opatrenie 

9.2.5 
Mestské cintoríny a pietne miesta 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity Výstavba kolumbária na mestskom cintoríne 2016–2018 mesto 10000 

Opatrenie 

9.2.6 
Znižovanie energetickej náročnosti a údržba verejných budov vo vlastníctve mesta 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity Rekonštrukcia budovy mestské úradu 2016–2022 mesto 305000 

Aktivity Modernizácia požiarnej zbrojnice Orkucany 2016–2017 mesto 10000 

Aktivity Rozšírenie verejného WC 2016–2017 mesto 10000 

Aktivity Modernizácia hygienických zariadení MsP 2016–2018 mesto 20000 

Aktivity Modernizácia budovy MsKS znižovaním energetických 

náročností 
2016–2018 mesto, MsKS 2000000 

Predpokladaný časový harmonogram 

Podprogram 9.2. Zabezpečovanie technickej infraštruktúry 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Opatrenie 

9.2.1 
              

Opatrenie 

9.2.2 
              

Opatrenie 

9.2.3 
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Opatrenie 

9.2.5 
       

Opatrenie 

9.2.6 
       

 

Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA 

Prioritná os 10 – PREVENCIA KRIMINALITY A VEREJNÝ PORIADOK 

Podprogram 10.1. Rozšírenie kamerového systému v meste 
Opatrenie 

10.1.1 

Rozšírenie a modernizácia kamerového systému 

    Termín  Zodpovedný Financovanie 

Aktivity Modernizácia kamerového systému MsP 2016–2022 mesto 60000 

Predpokladaný časový harmonogram 

Podprogram 9.2. Zabezpečovanie technickej infraštruktúry 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Opatrenie 

10.1.1. 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESTO SABINOV 
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 

MESTA SABINOV 2016 – 2022 

December 2015                                                                                                                        Strana 185 z 202 

 

6. FINANČNÁ ČASŤ 
Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu programu rozvoja je schopnosť mesta v priebehu jeho 

realizácie zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie. Tieto zdroje vznikajú vo viacerých sférach – v 

súkromnom sektore, verejnej správe, ide tiež o zdroje zahraničné, najmä o prostriedky Európskej únie. 

Dôležitým zdrojom budú, po dokončení reformy verejnej správy a uskutočnení daňovej reformy, vlastné 

prostriedky. Táto časť bude konkretizovaná v závislosti od reálneho čerpania finančných príspevkov zo 

štrukturálnych fondov, možností mestského rozpočtu pod.. 

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a 

organizačnú stránku realizácie PHSR. Obsahovo je zameraná na indikatívny finančný plán na celú 

realizáciu PHSR,  model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti 

sociálno–ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet mesta.  

Postupovalo sa podľa metodiky, a to nasledovne: 

Riadiaci tím zabezpečil vo finančnej časti spracovanie indikatívneho finančného plánu PHSR 

(Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia), modelu viaczdrojového financovania (Formulár č. 

F 5 – Model viaczdrojového financovania – intervenčná tabuľka) 

Pri tvorbe indikatívneho rozpočtu sa vychádzalo z programového rozpočtu samosprávy a ďalších 

záväzných dokumentov. Riadiaci tím zabezpečil rozpracovanie Indikatívneho finančného plánu do akčných 

plánov.  

6.1 Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR 

Zdroje financovania realizácie PHSR je možné rozčleniť na dve základné kategórie:  

Riadne zdroje finančného zabezpečenia 

 Verejné zdroje  

 štátny rozpočet,  

 štátne účelové fondy (Environmentálny fond, Štátny fond rozvoja bývania, Recyklačný fond),  

 rozpočet vyšších územných celkov (VÚC),  

 rozpočet mesta. 

Iné zdroje  

 prostriedky fyzických osôb,  

 prostriedky právnických osôb,  

 úvery,  

 príspevky medzinárodných organizácií,  

 iné prostriedky. 
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Doplnkové zdroje finančného zabezpečenia 

finančné prostriedky z Európskej únie (programovacie obdobie 2014–2020) 

Formulár  č. F 5 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia podľa prioritných oblastí 

Prioritná oblasť  
Rok (v tis. €) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Spolu 

HOSPODÁRSKA 684,1 1 491,6 1 463,6 1 294,1 1 219,1 1 179,1 1 172,0 8 503,6 

SOCIÁLNA  682,5 1 453,0 1 340,5 1 216,0 1 192,0 450,0 50,0 6 384,0 

ENVIRONMENTÁLNA  80,0 85,0 80,0 60,0 15,0 0,0 0,0 320,0 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Formulár  č. F 5 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia podľa prioritných osí 

Prioritná oblasť  
Rok (v tis. €) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Spolu 

HOSPODÁRSKA 684,1 1 491,6 1 463,6 1 294,1 1 219,1 1 179,1 1 172,0 8 503,6 

Prioritná os 7   35,0 117, 5    107, 5    60,0 0,0     0,0 0,0 320,0    

Prioritná os 9 639,6    1 365,1   1 347,1  1 226,1 1 211,1    1 171,1 1 163,5   8 123,6 

Prioritná os 10 9,5 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,5 60,0 

SOCIÁLNA  682,5 1 453,0 1 340,5 1 216,0 1 192,0 450,0 50,0 6 384,0 

Prioritná os 3    139,0    128,0   161,0 158,0  159,0 50,0 50,0  845,0 

Prioritná os 4  100,5   493,0    402, 5    400,0    400,0    400,0    0,0 2 196,0    

Prioritná os 5  294,0     311,5   261,5 245,5   220,5    0,0 0,0 1 333,0    

Prioritná os 6 149,0  520, 5   515,5   412,5    412,5 0,0 0,0 2 010,0   

ENVIRONMENTÁLNA  80,0 85,0 80,0 60,0 15,0 0,0 0,0 320,0 

Prioritná os 1 80,0 85,0 80,0 60,0 15,0 0,0 0,0 320,0 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Formulár  č. F 5 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia podľa opatrení – oblasť HOSPODÁRSKA 

