
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: 16.10.2019  

Miesto:  malá zasadačka MsÚ Sabinov  
Začiatok rokovania: 09:00 hod  

Ukončenie rokovania: 12:20 hod  

   
Prítomní členovia MsR: 4  

Neprítomní členovia MsR: 1 
Ospravedlnení členovia MsR: 1 

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. Jozef Biroš   

  

Zapisovateľ: Ing. Ladislav Haluška 
 

Program rokovania 
 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa 
3. Návrh na prijatie úverovej linky - projekt Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné 

kultúrne dedičstvo poľsko – slovenského pohraničia 
Predkladá: Ing. Alžbeta Semanová, vedúca OFaR MsÚ 

4. Vypracovanie PD pre cyklistické komunikácie v meste Sabinov 

Predkladá: Mgr. Anton Tomčan, poverený riadením ORVaSŠÚ MsÚ 
5. Doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016-2020 

Predkladá: Mgr. Gabriela Harčaríková, vedúca OSS MsÚ 
6. Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 4/2006 o 

vymedzení miest na umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamných materiálov v 
znení VZN č. 9/2008 a VZN č. 8/2015 

Predkladá: Mgr. Lukáš Janiga, poverený riadením OPaSM MsÚ 

7. Návrh Zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa  
Predkladá: Mgr. Lukáš Janiga, poverený riadením OPaSM MsÚ 

8. Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta 
Predkladá: Mgr. Lukáš Janiga, poverený riadením OPaSM MsÚ 

9. Návrh na zmenu člena redakčnej rady mesačníka – Spravodajca mesta Sabinov  

Predkladá: Ing. Ladislav Haluška, zástupca primátora 
10. Organizačné zabezpečenie MsZ 

Predkladá: JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ 
11. Rôzne 

12. Záver 
 

 

 

 

 



Priebeh rokovania 

 

1. Otvorenie  

Primátor mesta, Ing. Michal Repaský privítal členov mestskej rady, zároveň predstavil prizvaného  hosťa 

Ing. Jozefa Mervu  starostu obce Uzovský Šalgov a otvoril zasadnutie MsR. Rokovania začneme 

projektom Muszyna – Sabinov  z dôvodu pracovných povinností Ing. Alžbety  Semanovej, bod č. 8 bude 

doplnený o nové fakty a skutočnosti prenájmu pozemku pre ORTHON s.r.o.  

Návrh na prijatie úverovej linky - projekt Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné 

kultúrne         dedičstvo poľsko – slovenského pohraničia 

Predkladá: Ing. Alžbeta Semanová, vedúca OFaR MsÚ – podrobne informovala o financovaní 

a dofinancovaní nad rámec schváleného projektu zabezpečenie a realizácia projektu Muszyna- Sabinov, 

kde hlavnou prioritou je oprava hradieb mesta Sabinov,  formou krátkodobého preklenovacieho úveru 

v hodnote 791 000 eur len  kapitálové investície na obdobie 1 roka.  Ing. Alžbeta Semanová odpovedala 

na otázky členov MsR, zároveň pripomenula, že samotná realizácia tohto projektu by mala byť hlavnou 

prioritou rozpočtu na rok 2020. 

 

Návrh na uznesenie predniesol primátor mesta a  MsR prerokovala predložený materiál a odporúča MsZ 

uvedený návrh schváliť. 

 

Hlasovanie:  

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

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

 

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre cyklistické komunikácie v meste Sabinov 

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

Prednosta  JUDr. Martin Judičák  v krátkosti informoval členov MsR o  žiadosti vypracovania projektovej 

dokumentácie na základe výzvy:   1 . oprávnené výdavky PD, 

                                                             2. samotné budovanie  cyklochodníkov, 

                                                             3. príslušenstvo – prístrešky, stojany. 

Vyhodnotil, že momentálne nie je k dispozícii žiadna PD, teda je výhodné zapojiť sa do existujúcej, aby 

sa podarilo získať zdroje financovania na vypracovanie novej dokumentácie. Zároveň predstavil 

myšlienku prepojenia existujúcich cyklochodníkov, resp. ich rozšírenie do centra mesta. 

Primátor Ing. Michal Repaský v krátkosti ozrejmil prítomnosť starostu Ing. Jozefa Mervu, starostu obce 

Uzovský Šalgov a odovzdal mu  slovo. 

