
Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 
 

 

 

 

 

Uznesenie 
Mestského zastupiteľstva č. 145 

zo dňa 24. 9. 2020 

 

 

 
 

 

... k Stanovisku MsR k prerokovávanému programu MsZ 

 

 
 
 Mestské zastupiteľstvo prerokovalo predložené stanovisko mestskej rady k prerokovávanému 

programu mestského zastupiteľstva a toto 

 

 

 

 

berie na vedomie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 24.9.2020                                                         Ing. Michal Repaský                                                                                                                    

                                                                                                 primátor mesta 



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 
 

 

 

 

 

Uznesenie 
Mestského zastupiteľstva č. 146 

zo dňa 24. 9. 2020 

 

 

 

 

 

... k Správe o výsledkoch kontrol 

 

 

 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo predložený materiál a podľa § 18d ods. 1 a § 18f ods. 1 

písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 berie na vedomie 

 

 

 

 

správu o výsledkoch ukončených kontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V Sabinove dňa 24.9.2020            Ing. Michal Repaský                                                                                                                   

                                                                                         primátor mesta 



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 
 

 

 

 

 

Uznesenie 
Mestského zastupiteľstva č. 147 

zo dňa 24. 9. 2020 

 

 

 

 

 

... k Správe o kontrolnej činnosti za II. štvrťrok 2020 

  

 

 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo predložený materiál a v súlade s § 18f ods. 1 písm. e) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

berie na vedomie 

 

 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. štvrťrok 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 24.9.2020          Ing. Michal Repaský                                                                                                                   

                                                                                         primátor mesta 



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 
 

 

 

 

 

Uznesenie 
Mestského zastupiteľstva č. 148 

zo dňa 24. 9. 2020 

 

 

 

 

 

... k Informácii o plnení rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2020 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

berie na vedomie 

 

 

Informáciu o plnení rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

V Sabinove dňa 24.9.2020             Ing. Michal Repaský                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                             primátor mesta 



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

Mestského zastupiteľstva č. 149 

zo dňa 24. 9. 2020 
 

 

 

 

 

... k Návrhu na III. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2020 a 

Stanovisku hlavného kontrolóra mesta Sabinov k III. zmene rozpočtu 

mesta Sabinov na rok 2020 
 
 

 

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo  predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 
berie na vedomie 

 
stanovisko hlavného kontrolóra mesta Sabinov k III. zmene rozpočtu mesta Sabinov na rok 2020 

 

schvaľuje  
 

III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 v členení podľa príjmov a výdavkov 

 Objem bežných príjmov vo výške                                                11 608 017 € 

 Objem bežných výdavkov vo výške                                              11 494 155 € 
 Objem kapitálových príjmov vo výške                                            2 120 964 € 

 Objem kapitálových výdavkov vo výške                                         2 914 055 € 
 Objem príjmových finančných operácií vo výške                             1 028 182 € 

 Objem výdavkových finančných operácií vo výške                              348 953 € 

  

III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 v členení podľa programov 

 

P. č.  Názov programu Bežné výdavky v € Kapitálové výdavky v € 

1. Služby občanom a iné interné služby 222 574 0 

2. Bezpečnosť 429 476 66 326 

3. Verejné priestranstvá  861 626  45 000 

4. Školstvo 6 069 749                             791 115 



5. Sociálna oblasť 1 604 977 0 

6. Občianska vybavenosť 128 762 1 855 754 

7. Kultúra a šport 599 928 155 860 

8. Správa mesta 1 577 063  0 

 SPOLU              11 494 155 2 914 055 

 

III. zmenu rozpočtu  mesta na rok 2020 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej       

klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

 

Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie rozpočet 2020 

100 Daňové príjmy 5 888 927  

200 Nedaňové príjmy  1 173 934 

300 Granty a transfery 6 666 120  

400 Príjmové operácie  997 857 

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné operácie 30 325 

príjmy spolu 14 757 163 

600 Bežné výdavky 11 494 155 

700 Kapitálové výdavky 2 914 055 

800 Výdavkové operácie 348 953 

výdavky spolu 14 757 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 24.9.2020                                                           Ing. Michal Repaský        

        primátor mesta                                                                          



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

Mestského zastupiteľstva č. 150 

zo dňa 24. 9. 2020 
 

 

 

 

 

... k Návrhu na prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej 

Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu 

kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v 

dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a Stanovisku hlavného kontrolóra 

mesta Sabinov o dodržaní podmienok na prijatie návratnej finančnej 

výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych 

pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb 

v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 
 

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo  predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 
berie na vedomie 

 
stanovisko hlavného kontrolóra mesta Sabinov o dodržaní podmienok na prijatie návratnej finančnej 

výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu 
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID-19 

 
schvaľuje  

 
prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií SR 

na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v 

roku 2020 vo výške 303 349 €. 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 24.9.2020                                                           Ing. Michal Repaský        

         primátor mesta 



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

Mestského zastupiteľstva č. 151 

zo dňa 24. 9. 2020 
 

 