Prioritná oblasť  
Rok (v tis. €) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Spolu 

HOSPODÁRSKA 684,1 1 491,6 1 463,6 1 294,1 1 219,1 1 179,1 1 172,0 8 503,6 

Opatrenie 7.1.3  15,0   27,5     27,5     10,0    0,0 0,0 0,0  15,0    

Opatrenie 7.2.1  20,0    90,0     80,0     50,0    0,0 0,0 0,0  20,0    

Opatrenie 9.1.1  184,0   183,5     183,5     183,5     183,5     183,5     183,5     184,0    

Opatrenie 9.1.2 0,0  40,0     40,0     40,0     40,0    0,0 0,0 0,0 

Opatrenie 9.1.3  151,0     151,0     149,0     31,0     31,0     31,0     31,0     151,0    

Opatrenie 9.2.1  93,1     492,1     492,1     492,1     492,1     492,1     481,0     93,1    

Opatrenie 9.2.2  15,0     15,0     15,0     15,0    0,0 0,0 0,0  15,0    

Opatrenie 9.2.3  121,0     121,0     121,0     121,0     121,0     121,0     124,0     121,0    

Opatrenie 9.2.5  4,0     3,0     3,0    0,0 0,0 0,0 0,0  4,0    

Opatrenie 9.2.6  71,5     359,5     343,5     343,5     343,5     343,5     344,0     71,5    

Opatrenie 10.1.1.  9,5    9,0     9,0    8,0     8,0     8,0     8,5     9,5    

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Formulár  č. F 5 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia podľa opatrení – oblasť SOCIÁLNA 

Prioritná oblasť  
Rok (v tis. €) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Spolu 

SOCIÁLNA  682,5 1 453,0 1 340,5 1 216,0 1 192,0 450,0 50,0 6 384,0 

Opatrenie 3.1.3  10,0    0,0      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  10,0    

Opatrenie 3.1.4  123,0     122,0     125,00     122,0     123,0     50, 0    50,0     715,0    

Opatrenie 3.2.2  6,0    6,0     36,00     36,0     36,0    0,0 0,0  120,0   

Opatrenie 4.2.1  100,5     493,0    402,50     400,0     400,0     400,0    0,0 2196,0 

Opatrenie 5.1.1  147,0     143,0     63,00     50,0     25,0    0,0 0,0  428,0   

Opatrenie 5.2.2  141,0     140,0     140,00     137,0     137,0    0,0 0,0  695,0    

Opatrenie 5.2.3  6,0     28,5     58,50     58,5     58,5    0,0 0,0  210,0    

Opatrenie 6.1.1  85,0     85,0     80,00    0,0 0,0 0,0 0,0  250,0    

Opatrenie 6.1.2  19,0     13,0     13,00    0,0 0,0 0,0 0,0  45,0    

Opatrenie 6.1.3  15,0     10,0     10,00    0,0 0,0 0,0 0,0  35,0    

Opatrenie 6.1.5  30,0     412,5     412,50     412,5     412,5    0,0 0,0 1 680,0   

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Formulár  č. F 5 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia podľa opatrení – oblasť SOCIÁLNA 

Prioritná oblasť  
Rok (v tis. €) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Spolu 

ENVIRONMENTÁLNA  80,0 85,0 80,0 60,0 15,0 0,0 0,0 320,0 

Opatrenie 1.2.1   20,0     20,0     20, 0     20,0     10,0    0,0 0,0  90,0    

Opatrenie 1.4.1  0,0       5,0     40,0     40,0     5,0  0,0 0,0  90,0    

Opatrenie 1.4.2   60,0     60,0     20,0    0,0 0,0 0,0 0,0  140,0    

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

6.2 Finančné zabezpečenie 

Finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení sa v PHSR uvádza pre potrebu naplnenie cieľov 

programu. Tie sú stanovené odhadom, konečné rozpočty budú súčasťou vykonávacích plánov. Pri 

schvaľovaní financovania jednotlivých úloh, vyplývajúcich z aktivít, sa bude prihliadať na ich dôležitosť 

a  dopad na hospodársky a sociálny rozvoj mesta. Viaceré úlohy sa môžu realizovať v rámci bežnej 

prevádzky samosprávy, mnohé však vyžadujú náročnejšie finančné a personálne zdroje a spoluprácu s 

inými subjektami. 

Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a úloh PHSR sú: 

– rozpočet mesta, 

– bankové úvery, 

– štátne dotácie z účelových fondov, 

– dotácie z výťažku lotérií,  

– financie z Národných Projektov (MPSVR, úrady práce sociálnych vecí a rodiny), 
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– štrukturálne a fondy, 

– nadácie, neinvestičné fondy, 

– účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR (holandské, americké, kanadské,...), 

– Svetová banka, 

– sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb, 

– združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry, atď., 

Štruktúra uvedených zdrojov bude závisieť na aktuálnej finančnej situácii mesta ako aj na spoločensko–

ekonomických podmienkach mesta. 

 

Formulár  č. F 3 - Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica  

Viaczdrojové financovanie v tis. € 

Prioritná oblasť 

ENVIRONMENTÁLNA 
Celkové  

náklady 

Verejné financovanie   

EU Štát VÚC Mesto Spolu Súkromné 

zdroje 

Iné 

zdroje 

Opatrenie 1.2.1   90,0    76,5 9,0 0,0 4,5  90,0    0,0 0,0 

Opatrenie 1.4.1   90,0    76,5 9,0 0,0 4,5  90,0    0,0 0,0 

Opatrenie 1.4.2   140,0    119,0 14,0 0,0 7,0 140,0    0,0 0,0 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Formulár  č. F 3 - Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica  