Ing. Jozef Merva informoval členov MsR o záujme nadviazania spolupráce mesta Sabinov – Uzovský 

Šalgov, prepojením cyklotrasy obce Uzovský Šalgov - Ražňany - Sabinov,  zabezpečením zvýšenia 

bezpečnosti cyklistov a chodcov a napojenie sa na existujúce cyklochodníky, zapojením sa do 

projektovej dokumentácie. 

 Ing. Anton Tomčan  informoval členov MsR o možnostiach vypracovania projektovej dokumentácie 

a odpovedal na otázky. Podotkol, že aj keď je projektová dokumentácia striktne daná pre stavebné 

povolenie, môže obsahovať prvky realizačnej dokumentácie, aby sa pre budúcnosť nedoplácalo na ďalší 

stupeň projektovej dokumentácie. 

Primátor Ing. Michal Repaský podotkol - prioritou je prepojenie cyklotrasy  Eurovelo - Šarišské  

Michaľany, o možnostiach dofinancovania, aby sa prepojil celý úsek  Pečovská Nová Ves – Sabinov -  

Šarišské  Michaľany. 

Mgr. Daniela Lenková  podotkla - či bude vypracovaná projektová dokumentácia, bez toho aby  

starostovia obcí, oslovili majiteľov  dotknutých pozemkov. 



Primátor mesta ubezpečil členov MsR -  verím, že pán starosta obce Ražňany bude maximálne ústretový 

a súčinný pri realizácii, a osloví všetkých majiteľov. 

 

Návrh na uznesenie predniesol primátor mesta a MsR materiál prerokovala a odporučila ho MsZ  na 

prerokovanie a schválenie. 

 

Hlasovanie: 

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

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

 

3. Doplnenie Komunitného plánu  sociálnych služieb na roky 2016-2020 

Predkladá : Mgr. Gabriela Harčariková, vedúca oddelenia sociálnych služieb MsÚ -  informovala členov 

MsR o zmenách komunitného plánu  uvedených v dôvodovej  správe. Ide o odborný dokument, ktorý  

sa podľa potreby môže upravovať a dopĺňať.  Nastali zmeny  u verejných poskytovateľov v tomto roku, 

niečo pribudlo, niečo ubudlo, aby bolo všetko v súlade s Komunitným plánom, pretože od toho sa 

odvíjajú príspevky štátu. Tieto údaje  boli získané z registra poskytovateľov, ktorý zverejňuje VUC. 

Ozrejmila, že Komunitný plán je otvorený dokument, ktorý sa dopĺňa a upravuje podľa potrieb. 

 

Návrh predkladá primátor a MsR návrh prekovala a odporúča ho MsZ na prerokovanie a schválenie. 

 

Hlasovanie: 

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

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

 

4. Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 4/2006 o vymedzení 

miest na umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamných materiálov v znení VZN č.9/2008 

a VZN č. 8/2015 

Predkladá: Mgr. Lukáš Janiga, poverený riadením OPaSM MsÚ - podrobne informoval o návrhu členov 

MsR v doplnení všeobecne záväzného nariadenia. 

Predkladaný  návrh,  bol vypracovaný na podnet riaditeľa MsKS  Mgr. Jozefa Váhovského. Tento návrh  

má svoj zámer zvýšiť mieru informovanosti verejnosti aj takouto formou,  najme v oblasti kultúrneho 

diania na území mesta Sabinov. Zároveň to má nadväznosť  na plánované  spustenie 3D kina, aby aj 

takouto formou boli návštevníci , okoloidúci informovaní o kultúrnom dianí. Konkrétne ide o využitie 

voľných miest – zábradlí, kde ľudia bezprostredne chodia. Je to naplánované tak, že to bude reklamný 

banner alebo tabuľa a konkrétne plochy budú zadefinované – zlegalizované, aby bolo jasné kto je 

správcom týchto plôch. 

Primátor mal taktickú poznámku - čiže tomu rozumiem tak že, pôjde o našu plochu, ktorá bude za úplatu  

slúžiť aj na prenájom? 

