
 

Mestská rada v  S a b i n o v e   

  

Z á p i s n i c a  z  rokovania mestskej rady 

  

 

 

 

 

 

 

Dátum: 17.6.2019  

Miesto:  MsÚ Sabinov  

Začiatok rokovania: 14.00 h 

Ukončenie rokovania: 17.30 h 

   

Prítomní členovia MsR: 5  

Neprítomní členovia MsR: 0 

Ospravedlnení členovia MsR: 0 

MsR je uznášania schopná.  

 

Ďalší prítomní: vedúci oddelení a pracovníci MsÚ podľa bodov programu a ďalší  

podľa prezenčnej  listiny   

Primátor mesta :   Ing. Michal Repaský 

Prednosta MsÚ :   JUDr. Martin Judičák 

Hlavný kontrolór : Ing. Biroš Jozef   

  

 Zapisovateľ: Mgr. Beáta Pribulová 

 

 

Program rokovania 

 

 

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa 

3. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 

4. Návrh na menovanie riaditeľa MsKS 

5. Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície v Sabinove 

6. Návrh na rozdelenie dotácií mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 – II. etapa 2019 

7. Zmena uznesenia MsZ v Sabinove č.52 zo dňa 16.5.2019 

8. Informácia o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v šk. r. 2019/2020  

a v materských školách pre školský rok 2019/2020  

9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mesta Sabinov č. 3/2018 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov 

10. Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Orkucany – 

2019“ 

11. Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta 

12. Organizačné zabezpečenie MsZ 

 

 



 

Priebeh rokovania 

 

 

 

1. Otvorenie 

Primátor mesta, Ing. Michal Repaský privítal členov mestskej rady a otvoril zasadnutie 

MsR. Hovorkyňou na MsZ bude p. Lenková, ktorá prednesie Stanovisko MsR 

k prerokovanému programu MsZ. 

Body prehodíme z dôvodu pracovných povinností p. Tomčana, začneme bodom č.10 

 

10. Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Orkucany – 

2019“ 

Predkladá: Mgr. Anton Tomčan, referent referátu regionálneho rozvoja MsÚ – podrobne 

informoval členov MsR o projekte, samotná realizácia sa predpokladá na rok 2020. 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta verí, že po tretíkrát sa podarí byť úspešný v projekte.  

Návrh na uznesenie predniesol primátor mesta: MsR materiál prerokovala a odporúča ho na 

MsZ na schválenie. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4  Proti: 0   Zdržali sa: 0  Nehlasovali: 0 Prítomní: 4 

Za: Mgr. Daniela Lenková, Ing. Ladislav Haluška, Jozef Kropiľák,  Erik Radačovský 

 

3. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 

Predkladá: Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór – informoval podrobne o kontrolách, ktoré 

naplánoval a odpovedal na otázky členov MsR. 

  

Návrh na uznesenie predniesol primátor mesta: MsR prerokovala predložený materiál 

a odporúča predložiť ho na rokovanie MsZ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5  Proti: 0   Zdržali sa: 0  Nehlasovali: 0 Prítomní: 5 

Za: Mgr. Daniela Lenková, Ing. Ladislav Haluška, Jozef Kropiľák, Erik Radačovský, Mgr. 

Miroslav Kovalík 

 

4. Návrh na menovanie riaditeľa MsKS 

Predkladá: Ing. Michal Repaský, primátor mesta informoval o výberovom konaní na 

riaditeľa MsKS a odovzdal slovo predsedovi komisie, Ing. Petrovi Vargovčíkovi, ktorý 

podrobne informoval o jednotlivých kandidátoch a ich koncepcii. Zároveň odpovedal na 

otázky členov MsR.  

Prednosta úradu vysvetlil hodnotenie kandidátov a predniesol názor na kandidátov. Na 

otázku zverejnenia koncepcie kandidátov odpovedal, že je to zložitejšie a podlieha 

autorským právam.  