Viaczdrojové financovanie v tis. € 

Prioritná oblasť 

SOCIÁLNA 
Celkové  

náklady 

Verejné financovanie   

EU Štát VÚC Mesto Spolu Súkromné 

zdroje 

Iné 

zdroje 

Opatrenie 3.1.3  10,0    0,0 0,0 0,0 10,0  10,0    0,0 0,0 

Opatrenie 3.1.4  715,0  607,8 71,5 0,0 35,8  715,0  0,0 0,0 

Opatrenie 3.2.2  120,0   102,0 12,0 0,0 6,0  120,0   0,0 0,0 

Opatrenie 4.2.1  2 196,0  1866,6 219,6 1,8 108,0  2 196,0  0,0 0,0 

Opatrenie 5.1.1  428,0    363,8 42,8 0,0 21,4  428,0    0,0 0,0 

Opatrenie 5.2.2  695,0    590,8 69,5 0,0 34,8  695,0    0,0 0,0 

Opatrenie 5.2.3  210,0    178,5 21,0 0,0 10,5  210,0    0,0 0,0 

Opatrenie 6.1.1  250,0    212,5 25,0 0,0 12,5  250,0    0,0 0,0 

Opatrenie 6.1.2  45,0    0,0 0,0 0,0 45,0  45,0    0,0 0,0 

Opatrenie 6.1.3  35,0    0,0 0,0 0,0 35,0  35,0    0,0 0,0 

Opatrenie 6.1.5  1 680,0    0,0 0,0 0,0 1680,0  1 680,0    0,0 0,0 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 



MESTO SABINOV 
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 

MESTA SABINOV 2016 – 2022 

December 2015                                                                                                                        Strana 189 z 202 

 

Formulár  č. F 3 - Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica  

Viaczdrojové financovanie v tis. € 

Prioritná oblasť 

HOSPODÁRSKA 
Celkové  

náklady 

Verejné financovanie   

EU Štát VÚC Mesto Spolu Súkromné 

zdroje 

Iné 

zdroje 

Opatrenie 7.1.3  80,0    0,0 0,0 0,0 80,0  80,0    0,0 0,0 

Opatrenie 7.2.1  240,0    0,0 0,0 0,0 240,0  240,0    0,0 0,0 

Opatrenie 9.1.1  1 285,0    0,0 0,0 0,0 1285,0  1 285,0    0,0 0,0 

Opatrenie 9.1.2  160,0    136,0 16,0 0,0 8,0  160,0    0,0 0,0 

Opatrenie 9.1.3  575,0    0,0 0,0 0,0 575,0  575,0    0,0 0,0 

Opatrenie 9.2.1  3 034,6    0,0 0,0 0,0 3034,6  3 034,6    0,0 0,0 

Opatrenie 9.2.2  60,0    0,0 0,0 0,0 60,0  60,0    0,0 0,0 

Opatrenie 9.2.3  850,0    722,5 85,0 0,0 42,5  850,0    0,0 0,0 

Opatrenie 9.2.5  10,0    0,0 0,0 0,0 10,0  10,0    0,0 0,0 

Opatrenie 9.2.6  2 149,0    1826,7 214,9 0,0 107,5  2 149,0    0,0 0,0 

Opatrenie 10.1.1.  60,0    0,0 48,0 0,0 12,0  60,0    0,0 0,0 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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7. ZÁVER 
 

Vypracovanie PHSR mesta Sabinov bolo podnietené nielen zákonnou povinnosťou, či potrebou 

jestvovania smernice, ktorá má byť istým základným kameňom pre vypracovanie projektových cieľov 

a žiadostí o NFP pri čerpaní prostriedkov z eurofondov a iných dotačných možností, ale aj nutnosťou 

existencie dokumentu na úrovni mesta, ktorý by mal významný vplyv na strednodobý rozvoj a trvalú 

udržateľnosť rozvoja mesta Sabinov.  

Aj napriek širokému, rozsiahlemu a detailnému obsahu tohto PHSR, je možné zhrnutie do piatich 

základných kategórií:  

1. analytická časť PHSR 

2. strategická časť PHSR 

3. programová časť PHSR 

4. realizačná časť PHSR 

5. finančná časť PHSR 

Napriek tomu, že každá časť je zameraná na iný špecifický okruh pre celkovú koncepciu PHSR mesta 

Sabinov sú nevyhnutné všetky, pričom najdôležitejšia je ich vzájomná súčinnosť.  

Proces prípravy a spracovanie PHSR mesta Sabinov si vyžadoval nemalé úsilie, počnúc vytvorením 

dotazníka k PHSR mesta, cez jeho spracovanie, analýzu získaných podnetov od respondentov, 

aktualizovanie cieľov a nasmerovanie mesta k jednotlivými prioritným osiam, k určeniu projektových 

návrhov, cez analýzu hospodárenia mesta, jeho charakteristiku, demografiu, bezpečnosť, životné prostredie 

atď., až po vytvorenie cieľov a opatrení, ktoré by mali prispieť, a byť dostatočným prínosom k rozvoju 

mesta v nasledujúcom období do roku 2022. 

Vyslovujeme poďakovanie všetkým respondentom, ktorý sa či už elektronickou alebo papierovou 

formou zapojili do vyplňovania dotazníka k PHSR mesta.  

Zároveň vyslovujeme poďakovanie všetkým vedúcim jednotlivých oddelení MsÚ Sabinov, zamestnancom 

MsÚ Sabinov, poslancom MsZ,  ktorí nám na požiadanie poskytli potrebné informácie a tým prispeli 

svojim dielom k vytvoreniu tohto PHSR.  

Veríme, že toto PHSR mesta Sabinov, bude hlavne po obsahovej stránke kvalitatívne napĺňať 

možnosti rozvoja mesta Sabinov v rokoch 2016 – 2022,  a bude formou odrazového mostíka 

k prosperujúcej a lepšej budúcnosti pre všetkých obyvateľov mesta Sabinov. 

 

Autorsky vypracovali: Bc. Anton Tomčan          Mgr. Pavol Molnár          RNDr. Daniel Dedina 
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Formulár č. Z 1 

Schválenie PHSR 

Dokument  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Sabinov   

2016 – 2022. 