Prednosta potvrdil  poznámku primátora - ozrejmil, dávame to právneho stavu. Ide o prvý krok, ako 

využívať tieto plochy prednostne pre mesto Sabinov, v druhom rade na prenájom. Každý, kto bude 

chcieť niečo zverejniť, musí tak urobiť prostredníctvom MsKS. 

Mgr. Miroslav  Kovalík  podotkol - je potrebné to prerokovať  aj s KDI, aby súhlasili s lokalitami  

navrhovanými nami, ak náhodou nebudú súhlasiť, nech navrhnú lokality umiestnenia, kde by to bolo 

z ich strany prechodné. 

Mgr. Daniela Lenková -  MsKS spravuje naše oznamovacie tabule a  betónové skruže, bolo by dobré 

potrebné  ich upozorniť, že aspoň raz za rok je potrebné ošetriť tieto skruže, prípadne ich vymeniť, aby 

to nešpatilo mesto. 

Prednosta ubezpečil členov MsR, že na tému údržby oznamovacích tabúľ, skruží ich prípadnej výmeny 

za novšie, estetickejšie verzie už s riaditeľom MsKS prebehla debata. Budeme na to myslieť pri tvorbe 

rozpočtu.  



Ing. Ladislav Haluška poznamenal – že do budúcna, treba premýšľať aj nad elektronickými tabuľami. 

Myslím si, že to je dosť chytľavé, keď sa to tam mení. 

Jozef Kropiľák podotkol- pohyblivá reklama upúta. 

Primátor podotkol- mám takú víziu aby sme mali jednu pohyblivú reklamnú tabuľu na MsKS a druhú pri 

mestskej športovej hale. 

 

Návrh predkladá primátor a MsR  podľa § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g.) zákon č. 369/1990 Zb. 

a obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  materiál prekovala a odporúča ho MsZ na 

prerokovanie a schválenie. 

 

Hlasovanie: 

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

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

 

5. Návrh Zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa 

Predkladá: Mgr. Lukáš Janiga, poverený riadením OPaSM MsÚ - podrobne informoval členov MsR 

o predkladanom návrhu zmluvy, ktorý viacmennej  reflektuje na dlhoročnú zaužívanú – neformálnu prax 

obcí a mesta Sabinov, ktorú majú zaužívanú, len nemali právny titul.  Členské príspevky sa hradia podľa 

počtu obyvateľov, avšak to nemá dopad na rozpočet, keďže je vždy  rozpočtovaný dlhoročne.  Obce 

potrebujú mať svoju oficiálnu platformu. 

Prednosta dodal - zmluva, musí byť prerokovaná aj vo  všetkých ostatných zastupiteľstvách, všetkých 

obcí a miest. Je potrebné tento  formálny úkon urobiť na zastupiteľstve,  pretože, to je predpoklad toho 

aby bola zmluva schválená. Skutkový stav, je známy, takto to dlhoročne fungovalo, len to musí mať 

právnu formu- rámec. 

 

Návrh  na uznesenie predkladá primátor mesta a MsR podľa § 220a zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších  právnych predpisov materiál prerokovala a odporúča ho predložiť na 

schválenie MsZ. 

 

Hlasovanie: 

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

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

   

6. Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta 

Predkladá: Mgr. Lukáš Janiga poverený riadením OPaSM MsÚ – na úvod ozrejmil, že  materiál na návrh 

na majetkovú dispozíciu majetku mesta Sabinov, všetkých päť  navrhovaných majetkových dispozícií, 

bolo finančnou komisiou schválených a odporúčaných na ďalšie konanie. 

 

A. Návrh na riešenie prevodu nehnuteľného majetku v k.ú. Sabinov – pozemok CKN p.č. 5236/143 

ostatná plocha o výmere 407m2 ( vlastník SR- Ministerstvo obrany SR). 

Mgr. Lukáš Janiga  podrobne informoval členov mestskej rady, že konkrétne ide o pozemok pri moste 

pod Švabľovkou.  

Prednosta podotkol - mesto bude mať aspoň príjem. Mesto to na svoje účely nebude užívať, skôr je 

tento pozemok  možné odpredať prípadným záujemcom, majiteľom pozemkov v tejto oblasti. 