 

 

 

... k Návrhu na zmenu uznesenia č. 138 zo dňa 25.6.2020 - odpísanie 

nevymožiteľných pohľadávok mesta  
 
 

 

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo  predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 
 

 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Sabinove č. 138 zo dňa 25.6.2020 v bode Drekos, a.s. sa 

suma 20 704,92 € nahrádza sumou 22 503,76 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 24.9.2020                                                           Ing. Michal Repaský        

          primátor mesta 



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 

 

 

 
Uznesenie 

Mestského zastupiteľstva č. 152 

zo dňa 24. 9. 2020 

 

 

... k Návrhu na zrušenie útulku pre občanov 

 

 

 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo  predložený materiál a podľa § 80 písm. i) a j) v spojitosti 

s § 12 ods. 1 písm. a), body 2.4 a 2.5 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

 

 
schvaľuje  

 
 

zrušenie Útulku pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením na ul. 17. novembra 50 v Sabinove ku 

dňu 31.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 24.9.2020        Ing. Michal Repaský       

                                    primátor mesta 
 



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 
 
 

Uznesenie 
Mestského zastupiteľstva č. 153 

zo dňa 24. 9. 2020 

 

 

... ... k Schváleniu zmien a doplnkov č. 10/2019 Územného plánu mesta 

Sabinov (VZN č. 6/2020) 

     

 
Mestské zastupiteľstvo v Sabinove podľa  § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

 

berie na vedomie 

 

1.1. Správu - informáciu  o postupe obstarávania a prerokovania Zmien a doplnkov č. 10/2019 

Územného plánu mesta Sabinov, 

1.2.  Výsledky prerokovania Zmien a doplnkov č. 10/2019 Územného plánu mesta Sabinov,   

1.3.  Výsledok preskúmania Zmien a doplnkov č. 10/2019 Územného plánu mesta Sabinov podľa          

§ 25 stavebného zákona Okresným  úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky             

č. OÚ-PO-OVBP1-2020/82568/36484 zo dňa 23.07.2020 ako príslušným orgánom územného 

plánovania. 

 

schvaľuje 

 

2.1.   v súlade s § 11 ods. 4 písm. c)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Zmeny a doplnky 

č. 10/2019 Územného plánu mesta Sabinov, vypracované spoločnosťou Ateliér URBEKO s.r.o., 

Ing. arch. Vladimír Ligus, so sídlom Konštantínova 3, 080 01 Prešov  

 

Počet prítomných poslancov : 14     hlasovali :    za  14    proti  0 zdržali sa 0 

 

 

2.2.  v súlade s § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 6/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 10/2019 Územného 

plánu mesta Sabinov. 

 

 Počet prítomných poslancov : 14     hlasovali :    za  14   proti  0 zdržali sa 0 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 24.9.2020     Ing. Michal Repaský                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                             primátor mesta 

 



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

mesta Sabinov č. 6/2020 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 10/2019  
Územného plánu mesta Sabinov 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Sabinove v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona                    

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 

Článok 1 
Základné ustanovenie 

 

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov            
č. 10/2019 Územného plánu mesta Sabinov,  

 
(2) Zmeny a doplnky č. 10/2019  záväznej časti územného plánu mesta Sabinov sú uvedené v 

prílohe č.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia a v grafickej náložke zmien - schémy záväzných častí 

a verejnoprospešných stavieb. 
 

Článok 2 
Uloženie zmien a doplnkov 

 
(1) Dokumentácia schválených Zmien a doplnkov č. 10/2019 Územného plánu mesta Sabinov je 

uložená a možno do nej nahliadnuť na Mestskom úrade v Sabinove a na Okresnom úrade v Prešove, 

odbore výstavby a bytovej politiky, oddelení územného plánovania. 
 

 
Článok 3 

Záverečné ustanovenie 

 
(1) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Sabinov uznesením č. 153 zo dňa 24.9.2020 

a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta na dobu minimálne 30 dní. 
 

 

 
 

         Ing. Michal Repaský 
               primátor mesta 

 
 

 

 
 

 
Príloha:  

- Záväzná časť zmien a doplnkov č. 10/2019 Územného plánu mesta Sabinov 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Príloha č.1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA SABINOV č. 6/2020, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 10/2019 Územného plánu mesta Sabinov 

 
Záväzná časť Územného plánu mesta Sabinov v znení Zmien a doplnkov 2016, schválená uznesením 

Mestského zastupiteľstva č. 250/2017 zo dňa 24.8.2017 a vyhlásená VZN mesta Sabinov č.4/2017 s 
účinnosťou od 23.9.2017 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V kapitole a) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a jeho funkčného využitia 
(strana 1 záväznej časti) sa prvá odrážka nahrádza textom: 