 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta je strednodobý 

rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami 

ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v 

programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného 

celku, na území ktorého sa mesto nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej 

časti územnoplánovacej dokumentácie mesta. Dokument je štruktúrovaný 

podľa Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta/obcí/VÚC (v zmysle novely Zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. 

o podpore regionálneho rozvoja).  

Spracovanie  Spracovanie: spracovanie PHSR vykonala mesto bezplatne vo vlastnej réžii. 

 Autorský kolektív: Bc. Anton Tomčan, Mgr. Pavol Molnár, RNDr. Daniel 

Dedina. 

 Obdobie spracovania – október 2015 – december 2015. 

Prerokovanie  Prerokovanie v orgánoch samosprávy (výbory, komisie, rada). 

 Verejné pripomienkovanie: 10.12.2015. 

 Posudzovanie SEA – nerelevantné. 

Schválenie  Návrh na uznesenie zastupiteľstva – mestské zastupiteľstvo schvaľuje PHSR 

mesta Sabinov na roky 2016 – 2022.  
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8.PRÍLOHY K PHSR 
Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do spracovania 

PHSR: 

1. Ing. Peter Molčan  

2. Ing. Jozef Mačišák 

3. Bc. Anton Tomčan 

4. Mgr. Pavol Molnár 

5. RNDr.Daniel Dedina 
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Príloha č. 2 - Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR (východiskové strategické a koncepčné 

dokumenty, súvisiaca legislatíva)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulár PP1    

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 

Názov dokumentu Platnosť 

dokumentu 

Úroveň 

dokumentu 

Zdroj 

Územný plán mesta Sabinov 2012 Regionálna http://www.sabinov.sk/ 

Národná stratégia regionálneho 

rozvoja SR (NSRR) 
2030 Národná www.telecom.gov.sk 

Program rozvoja vidieka SR 2020 Národná www.mpsr.sk 

Integrovaný regionálny 

operačný program 
2020 Národná www.mpsr.sk 

Operačný program Kvalita 

životného prostredia 
2020 Národná www.opzp.sk 

Operačný program Ľudské 

zdroje 
2020 Národná www.employment.gov.sk 

Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta 

Sabinov 

2017 Regionálna www.sabinov.sk 

Regionálna integrovaná územná 

stratégia (RIUS) 
 Regionálna http://www.po-kraj.sk/ 

Plán sociálnych služieb mesta 

Sabinov 
2020 Regionálna www.sabinov.sk 

Štatisticky úrad SR  Demografia www.statistic.sk 

Štatisticky úrad SR  Nezamestnanosť www.statistic.sk 
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Príloha č. 3 - Zoznam skratiek použitých v PHSR 

KF  Kohézny fond 

ŠF  Štrukturálny fond 

ESF  Európsky sociálny fond 

ERDF  Európsky fond regionálneho rozvoja 

EAFRD  Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

EFF  Európsky fond pre rybné hospodárstvo 

FSR  Fond sociálneho rozvoja 

NSRR   Národný strategický referenčný rámec 

IROP  Integrovaný regionálny operačný program 

OP KŽP  Operačný program Kvalita životného prostredia 

OP EVS  Operačný program Efektívna verejná správa 

OP II  Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

OP VaI  Operačný program Výskum a inovácie 

OP ĽZ  Operačný program Ľudské zdroje 

OP D  Operačný program Doprava 

OP TP  Operačný program Technická pomoc 

OP RH  Operačný program Rybné hospodárstvo 

OP PL-SK  Operačný program Poľsko – Slovensko 2014-2020  

PRV  Program rozvoja vidieka 

HP  Horizontálne priority 

MRK  Marginalizované rómske komunity 

RP  Rovnosť príležitostí 

TUR  Trvalo udržateľný rozvoj 

MF SR  Ministerstvo financií SR 

MH SR  Ministerstvo hospodárstva SR 

MK SR  Ministerstvo kultúry SR 

MPaRV SR  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

MPSVaR SR  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

MŠVVaŠ SR  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

MV SR  Ministerstvo vnútra SR 

MZ SR  Ministerstvo zdravotníctva SR 

MŽP SR   Ministerstvo životného prostredia SR 

ÚP  Úsek prednostu 

OF  Oddelenie finančné 

OSMRMaP  Oddelenie správy majetku, rozvoja mesta a podnikania 

OOaVS  Oddelenie organizačné a vnútornej správy 

OSV  Oddelenie sociálnych vecí 

OVÚPaŽP  Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia 

OŠKaTK  Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry 

SOÚS  Spoločný Mestoný úrad stavebný 

ÚPSVaR  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

VÚC  Vyšší územný celok 

MsKS  Mestské kultúrne stredisko 

MsP  Mestská polícia Sabinov 

MsÚ  Mestský úrad 

MsZ  Mestské zastupiteľstvo 

SWOT  Analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození 

PHSR  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta/obcí/VÚC 
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9. ZOZNAM OBCHODNÝCH SPOLOČNSTÍ 
Prehľad Obchodný spoločností so sídlom v Sabinove  podľa www.orsr.sk k 12/2015 

1. ZTS Sabinov, a. s. 51. ČECHOVO, s. r. o. 

2. 4road s. r. o. 52. D.S. BauTech s.r.o. 