 

Návrh na uznesenie predniesol primátor mesta: MsR  prerokovala predložený návrh 

primátora mesta a odporúča MsZ uvedenému návrhu vyhovieť  v súlade s predpismi 

a menovať Mgr. Jozefa Váhovského do funkcie riaditeľa MsKS od 1.7.2019. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5  Proti: 0   Zdržali sa: 0  Nehlasovali: 0 Prítomní: 5 

Za: Mgr. Daniela Lenková, Ing. Ladislav Haluška, Jozef Kropiľák, Mgr. Miroslav Kovalík, 

Erik Radačovský 



 

 

6. Návrh na rozdelenie dotácií mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 – II. etapa 2019 

Predkladá: Ing. Ing. Alžbeta Semanová, vedúca OF MsÚ – informovala podrobne 

o predložených žiadostiach a rozdelení dotácii podľa návrhu komisie, zároveň odpovedala 

na otázky členov MsR. 

Ing. Peter Vargovčík informoval o priebehu zasadnutia komisie pre rozdelenie finančných 

prostriedkov žiadateľov o dotácie. Predniesol návrh, aby sa futbalistom ubralo 1.400 € 

a rozdelilo iným žiadateľom. Žiadateľ Občianske združenie Samaritán požiadal o dotácie 

pre poskytnutie balíčkov pre sociálne slabších, možno by to malo robiť  oddelenie sociálne. 

Poukázal, že je potrebné zmeniť VZN, príde s návrhom na zmenu, je potrebné stretnutie 

klubov a hľadať prepočet ako rozdeliť dotácie. 

Jozef Kropiľák dal do pozornosti svoj pohľad, že komisia navrhla  viac kynologickému 

klubu ako Domke – združeniu saleziánskej mládeže, a oproti minulému roku sme im ubrali  

o 1.200 €. Navrhujem navýšenie Domke na 1.400 €, Progresu na 1. 000 €, futbalu a hokeju 

ubrať po 500 €. 

Ing. Ladislav Haluška vysvetlil, že športové triedy na ZŠ Komenského nám pomôžu.   

Mgr. Daniela Lenková,- kynológovia dostali vyššiu sumu, lebo nikdy nemali a potrebujú si 

opraviť prvky, ktoré im boli poškodené. Uplynulo viac ako pol roka od volieb a nedostali 

sme sa k úprave VZN a zároveň predniesla názor na zmenu VZN. Na školení p. lektor 

povedal jednu vec, že musíme mať uzatvorené zmluvy s klubmi.  

Ing. Miroslav Kovalík podporil myšlienku úpravy VZN a je potrebné rozmýšľať  aj rozšíriť 

repre primátora. Materiály nám prichádzajú neskoro, aj stretnutie s Mihálikom prišlo 

neskoro.  

Erik Radačovský - podotkol, že materiály, pozvánka na zasadnutie  komisií nechodia vôbec. 

 

Návrh na uznesenie predniesol primátor mesta: MsR prerokovala materiál a odporučila 

schváliť dotácie s pozmeňujúcim návrhom z MsR- Hokejový klub Sabinov – 500 €, 

Mestský futbalový klub Slovan Sabinov – 500 €, DOMKA – združenie saleziánskej 

mládeže + 900 € a Progres 2000 + 100 €. 

 

Hlasovanie:   

Za: 4  Proti: 0   Zdržali sa: 1  Nehlasovali: 0 Prítomní: 5 

Za:  Mgr. Miroslav Kovalík, Mgr. Daniela Lenková, Jozef Kropiľák,  Erik Radačovský  

Zdržali sa: Ing. Ladislav Haluška 

 

7. Zmena uznesenia MsZ v Sabinove č.52 zo dňa 16.5.2019 

Predkladá: Ing. Alžbeta Semanová, vedúca OF MsÚ – podrobne informovala o  dôvodoch 

zmeny v uznesení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5  Proti: 0   Zdržali sa: 0  Nehlasovali: 0       Prítomní: 5 