Ing. Ladislav Haluška podotkol - bývalo dobrým zvykom na zastupiteľstvo dokladať aj fotodokumentáciu 

daných parciel a pozemkov, ktorá potom pri rozhodovaní poslancov dosť objasní danú situáciu, pre 

lepšiu predstavu o ktorý pozemok ide. 

 

Návrh predkladá primátor a MsR návrh prekovala a odporúča ho MsZ na prerokovanie a schválenie. 

 



Hlasovanie: 

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

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

 

B. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva  nehnuteľného majetku mesta – pozemok 

CKN p.č. 1803/21 ovocný sad o výmere 5209 m2 , z ktorého  geom. plánom č.121/2019 úradne  

overeným Okresným úradom odbor katastrálny pod č. G1-395/2019 zo dňa 18.7.2019 bol 

vyčlenený diel „1“ o výmere 32 m2.  

Mgr. Lukáš Janiga podrobne  informoval členov MsR, že tento návrh sa týka viac-menej takého 

usporiadania  pozemku a plotu, na základe žiadosti  p. Leškovej. Konkrétne ide o 32 m2 , kde je 

navrhovaný predaj formou priameho predaja. Teraz je potrebné zo strany zastupiteľstva rozhodnúť či 

áno alebo nie. Potom sa zverejnia podmienky predaja. 

Ing. Ladislav Haluška  podotkol – v podstate  p. Lešková už  pred niekoľkými rokmi  žiadala o tento 

pozemok, no neprejavila záujem o kúpu. 

 

Návrh predkladá primátor a MsR návrh prekovala a odporúča ho MsZ na prerokovanie a schválenie. 

 

Hlasovanie: 

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

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

 

C. Návrh na schválenie  prenájmu pozemku majetku mesta pre žiadateľa Obec Ražňany na  účel 

vybudovania svetelných bodov v rámci cyklochodníka Sabinov- Ražňany (prípad hodný 

osobitného zreteľa) 

Mgr. Lukáš Janiga podrobne informoval členov MsR, že ide o tri pozemky vo vlastníctve mesta, ktoré sa 

nachádzajú pod cyklochodníkom smerom na Ražňany. Starosta obce Ražňany  Radovan Rokošný prišiel 

s návrhom osvetlenia cyklochodníka.  V rámci toho  projektu  však potrebuje deklarovať vzťah k tomuto 

pozemku, minimálne 10 rokov potrebuje mať tieto pozemky  obec Ražňany k dispozícii, po vzájomnej  

dohode sa navrhlo obdobie 13 rokov.  

Navrhovaný spôsob je formou priameho prenájmu, vo výške 1 eura za všetky tri pozemky. Pretože ide 

verejne prospešné zariadenie. 

 

Návrh na  prenájom  za 1 euro ročne za všetky tri pozemky  predkladá primátor mesta a MsR návrh 

prekovala a odporúča ho MsZ na prerokovanie a schválenie. 

 

Hlasovanie: 

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

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

 

D.  Návrh na zriadenie vecného bremena pre žiadateľa Ing. Metoda Drába 

Mgr. Lukáš Janiga podrobne informoval o danom prípade p. Drába,  ktorý býva za komunitným centrom. 

V danom prípade ide o spor so susedmi a o prístupe, využívaní  pozemku. Konkrétne ide o mestský 

pozemok ktorý chce využívať, stačí mu vecné bremeno o využívaní pozemku. 

 

Návrh uznesenie  predkladá primátor a MsR návrh prekovala a odporúča ho MsZ na prerokovanie 

a schválenie. 

 

Hlasovanie: 

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

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



E.  Návrh na schválenie prevodu vlastníctva  nehnuteľného majetku mesta  pre žiadateľov 

- Miroslav Páll a manželka Alena Pállová, 

- Marek Zagrapan, 

- Mgr. Libor Zagrapan, 

- Mgr. Kamil Zagrapan. 

-  

Mgr. Lukáš Janiga podrobne informoval členov MsR o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku v sume 

30 eur za m2, na základe znaleckého posudku a odpovedal na otázky členov mestskej rady. 

 

Návrh na uznesenie  predkladá primátor a MsR návrh prekovala a odporúča ho MsZ na prerokovanie 

a schválenie. 

 

Hlasovanie: 

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

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

 

F.  Informácia o stave rokovaní o zmene nájomnej zmluvy s nájomcom ORTHON s.r.o. 

Prednosta: odovzdal slovo Mgr. Daniele Lenkovej. 