3. ADVIVA s.r.o. 53. DAMES s. r. o. 

4. AGRO - D.M.S., spol. s r.o. 54. DAMILA, s.r.o. 

5. AGROKOMBINÁT, akciová spoločnosť, Sabinov 55. DAN FINEKO s.r.o. 

6. ALEKO, spol. s r.o. 56. DANMARK, spol. s r. o. 

7. Alfa Financie, s. r. o. 57. DANOVA s.r.o. 

8. ALFA-PEK, s. r. o. 58. DENES Slovakia, s. r. o. 

9. ALLTECH-servis s.r.o. 59. DETEKTO s.r.o. 

10. Almex Prešov, a.s. 60. Diamond Art s.r.o. 

11. ALPEMI spol. s r.o. 61. DMM - ASC, s. r. o. 

12. Andrascik s.r.o. 62. DOSTAF, s. r. o. 

13. ANGARDE s.r.o. 63. DOZANA, s.r.o. 

14. AQUAFINAL, s.r.o. 64. DPT TRADE, s. r. o. 

15. AQUAMONT Sabinov, spol. s r.o. 65. DPX s. r. o. 

16. ARLA - PLUS SL-X, s.r.o. 66. DROSERA, s.r.o. 

17. ARTLUK s.r.o. 67. EKO SVIP, s.r.o. 

18. ATEX-OK, s.r.o. 68. EKOCLEAN s.r.o. 

19. AUTODOPRAVA MK, s.r.o. 69. EKOINŠTAL s.r.o. 

20. Autofit - centrum s.r.o. 70. EKOPLUS Sabinov, spol. s r.o. 

21. Autoservis Andrej Falat s.r.o. 71. ELBAK s. r. o. 

22. Autoservis Ceperko s.r.o. 72. ELEKTRIKÁR, s.r.o. 

23. AVEA - N, spol. s r.o. 73. ELI ELEKTRO s.r.o. 

24. AVOMI, spol. s r.o. 74. EMI-Sabinov s.r.o. 

25. AZA group s.r.o. 75. Emi-Slovensko s.r.o. 

26. BAPE FOOD s.r.o. 76. Enprotech FS s.r.o. 

27. BETOŇAK s.r.o. 77. EPoS BT, s.r.o. 

28. BIELY DOM SK, s.r.o. 78. EPoS SB, s.r.o. 

29. BIOFIN a. s. 79. ESSELL s.r.o. 

30. BonTonS s.r.o. 80. Eurotec s.r.o. 

31. BORG, s. r. o. 81. EuroTransTrade, s.r.o. 

32. BROSTAV, s. r. o. 82. Expatech, s. r. o. 

33. BUJŇÁK SVIP s.r.o. 83. F&H partners s.r.o. 

34. BUSINESS ESTT s.r.o. 84. FALAT Group, s.r.o. 

35. Business King s.r.o. 85. FALCON GUARD, s.r.o. 

36. BYTOVÉ DOMY SK s.r.o. 86. FARM SK s.r.o. 

37. CARDO 03 s.r.o. 87. FERAMI, s.r.o. 

38. CARDO s. r. o. 88. fi:ling s. r. o. 

39. CBR s. r. o. 89. FIBERCON, s.r.o. 

40. CEPRAS s.r.o. 90. FINANCIE D & K, s.r.o. 

41. CES-SOLAR 15, s. r. o. 91. FINZA s.r.o. 

42. CES-SOLAR 24, s.r.o. 92. FLOVE s.r.o. 

43. CIRSKY s.r.o. 93. FLY, spol. s r.o. SABINOV 

44. CLEAN ENERGY 01 s. r. o. 94. FRIVAN PLUS, s. r. o. 

45. CLEAN ENERGY SERVICES, a.s. 95. FRIVAN, s. r. o. 

46. CONTROL ENERGO s.r.o. 96. GAAD Sabinov, s.r.o. 

47. Cooking&Living, s.r.o. 97. Gastro SB, s.r.o. 

48. CORTEX SK, s.r.o. 98. GEODET SABINOV s.r.o. 

49. Cyril Kvočák s.r.o. 99. GEODUS, s.r.o. 

50. ČECH SB s.r.o. 100. GEOGRAF, s.r.o. 

http://www.orsr.sk/
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Prehľad Obchodný spoločností so sídlom v Sabinove  podľa www.orsr.sk k 12/2015 
101. GIMOS, s.r.o. 151. LONLER, s.r.o. 