Za: Mgr. Daniela Lenková, Ing. Ladislav Haluška, Jozef Kropiľák, Mgr. Miroslav Kovalík,  

Erik Radačovský  

 

5. Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície v Sabinove 

Predkladá: Ing. Michal Repaský, primátor mesta – materiál bol predložený v marci, 

vzhľadom na to, že bod bol stiahnutý, predkladám ho znovu  tak, ako som deklaroval novú 

koncepciu na MsÚ, a zvlášť na MsP. Mám Martina Radvanského nastaveného na 

fungovanie rómskych hliadok. Riešime teraz systematizované pracovné miesta, podopĺňajú 

sa pracovné náplne, v organizačných  zmenách sa pôjde pomaličky, tak,  aby neutrpel  úrad.  

Erik Radačovský položil otázku, či je to jediná personálna zmena?  



Odpovedal primátor mesta: nie, to je personálna zmena, ktorú mi ukladá kompetenciu 

predložiť vám, pôjdu ďalšie zmeny. Poverením MsP bude Martin Radvanský, neplánujem  

teraz zobrať ďalšieho člena MsP, vzhľadom na to, že máme rómske hliadky, keď skončia, 

uvidíme. Výberové konanie bude vypísané. 

Prednosta úradu navrhuje výberové konanie na september, ani jeden z príslušníkov MsP 

nemá garantované miesto do dôchodku, nie sme spokojní s prácou MsP. Sú aj mestá 

s menším počtom príslušníkov. Informoval o zložení výberovej komisie a odpovedal na 

otázky členov MsR. 

 

Návrh na uznesenie predniesol primátor mesta: MsR prerokovala predložený návrh 

primátora mesta Sabinov a odporúča MsZ uvedenému návrhu vyhovieť v súlade 

s paragrafmi a  odvolať Ing. Martina Jurka z funkcie náčelníka Mestskej polície v Sabinove 

dňom  30.6.2019 a zobrať na vedomie poverenie PhDr. Martina Radvanského vedením 

Mestskej polície v Sabinove dňom 1.7.2019 do dňa vymenovania náčelníka Mestskej polície 

v Sabinove Mestským zastupiteľstvom v Sabinove. 
 

Hlasovanie:   

Za:2  Proti: 0   Zdržali sa: 3  Nehlasovali: 0       Prítomní: 5 

Za:  Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Miroslav Kovalík  

 Zdržali sa: Mgr. Daniela Lenková, Jozef Kropiľák,  Erik Radačovský 

 Návrh nebol prijatý 

 

8. Informácia o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v šk. r. 2019/2020  

a v materských školách pre školský rok 2019/2020.  

Predkladá: Ing. Vlasta Znancová, vedúca OŠKaTK MsÚ – podrobne informovala 

o počte  zapísaných a neprijatých detí, odpovedala na otázky členov MsR. 

Návrh na uznesenie predniesol primátor mesta: MsR prejednala informáciu o zápise detí na 

plnenie PŠD v ZŠ a MŠ a odporúča MsZ zobrať tento materiál na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5  Proti: 0   Zdržali sa: 0  Nehlasovali: 0 Prítomní: 5 

Za: Mgr. Daniela Lenková, Ing. Ladislav Haluška, Jozef Kropiľák, Mgr. Miroslav Kovalík,  

Erik Radačovský 

 

9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mesta Sabinov č. 3/2018 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov. 

Predkladá: Ing. Vlasta Znancová, vedúca OŠKaTK MsÚ – podrobne informovala 

o dôvodoch zmien VZN a odpovedala na otázky členov MsR. 