Mgr. Daniela Lenková  členka mestskej rady – ozrejmila zaradenie tohto bodu do rokovania MsR, na 

základe rozhovoru z MUDr. Onderčom. 

Mgr. Daniela Lenková -  z môjho pohľadu, mne sa zdá že celú túto problematiku príliš naťahujeme. 

Neformálne sedenia prebehli, stretávame sa, bavíme sa o tom, v podstate  nikdy nikto nebol proti  

a stále  to  kdesi viazne a definitívny verdikt nepadol, a  nebolo to zaradené ani teraz na prerokovanie 

do MsR, tým pádom to nepôjde ani na zastupiteľstvo. Chcela by som informáciu prečo to nebolo 

zaradené, kde je problém a či dospejeme niekedy k nejakej dohode s pánom doktorom. 

Primátor  poznamenal - že ak by dnes Mgr. Lenková nenavrhla tento bod programu na prerokovanie, 

tak by ho sám zaradil, na základe telefonického rozhovoru s pánom doktorom. 

Prednosta reagoval na podnet: ja sa celkom s týmto nestotožňujem a prekvapuje ma nátlak zo strany 

doktora na poslancov a primátora, pretože ak by boli všetky veci ohľadom dodatku jasné, tak by to 

samozrejme išlo. Určite by som sa nechcel dostať do situácie, že sa na  zastupiteľstve  budú riešiť ďalšie 

detaily, ktoré  boli otvorené práve na neformálnych stretnutiach. 

Otvorené boli ďalšie veci zo strany poslancov, požiadavky  na pána doktora na preukázanie nejakých 

skutočností, a hlavne bola otvorená aj  výška nájomného, zatiaľ iba vo všeobecnej rovine, avšak mali 

by sme potom k nejakej zhode dôjsť. Pána doktora sme vyzvali po neformálnom stretnutí na doplnenie 

účelu využitia nehnuteľnosti. 

Mgr. Daniela Lenková - súhlasím, že sú stále nejaké nové požiadavky a ak  neprišli písomne, je potrebné 

to  interne prerokovať s doktorom Onderčom, aby predložil tieto požiadavky písomne, a by sa 

zapracovali do zmluvy. Rozprávala som s pánom doktorom, a povedal mi že nemá problém akceptovať 

akékoľvek návrhy poslancov, pretože už potrebuje začať riešiť veci. 

Primátor dodal, že zaradenie  návrhu  na zastupiteľstvo nie je problém, len sa treba ešte aspoň jeden 

krát stretnúť s doktorom.  

 

Návrh predkladá primátor a mestská rada vec prerokovala a dohodla sa na postupe, že mesto vyzve 

nájomcu na predloženie  stanoviska MZ SR k zámeru zriadiť špecializovanú nemocnicu v odbore 

ortopédia, na doplnenie účelu predmetu nájmu a na jeho stanovisko  k zvýšeniu nájomného po 

kolaudácii stavby na 1/10 všeobecnej hodnoty pozemkov, ktoré sú predmetom nájmu ročne. V prípade, 

že nájomca doplní stanovisko, doplní účel zmluvy a vyjadrí sa k zvýšeniu nájomného v lehote do konania 

najbližšieho zastupiteľstva, mesto bude informovať poslancov mestského zastupiteľstva o stanovisku 

nájomcu a materiál môže byť prerokovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva po doplnení programu 

zasadnutia. 



 

Hlasovanie: 

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

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

 

7. Návrh na zmenu člena redakčnej rady mesačníka – Spravodajca mesta Sabinov 

Predkladá: Ing. Ladislav Haluška, zástupca primátora – informoval o zmene člena  v redakčnej rade, 

ktorá vyplýva z menovania Mgr. Jozefa Váhovského do funkcie riaditeľa MsKS.   Bolo vždy pravidlom, 

že riaditeľ má právo vstupovať do redakčnej rady. 

 

Návrh na uznesenie predkladá viceprimátor  a MsR  predložený návrh prerokovala a odporúča MsZ zvoliť  

Mgr. Jozefa Váhovského  za člena redakčnej rady Spravodajcu mesta Sabinov. 