102. GL system plus, s.r.o. 152. Lucky film s.r.o. 

103. GOLITEX s.r.o. 153. LukCom s.r.o. 

104. GVS-SB, s. r. o. v likvidácii 154. M & V, s.r.o. 

105. HADEKO, s.r.o. 155. M&T, s. r. o. 

106. HELO, s.r.o. 156. M.R.Š. Slovakia, spol. s r.o. 

107. HENRO s.r.o. 157. M.W.L. Trade spol. s r. o. 

108. HK - IN, s.r.o. 158. Magnat, s.r.o. 

109. HOMECARE s.r.o. 159. MAJOMA s.r.o. 

110. HT SH, s.r.o. 160. MAPAB s.r.o. 

111. HUDOTRUCK s. r. o. 161. MARIOND, s.r.o. 

112. Igor Benko, s.r.o. 162. MARTDEM, s.r.o. 

113. IL SOLE SOLE, s. r. o. 163. MARTIUS GROUP s.r.o. 

114. IM Group, s. r. o. 164. MA-RY s.r.o. 

115. INEX-EKO s.r.o. 165. MASTAF, s.r.o. 

116. Ing. Ľubomír Hrivňák - PROFIMAX s.r.o. 166. MAXIMA Care, s. r. o. 

117. INMEDD, s.r.o. 167. MAXPEL s.r.o. 

118. INVEST SB, s. r. o. 168. MÄSOKOMBINÁT JAHNIAT, s.r.o. 

119. INVESTA BM s.r.o. 169. MDA s.r.o. 

120. IQ Build s.r.o. 170. MEDI MATERI s. r. o. 

121. IQ Job s.r.o. 171. MEDSEN, s.r.o. 

122. IZOLBAU SB, s.r.o. 172. MEGATRONE, spol. s r. o. 

123. IZOLBAU, s.r.o. 173. Mestské lesy Sabinov, s.r.o. 

124. J&B SB s.r.o. 174. METRIK, s.r.o. 

125. J&J Trade Slovakia, s. r. o. 175. MIDAZ, s. r. o. 

126. Jacek Mróz - firma "Milena" 176. Milan Čintalan 

127. Jakub Štofko - SabTrans 177. MILPROFI s.r.o. 

128. JaMa Sabinov s.r.o. 178. MIZČEK, s.r.o. 

129. JAMAST s.r.o. v likvidácii 179. MK hlas, s. r. o. 

130. JC - Autotech, spol. s r.o. 180. MLYNSPOL, s.r.o. 

131. JMB Lipany, s.r.o. 181. MMK, spol. s r.o. 

132. JZ - STYL s.r.o. 182. MOSTAV SABINOV s.r.o. 

133. KABE stav, s.r.o. 183. MOTO PLUS SLOVAKIA, spol. s r. o. 

134. KAPLO s.r.o. 184. MP-UNI, s.r.o. 

135. Katex Comfort s.r.o. 185. MSH s.r.o. 

136. KERUCOK s.r.o. 186. MSK-Mont s. r. o. 

137. KIAJ, s. r. o. 187. MUDr. Kornélia Bujňáková, s.r.o. 

138. KNOBAN s.r.o. 188. MUDr. Ľubomír Bujňák, s.r.o. 

139. KNT - TINO, s.r.o. 189. MUDr. Magda, s.r.o. 

140. KOTVA ELEKTROMOTORY s.r.o. 190. MultiWeb s.r.o. 

141. KOVLAN s. r. o. 191. MXM, spol. s r. o. 

142. KUBIŠ s.r.o. 192. NAL - Slovakia s. r. o. 

143. KVART PLUS spol. s r.o. Sabinov 193. NAVATO, s. r. o. 

144. KVETOS TROJANOVIČ, s.r.o. 194. NB & MLM Academy s.r.o. 

145. KVETY AIRIS s.r.o. 195. Netmaster, s.r.o. 

146. Lady Di, s.r.o. 196. NETSAT, s.r.o. 

147. LC Sabinov a. s. 197. NEUBC, s.r.o. 

148. LILAG, s. r. o. v likvidácii 198. NEW EFFECT, s. r. o. 

149. LiveNET systems s.r.o. 199. NON KARIES s.r.o. 

150. LONLER SB s.r.o. 200. NOVOMONT, spol. s r.o. v likvidácii 
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Prehľad Obchodný spoločností so sídlom v Sabinove  podľa www.orsr.sk k 12/2015 
201. NOVOMONT, spol. s r.o. v likvidácii 251. SA-BU, s.r.o. 

202. NOWAT, s. r. o. v likvidácii 252. SABWOOD Holding s.r.o. 

203. ORIM - TENDER, s. r. o. 253. SABYT, s.r.o. 

204. Orionis s.r.o. 254. SAJ pekáreň, s. r. o. 

205. ORKUCANY, s.r.o. 255. SALEV, s.r.o. v konkurze 

206. OVO-MONT spol. s r.o. 256. SAMI SB, s.r.o. 

207. PALKONTAKT, spol. s r.o., Sabinov - v likvidácii 257. SANAS, a.s. 

208. PAWEL WAL, s.r.o. 258. Sanita a technika, s.r.o. 

209. PC Building s. r. o. 259. SAPLAY - BAR, s.r.o. 

210. PD express, s.r.o. 260. SAPLAY, s.r.o. 

211. PE.GA.S. s. r. o. 261. SATRAN, spol. s r.o. 

212. PEJA2008 s.r.o. 262. SAZAV PLASTFORM s.r.o. 

213. PENZIÓN GAŠTAN, s.r.o. 263. SB NIKA s.r.o. 

214. PERFIN SLOVAKIA, s.r.o. 264. SB Real, s.r.o. 

215. PILSTAV SK s.r.o. 265. Sdiamonds s. r. o. 

216. PIL-STAV, s.r.o. 266. SG AUDIT, s.r.o. 

217. PIVOVAR Sabinov, a.s. 267. SIBINIUM, spol. s r.o. 

218. PLAYSB, s. r. o. v likvidácii 268. SKUVER, s.r.o. v likvidácii 

219. PLAYSERVIS, s.r.o. 269. SKVUER, s. r. o. v likvidácii 

220. PLYNMAX s.r.o. 270. SKWER, s. r. o. v likvidácii 

221. PNW, s.r.o. 271. SLAVCONET NETWORKS s.r.o. 

222. POHODA, OK, s. r. o. 272. SLAVCONET OPTIC s.r.o. 

223. POLISAB, s.r.o. 273. SLAVCONET PO s.r.o. 

224. Postelne s.r.o. 274. Slavconet s.r.o. 

225. PRISKO, s.r.o. 275. SLAVCONET SB s.r.o. 

226. PRO HUNTING, s.r.o. 276. SLAVCONET WIRELESS s.r.o. 

227. PROFIT, s.r.o. Sabinov 277. SOLAR Real, s.r.o. 

228. PROMTEX, s.r.o. 278. Somvil s.r.o. 

229. PsMk, s.r.o. 279. Spoločnosť Šariš, a.s. 

230. RABA, spol. s r.o. 280. Stanislav Kaleja, Sabinov 

231. Radomír, s.r.o. - v likvidácii 281. STAVITEĽ KUŠNÍR, s.r.o. v konkurze 

232. REAL STYLE, s.r.o. 282. Ste.DMR BTP s.r.o. 

233. REBUM, s.r.o. 283. STELLA TRANS, s. r. o. 

234. RECONSTRUCT, s.r.o. 284. Stirling supply spol. s r.o. 

235. REKOBAUS s.r.o. 285. Stirling, spol. s r.o. 

236. relaxuj.net, s.r.o. 286. STRIKE BOWLING s.r.o. 