Návrh na uznesenie predniesol primátor mesta: MsR prerokovala  materiál č. 9 a odporúča 

ho predložiť na schválenie MsZ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Proti: 0   Zdržali sa: 0  Nehlasovali: 0       Prítomní: 5 

Za: Mgr. Daniela Lenková, Ing. Ladislav Haluška, Jozef Kropiľák, Mgr. Miroslav Kovalík,  

Erik Radačovský 

 

11. Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta 

Predkladá: Ing. Viliam Palenčár, vedúci OSMaVS MsÚ – informoval podrobne o návrhu na 

zriadenie vecného bremena 

Hlasovanie: 



Za: 5  Proti: 0   Zdržali sa: 0  Nehlasovali: 0       Prítomní: 5 

Za: Mgr. Daniela Lenková, Ing. Ladislav Haluška, Jozef Kropiľák, Mgr. Miroslav Kovalík,  

Erik Radačovský 

Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta 

Hlasovanie: 

Za: 5  Proti: 0   Zdržali sa: 0  Nehlasovali: 0       Prítomní: 5 

Za: Mgr. Daniela Lenková, Ing. Ladislav Haluška, Jozef Kropiľák, Mgr. Miroslav Kovalík,  

Erik Radačovský 

 

Návrh majetkoprávneho prevodu nehnuteľného majetku mesta – prípad hodný osobitného 

zreteľa 

Hlasovanie: 

Za: 5  Proti: 0   Zdržali sa: 0  Nehlasovali: 0       Prítomní: 5 

Za: Mgr. Daniela Lenková, Ing. Ladislav Haluška, Jozef Kropiľák, Mgr. Miroslav Kovalík,  

Erik Radačovský 

 

Návrh na ukončenie nájomného vzťahu k nehnuteľnostiam v k.ú. Sabinov 

Ing. Miroslav Kovalík, v správnej rade Polikliniky sme to preberali, zmluva je stále platná, 

sú dôvody na vypovedanie zmluvy s tým, že nebránime sa tomu, aby sa uzatvorila nová 

zmluva, bol nám zaslaný iný projekt, aký bol schválený 

Ing. Ladislav Haluška, z môjho pohľadu pôvodný účel, na ktorý bola zmluva schválená, 

pominula, zrušme túto zmluvu, a poďme rokovať o ďalších veciach, aby sa nepoškodila 

Poliklinika, aby nedošlo ku konkurencii. 

Mgr. Daniela Lenková, rozprávala som s pánom doktorom, a bolo mi vysvetlené, že nedostal 

stavebné povolenie s tým, že nemal parkovacie miesta a s Poliklinikou sa nemohol 

dohodnúť, je toho názoru , že od roku 2018 by mu mala plynúť ešte ďalšia doba. 

Návrh na uznesenie predniesol primátor mesta: MsR prerokovala predložený návrh 

a odporúča zmluvu vypovedať, a nech sa začne rokovať o novej zmluve za nových 

podmienok. 

Hlasovanie: 

Za:  4 Proti: 0   Zdržali sa: 1  Nehlasovali: 0       Prítomní: 5 

Za: Ing. Ladislav Haluška, Jozef Kropiľák, Mgr. Miroslav Kovalík, Erik Radačovský 

 Zdržali sa : Mgr. Daniela Lenková 

  

Návrh na výkon činností súvisiacich s majetkom mesta pre VVS, a. s. – podrobne 

informoval o návrhu 

 

Hlasovanie: 

Za: 5  Proti: 0   Zdržali sa: 0  Nehlasovali: 0   Prítomní: 5 

Za: Mgr. Daniela Lenková, Ing. Ladislav Haluška, Jozef Kropiľák, Mgr. Miroslav Kovalík,  

Erik Radačovský  

 

12. Organizačné zabezpečenie MsZ 

Predkladá: Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS MsÚ 

Primátor mesta informoval - MsZ sa uskutoční 27.6.2019 o 13.00 h 

MsR prerokovala predložený materiál a schvaľuje  organizačné zabezpečenie MsZ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4  Proti: 0   Zdržali sa: 1  Nehlasovali: 0   Prítomní: 5 