 

 

Hlasovanie: 

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

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

 

8. Organizačné zabezpečenie MsZ 

Predkladá : JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ  

Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór podotkol - že, do rokovania nebol zaradený bod Petícia od občanov 

ulice Gen. Svobodu. 

Prednosta ubezpečil členov MsR, že bod Petícia občanov ulica Gen. Svobodu bude zaradená do 

programu MsZ. 

Primátor mesta informoval – MsZ sa uskutoční 24.10. 2019 o 13:00 h. 

 

Návrh na zaradenie bodu MsR predložený materiál prerokovala a odporúča program MsZ doplniť o bod 

Petícia občanov ulice Gen. Svobodu. 

 

Hlasovanie: 

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

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

 

Rôzne 

Primátor mesta informoval o  

- poďakoval všetkým zúčastneným výstavy Teodora Kosztku Csontváryho, 

- privítali a pohostili sme hostí z Maďarska, 

- v Kendereši boli voľby primátora, pani primátorka neprešla, bude nový primátor, 

- Poľsko malo parlamentné voľby, vládna strana je PiS, 

- MsKS otvára 3D kino, keď bude dokončená výstavba  výťahu, vzduchotechniky  urobíme 

slávnostné otvorenie, 

- pri príležitosti mesiac úcty k straším nás navštívil bývalý premiér predseda strany SMER, 

navštívil SENIORVITAL  kde daroval masážne kreslo, zároveň daroval finančnú čiastku  pre 

dôchodcov aj pre úniu žien, 

- MŠ 9. mája má prísť vzduchotechnika, sľúbili nám že konca októbra to bude, všetko je tam 

pripravené, už len kuchyňu treba dokončiť, 

- MŠ Jarková Orkucany, inštalovali siete voda - kanál - plyn, prizvali sme projektanta. Verím 

že termín bude dodržaný, a je tam pracovné nasadenie, 



- nemilá skutočnosť, ktorá nastala v meste Sabinov, že ústredie práce vypovedalo zmluvu 

dcérskej firme EuroStrem, ktorá je pod EuroBuildingom. Nám zostane krásny strašiak 

v podobe obitej budovy Úradu práce. Bude sa čakať na budúci rok, kým vy-súťažia lokálne 

firmy, na okná, omietky, 

- EUROVELO je zaasfaltované, 

- 4.11.2019 bude výjazdové rokovanie, v poradí siedme Prešovského samosprávneho kraja, 

predpokladám že budú volať poslancov, Ing. Marek Hrabčák PhD. sľúbil, že zaintervenuje 

aby ste pozvaní, 

- 23.10.2019 je výjazdové rokovanie vlády.  Príde  vedúci oddelenia školstva, ktorý potom 

ide buď do DSS Orkucany alebo škôl. Je to pre celý Sabinovský okres, čiže oni si budú 

vyberať  sociálno- ekonomickú vzorku starostov, podnikateľov. Odporučil som im  nech idú 

pozrieť EKOSVIP, ak budú chcieť ísť do závodov odporučil som  ZŤS alebo Sanas, 

- vďaka p. prednostovi a p. Tomčanovi  sme boli  úspešný, ako jedna z piatich samospráv,  

ideme do vzdelávania v modeli CAF, 

- štátny fond rozvoja bývania, vyhláška 540 sa novelizuje od 1.1.2020, také nóvum je, že idú  

sadzby hore a úroky nižšie,  

- október je mesiac úcty k straším, v nedeľu bude aj  Slávik a úcta k starším, 

- čo týka zimného štadiónu, o stretnutie ma požiadal riaditeľ spolu s pánom Kušnírom, 

pripravujú rozpočet na nový rok a skutočne tá technológia už pomaly začína odchádzať 

a budeme sa musieť veľmi vážne  zaoberať čo s tým. Nerobím si  žiadne ilúzie, že to 

zvládneme naraz, 

- v rámci  pravidelných mesačných  porád vedenia, jedna bude výjazdová. 