237. REMOPEL, s.r.o. 287. STRUTHION, spol. s r.o. 

238. RENOVA SB, s.r.o. 288. STUS Sabinov spol. s r. o. 

239. RIA ekonomik s.r.o. 289. Style moda s.r.o. 

240. ROBA Financial, s.r.o. 290. ŠARIŠ - Investičný fond, a.s. 

241. RODKOR spol. s r.o. 291. Šilla s.r.o. 

242. ROJAK, s. r. o. 292. TAMILA, spol. s r.o. 

243. ROLF LIPPE 293. TEAM GUARD SBS, spol. s r.o. 

244. RUSTICA s. r. o. 294. TGA-Montage s.r.o. 

245. S.F.Bouw, s. r. o. 295. THOMASO, s.r.o. 

246. S.P. Elektro, s.r.o. 296. TILIA-LEK, s.r.o. 

247. SABINA, spol. s r.o. 297. TLAČIAREŇ HEIDY, s. r. o. 

248. SABMONT, s.r.o. 298. TLM Trans, s.r.o. 

249. SABNET, s.r.o. 299. TORYSA plus, s.r.o. 

250. SABTRADE s.r.o. 300. TORYSA, a.s. 
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301. TRANSMISIE SB, s.r.o. 

302. TRYO, s. r. o. 

303. UNIMOTOWORLD II., s.r.o. 

304. UNISTROJ FG, s.r.o. 

305. UNISTROJ plus, spol. s r.o. Sabinov 

306. UNIVERSALE s.r.o. 

307. UPEMA, s. r. o. 

308. Václav Hurtuk s.r.o. 

309. VALHUT, s.r.o. 

310. VARWOOD s.r.o. 

311. Verejnoprospešné služby, spol. s r.o. Sabinov 

312. VIDEMUS, s.r.o. 

313. Vladislav Fröhlich "KORUNA" 

314. VOBARD - PLUS LS-X, s.r.o. 

315. WBB s.r.o. 

316. WEBData s. r. o. 

317. WELDERS, s.r.o. 

318. Wellpack s. r. o. 

319. WEP TRADING a.s. 

320. West Allegheny Limited Corparation k.s. 

321. West Allegheny Limited Corparation k.s. 

322. Wicom, s.r.o. 

323. WIZ TRAVEL SLOVAKIA s.r.o. 

324. ZELOKVET - Trojanovič Jozef, súkromný podnik, Sabinov 
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10.ZOZNAM ŽIVNOSTNÍKOV 
1. SANAS, a.s. 51.  Anna Matľáková  

2. Patrícia Matolová 52.  Štefan Timko  

3. Ján Rabatin - NOVES mont 53.  Anna Birošová - AB  

4. Valéria Gamcová 54.  Mária Nehilová - SAWIT ENTERPRISE  

5. Jana Mišenková 55.  Pavol Petija - Svet obrazov  

6. RNDr. Eva Kovalčíková, preklady a tlmočenie, s.r.o. 56.  Mesto Sabinov  

7. GEODUS, s.r.o. 57.  Anna Hrabčáková - SALON ANNA  

8. Jozef Jendrek - JOSINO 58.  LIMEX Sk, s.r.o.  

9. Dana Šoltysová 59.  Ľuboslava Škovránová  

10. AWEA-N, spol. s r.o. 60.  Roman Šoltys  

11.  Ing. Antónia Štieberová - DAPOS  61.  Ing. Peter Sklenár - SLOVREA  

12.  Marek Zengevald - P U B EL DIABOLO  62.  RUSTICA s.r.o.  

13.  Mária Vojteková  63.  TAMILA, spol. s r.o.  

14.  IZOLBAU, s.r.o.  64.  Consortio Fashion Group spol. s r.o.  

15.  GIN s.r.o. Prešov  65.  QITS, s.r.o.  

16.  Marko Pribula  66.  Katarína Lukáčová  

17.  Zuzana Vaľušová  67.  Jozef Chovan - ERVA  

18.  Bibiana Chovanová  68.  Stanislav Tomko  

19.  Ing. Martin Dačo  69.  Mária Perháčová  

20.  Imrich Krivý  70.  Genesis, s.r.o.  

21.  Jozef Stolarik  71.  Eva Kalašová  

22.  
Jana Molčanová KOZMETICKONECHTOVÝ 

SALON FANTÁZIA  
72.  Ľudmila Priputenová  

23.  Martina Pristášová  73.  Miloš Bucko  

24.  Mária Solárová - papier  74.  Marcela Franková  

25.  Iveta Zborovjanová  75.  Ľuboslava Bodnárová EPoS  

26.  Františka Gregoričová  76.  SIAD Slovakia spol. s r. o.  

27.  Penzión Hanišberg s.r.o.  77.  TLAČIAREŇ HEIDY, s. r. o.  

28.  Verejnoprospešné služby, spol. s r. o. Sabinov  78.  AUTOGLAS - MD, s.r.o. Stará Ľubovňa  

29.  Milan Jurko  79.  Hana Timčíková  

30.  Ing. Peter Hadzima - Antares  80.  Sunshutters s.r.o.  

31.  Stanislav Kapitančík  81.  MVDr. Kvetoslava Balčáková - QEDETA  

32.  Huong Nguyen Van  82.  SOLAR Real, s.r.o.  

33.  Jozef Roba  83.  Stanislav Perháč  

34.  O.SERVIS s.r.o.  84.  Mgr. Eva Bačová - ELIPLET  

35.  Václav Hurtuk  85.  František Zlatohlavý  

36.  HV PLUS SK s.r.o. zlučovanie s IČO 45700745  86.  Maroš Jusko  

37.  STAV-MAJO s.r.o.  87.  Štefan Hnat - ARMAKOV  

38.  Tibor Hrabčák - TEZEX-PREŠOV  88.  WBB s.r.o.  

39.  František Kovalčík - SPOV  89.  Alžbeta Starinská  

40.  Jana Janigová  90.  Janka Fechová  

41.  PIVNET TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným  91.  Peter Palenčár  

42.  Zuzana Amešná  92.  Katarína Anderková  

43.  Ladislav Trojanovič  93.  Jozef Kaminský  

44.  Lenka Michalíková  94.  Ružena Jenčová  

45.  Peter Baláž  95.  TEPROFA Slovakia s.r.o.  

46.  KOVIS TRADE, s. r. o.  96.  Ing. Peter Bujňák - EKOPLUS  

47.  Katarína Argalassyová  97.  Ingrid Mikitová  

48.  MVDr. Hana Konkoľová  98.  CORTEX SK, s.r.o.  

49.  Martin Ildža  99.  Marcela Chomjáková  

50.  DIPOX SLOVAKIA, s.r.o.  100.  Tomáš Čapistrák  
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101.  B.K. Prešov, spol. s r.o.  151.  Marián Dzurík  