Za: Mgr. Daniela Lenková, Ing. Ladislav Haluška, Jozef Kropiľák, Mgr. Miroslav Kovalík,  

Erik Radačovský  

 



 

 

 

13. Rôzne 

 

Primátor mesta  informoval o  

- MŠ Jarková 

- MŠ 9. mája  zmluva je na kontrole, hneď po doručení sa začne realizácia 

- čakáme za kontrolou vnútroblok Komenského 

- učebne pôjdu teraz 

- dnes prišlo vyjadrenie z KDI rozšírenie plôch pre odstavovanie vozidiel vo vnútrobloku 

na Ul. 17. novembra v Sabinove, kde súhlasí bez pripomienok, ešte bude vyjadrenie 

dotknutých orgánov a je potrebné stavebné povolenie 

- 25.6.2019 bude konferencia vo veľkej  zasadačke MsÚ - Efektívna a verejná správa od 

9.30 h do 15.00 h 

- firma WBB má najvážnejší záujem o prenájom plochy ŠL 

- Apoštolská cirkev spolu s Angličanom majú záujem o prenájom veľkej jedálne pri VPS, 

jedná sa o pracovné činnosti – vyrábanie krabíc, ručné výrobky a pod. 

- s pánom Onderčom komunikujeme: 

Seniorvital zmluva je podpísaná  na 70 €/ na osobu s trvalým pobytom v Sabinove,  je tu 

opakujúca žiadosť o odkúpenie pozemkov pod budovou – správna rada Polikliniky 

nesúhlasí s odpredajom, nájom je do výšky 7.000 €, návrh členov MsR bol navýšenie 

prenájmu pozemkov 

- zajtra sa uskutoční 4 Rada ZMOSU 

- vo štvrtok je valné zhromaždenie Vodárenskej spoločnosti 

 

Jozef Kropiľák: chcem sa spýtať v súvislosti s  CISKOU, čo sme sa bavili a rozišli sme sa    

s tým, že chceli by sme skúsiť partnerské zmluvy, samozrejme sme nepredpokladali , že my  

teraz budeme oslovovať tých lekárov, kto sa toho zhostí? 

Odpovedal primátor mesta: na meste nikto, a s pani Fenikovou som rozprával a odporučila, aby  

sme išli variantou B a upravili si štatút. 

Mgr. Daniela Lenková – zdá sa mi podozrivé, ako my nechceme, aby do toho išlo mesto. 

JUDr. Martin Judičák: čo sa týka partnerských dohôd, do úvahy prichádzajú iba traja lekári 

a lobingom p. Čekanovi a p. Birčákovi sa to podarilo. 

Kotolňa na Komenského nie je majetkom mesta, patrí železniciam a platíme tam nájom, pozriem 

sa na to, neviem či za budovu, či za pozemok. 

 

Ing. Miroslav Kovalík – ako bude postupovať oddelenie školstva, ak je potrebné v obidvoch 

školách otvoriť nové oddelenie školského klubu, respektíve v obidvoch školách po jednom 

oddelení naviac, lebo sa navýši počet detí, budú navštevovať aj školský klub, budeme  

v najbližšej zmene rozpočtu  žiadať na navýšenie na mzdu vychovávateľky? 

Primátor mesta odpovedal: budeme musieť to na školskej aj finančnej komisii  riešiť. 

Erik Radačovský informoval, že v auguste príde poslankyňa NR p. Viera Budáčová, a poprosil 

o audienciu u primátora, zároveň požiadal, aby sme informovali o jej návšteve. 

Primátor mesta informoval členov MsR o pozvaní do partnerských miest. 

Ďalšie MsZ je naplánované na 27.8.2019, pred tým zasadnutie MsR. 

       

Záver  

Primátor mesta poďakoval za účasť a diskusiu členom MsR. 

 

 

V Sabinove dňa 24.6.2019               