JUDr. Martin Judičák: vrátim sa ešte  k štadiónu, stretol som sa aj s p. Šatanom, rozprávali sme sa, 

a máme tiež naplánovanú poradu, aby sme si povedali koncepčne, čo všetko  treba a potrebujeme, aj 

za účasti MsKS a hokejového klubu. Na zimnom štadióne  vnímame 3 také problémy, jeden je vlastne 

technológia, a ten obnos tých finančných prostriedkov je naozaj veľmi veľký, čiže tam sa zaoberáme, 

aby sme to riešili na etapy. To znamená urobiť trubky –plocha jedna etapa, ďalšia etapa strojovňa. Tak 

isto sú veľmi zle na tom čo sa týka šatní. Máme 130 detí, od piateho ročníka nižšie. Je tam perspektíva, 

naozaj  nás chválili   zo zväzu ako sa super pracuje s deťmi, lebo tam predpokladá prírastok cez 30 detí  

každý rok. Zo zväzu nám povedali, aj sám  generálny sekretár Valíček, že toto je havarijný stav čo 

máme, a takéto  havarijné stavy, samozrejme nič nesľúbil, vedia nejako posunúť, podporiť. 

Chceme požiadať o nejakú priamu dotáciu zo SZĽH, len  k tomu potrebujeme mať hotový projekt, aj k 

tomu tá porada, aby sme si povedali, čo ideme naprojektovať. Nech je tam výstavba po  hoc po etapách, 

ale nech sa to tam komplexnejšie naprojektuje. 

K tomu CAF modelu, nejde tak úplne o vzdelávanie, samozrejme  súčasťou zavádzania toho modelu  je 

aj vzdelávanie zamestnancov,  je to v podstate niečo ako ISO. CAF model je systém hodnotenia kvality, 

ktorý Európska komisia odporúča zavádzať všetkým úradom vo verejnej správe. U nás je to pod záštitou 

Úradu pre  normalizáciu meteorológiu a skúšobníctvo.  

Podstatou toho modelu  zvýšenie kvality na MsÚ smerom k občanom, zefektívnenie procesov, skrátenie 

lehôt, bude to dlhodobý projekt, 15 až 18 mesiacov sa zavádza.  

Chcem vás ešte informovať, že naša Mestská polícia je vybavená automatickým elektrickým 

defibrilátorom. Dúfajme, že to bude nejakým prínosom, ide o to aby sa do príchodu záchranky,  vedela 

poskytnúť prvá  pomoc. 

 

Mgr. Daniela Lenková mala dotaz - chcela by som sa opýtať na vnútro-blok Komenského, už sú to dva 

roky a stále sa nič nerobí. 

Primátor odpovedal na otázku:   poviem takto, firmy majú neskutočne  veľa roboty, a nechceme začať, 

po odovzdaní staveniska do 5-tich mesiacov to musia urobiť, tak nechceme aby cez Vianoce na 

Komenského bol rozkopaný vnútro-blok, autá nebudete mať kde parkovať a určite to nezaasfaltujú, 



neukončia to v januári, februári. Preto zmluva išla na kontrolu. Tá aktivita hlavná sa presunie, vzhľadom 

na to, že aktivity  z marca sa presunuli na Jún, Júl, tak aj táto aktivita sa posunie do jari, a musí byť 

urobená do 5 mesiacov.  

Mgr. Miroslav Kovalík mám ešte niečo - ja nereagujem na Facebook, ale nedá mi už teraz nereagovať. 

Na Facebooku, čo sa popísalo, po našich návštevách našich delegácii. Zaujal ma článok, mňa ľudia 

zastavovali a pýtali sa, čo to znamená. Neviem, či prináleží nášmu bývalému poslancovi takto písať 

o meste ako takom. 

Myslím, že je na čase zastaviť ho, alebo zastaviť ľudí, ktorý budú takto o meste písať, pretože len škodia 

len nám, spoločnosti, mestu, vedeniu.  

Primátor reagoval – čo sa týka pána Kostovčíka, začíname byť zahlcovaný a neprimerane, niektorými 

vecami, ale odpovedáme v rámci zákonných možností tak ako máme.  

Prednosta podotkol: beriem to ako také hranie, sám o sebe prehlasuje, že je investigatívny novinár, len 

zabúda na jednu vec, základy novinárskej etiky. Dať priestor vyjadriť sa tomu o kom píše. 

 

Záver  
Primátor mesta poďakoval za účasť a diskusiu členom MsR. 

 

 

V Sabinove dňa 16.10.2019                                                         