102.  GEOGRAF, s.r.o.  152.  EKOPRIM, s.r.o.  

103.  Ing. Ján Štieber  153.  KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o.  

104.  Martin Valkovič - VALMARI  154.  ADVIVA s.r.o.  

105.  Ján Miščik COBRA GSM  155.  Jana Belišová  

106.  Ladislav Župa  156.  Mária Špinlerová  

107.  Pavol Zverec - IVAP  157.  Jaroslav Kandra  

108.  Ing. Gabriela Jankurová  158.  Roman Gergelčík  

109.  Mgr. Zuzana Hasarová  159.  Rudolf Dačo  

110.  Mária Zubrická - PRAFEX  160.  Miriam Šoltysová  

111.  MERTEN s.r.o.  161.  Vasil Michalčin, MIVA  

112.  Helena Blaščáková  162.  Peter Vojtek  

113.  Jana Bujňáková  163.  Beáta Girašková  

114.  Jozef Cabrnoch - UDL  164.  MVDr. Anežka Sabolová  

115.  Lukáš Kollár  165.  VidímeVás spol. s r. o.  

116.  PALGAST, s. r. o.  166.  Ľudmila Poláková  

117.  Buu Nghinh Huynh  167.  ROBA Financial, s. r. o.  

118.  Eva Molčanová  168.  Ľudmila Kostrábová  

119.  Klaudia Karabinošová  169.  Michaela Kiliková  

120.  Pavol Kravec st.  170.  V.I.T.O., s.r.o.  

121.  Ing. Miloš Kožuško - GEODET  171.  Puzzle s.r.o.  

122.  GIRPEK, spoločnosť s ručením obmedzeným  172.  Marcel Kasenčák  

123.  Mária Smolková  173.  Viera Pállová  

124.  Gabriela Mochňacká Krauszová  174.  KNT-TINO, s.r.o.  

125.  Ilber Vaiti  175.  Monika Knapiková, VZDELÁVACIE SLUŽBY  

126.  Jozef Kropiľák  176.  Ivan Fečišín  

127.  HAIJUN, s.r.o.  177.  Jaroslav Ľubocký - SECHTER  

128.  FERIS s.r.o.  178.  Jozef Dráb  

129.  Iveta Kozáková  179.  Ľudmila Tomanová  

130.  Anna Franková - EPoS  180.  Jozef Palenčár  

131.  Andrea Surinová  181.  KAPA DAB, spol. s r.o.  

132.  Václav Hurtuk s.r.o.  182.  Štefánia Lanščáková - kaderníctvo.  

133.  Martina Compeľová  183.  DOZANA, s.r.o.  

134.  DMM - ASC, s. r. o.  184.  Ladislav Tomčák - TOMDENT  

135.  Tham Dao Thi  185.  Anna Paločková  

136.  Slavko Machala - MACHO  186.  Ivana Varholiková - AMARE  

137.  Lýdia Molnárová  187.  PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.  

138.  Anna Kovalčíková  188.  Ing. Gabriel Neupauer  

139.  Dominika Tutokyová  189.  Mestský hokejový klub Sabinov, združenie  

140.  Martin Kačír - KATEX  190.  Veronika Matušová  

141.  Peter Kocúrek  191.  Vlastimil Artim - VASPO  

142.  MVDr. Vu Nguyen Duy  192.  HT SH, s.r.o.  

143.  Ľubomír Rusnák - klampiarské a lakovacie práce  193.  Janka Petijová  

144.  Daniel Kohút  194.  Daniel Radačovský  

145.  Jozef Dzurík-TEDAS  195.  Martin Michalčík  

146.  Ing. Anton Kovalčík  196.  Rudolf Cicman - EMI  

147.  Mgr. Andrej Slaninka - LOOK OČNÁ OPTIKA  197.  Slavomír Šaršala  

148.  Július Karásek  198.  Iveta Michnovičová  

149.  Jozef Hraško  199.  KOWAB s.r.o.  

150.  Gabriel Matija  200.  Mária Dvorščáková  
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201.  Andrea Varholiková    

202.  SAJ pekáreň, s. r. o.    

203.  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.    

204.  Anton Bodnár    

205.  Mária Šenitková    

206.  MEGATRONE, spol. s r. o.    

207.  Slávka Kvašňáková    

208.  Gia Hung Trinh    

209.  CORADO, s.r.o.    

210.  Milka Karnišová "Kaderníctvo Milka"    

211.  Dušan Šajgal    

212.  Gabriela Sklenárová - SLOVREA    

213.  OVO-MONT spol. s r.o.    

214.  Iveta Beňačková - FEŠANDA    

215.  Božena Cihanská    

216.  Mária Macalová - VOMA    

217.  Roman Řehořek - GENESIS    

218.  
SKLODAS, spol. s r.o., spol. s r.o.- zlucovanie s ICO-

m 36444146-EKOSTAV,spols r.o. Stará Ľubovňa  
  

219.  Renáta Hambaleková    

220.  Mária Škovranová    

221.  MLYNSPOL, s.r.o.    

222.  Krzysztof Korzeniowski    

223.  EMMA, s.r.o.    

224.  TTTrend, s.r.o.    

225.  Tomáš Vrabeľ    

226.  Štefan Tomko - Autoškola Delňa    

227.  Lucia Straková    

228.  Bc. Boris Slávik, BORA    

229.  ARCHEUS reality center s.r.o.    

230.  Jana Nastišinová    

231.  Mgr. Martin Germič    

232.  Františka Vojteková    

233.  PHARMACY - BL, spol. s r.o.    

234.  Helena Kačírová    

235.  Ing. Martin Hudák - HUMA    

236.  Huong Nguyen Van    

237.  Silvia Urvinitková    

238.  Miroslav Fabián    

239.  ALFA-PEK, s. r. o.    
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