- „pri rozvoji mesta vychádzať z jeho postavenia a funkcie v sídelnej štruktúre podľa Územného 
plánu Prešovského samosprávneho kraja, schváleného uznesením Zastupiteľstva Prešovského 

samosprávneho kraja č. 268/2019 zo dňa 26.8.2019, ktorého záväzná časť bola vyhlásená VZN 
PSK č. 77/2019, schváleným Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 

269/2019 zo dňa 26.8. 2019 s účinnosťou od 6.10.2019“ 

 
2. V kapitole a) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a jeho funkčného využitia" sa 

druhá odrážka nahrádza textom: 
- „ rozvoj mesta sa bude realizovať v území pozdĺž pôvodných trás ciest I/68, III/3177, III/3181, 

III/3182 a III/3174, na ploche súčasného zastavaného územia mesta a mimo neho na v 

územnom pláne schválených navrhovaných zastavaných plochách“ 
 

3. V kapitole a) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a jeho funkčného využitia" sa 
šestnásta odrážka nahrádza textom: 

- "povodňami ohrozené územie medzi riekou Torysa a železničnou traťou v lokalite Pod 
Švabľovkou je nevhodné na výstavbu, v ňom vylúčiť novú výstavbu s výnimkou prvkov 

protipovodňovej ochrany a drobných stavieb, pri ktorých stavebník zabezpečí ich 

protipovodňovú ochranu na prietok Q100 - storočnej vody" 
 

4. V kapitole a) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a jeho funkčného využitia" sa 
dopĺňa text: 

- " vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je 

potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych 
svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely. 

-  vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je 
potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR 

č.528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z 
prírodného žiarenia." 

 
5. V kapitole b) Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie 

jednotlivých plôch, sa v bode b2) "Plochy rodinných domov", časti „Zásady a regulatívy“, sa dopĺňa: 
- „v území nevhodnom na výstavbu v lokalite Pod Švabľovkou nie je prípustná výstavba nových 

rodinných domov alebo stavebné úpravy existujúcich rodinných domov vedúcich ku vzniku 

nových bytových jednotiek. Doplnkové drobné stavby je možné stavať za podmienky 
zabezpečenia ich protipovodňovej ochrany stavebníkom na prietok Q100 - storočnej vody“ 

 
6. V kapitole b) Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie 

jednotlivých plôch, sa v bode b3) "Plochy občianskej vybavenosti" mení a dopĺňa: 

a) v časti "Prípustné funkčné využitie plôch OV" druhá odrážka znie: 
- služobné byty, v polyfunkčných domoch aj byty na trvalé bývanie 

b) v časti "Neprípustné funkčné využitie plôch OV" sa v druhej odrážke dopĺňa text: "okrem plôch 
v pamiatkovej zóne" 

c) v časti "Zásady a regulatívy" druhá odrážka znie: 
- objekty v pamiatkovej zóne môžu obsahovať byty na trvalé bývanie" 

d) v časti "Zásady a regulatívy" sa dopĺňa text: 

- "v pamiatkovej zóne so zvýšenou hustotou zástavby nesmie ekvivalentný uhol tienenia hlavných 
bočných osvetľovacích otvorov existujúcich alebo navrhovaných vnútorných priestorov s trvalým 

pobytom ľudí prekročiť: 



- 36° v súvislej uličnej zástavbe, 

- 42° v súvislej radovej uličnej zástavbe v mimoriadne stiesnených priestoroch." 

 
7. V kapitole b) Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie 

jednotlivých plôch, sa v bode b10)"Plochy výroby a skladov", časti „Zásady a regulatívy“, sa dopĺňa: 
- "- v území nevhodnom na výstavbu v lokalite Pod Švabľovkou je možná výstavba objektov len 

za podmienky zabezpečenia ich protipovodňovej ochrany stavebníkom na prietok Q100 - 

storočnej vody.“ 
 

8. V kapitole b) Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie 
jednotlivých plôch, sa v bode b19) "Plochy záhradkárskych osád a záhrad", časti „Zásady a 

regulatívy“, sa dopĺňa: 
- „- v území nevhodnom na výstavbu v lokalite Pod Švabľovkou nie je prípustná výstavba nových 

trvalých stavieb. Dočasné drobné stavby je možné stavať za podmienky zabezpečenia ich 

protipovodňovej ochrany stavebníkom na prietok Q100 - storočnej vody.“ 
 

9. V kapitole c) Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia 
územia, časti "Vodné toky", sa text poslednej odrážky dopĺňa o text: "Výstavba objektov v blízkosti 

vodných tokov v lokalitách Svätojánske pole (Ovomont) a Gazdašák (Orkucany) je podmienená, 

vypracovaním hladinového režimu pre prietok Q100 ročnej veľkej vody Drienického potoka a toku 
Telek, odborne spôsobilou osobou na náklady investora, s následným situovaním zástavby mimo 

zistené záplavové územie alebo navrhnutím a zrealizovaním príslušných protipovodňových opatrení 
na prietok Q100- storočnej vody." 

 
10. V kapitole c) Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia 

územia, časti "Odkanalizovanie", sa text poslednej odrážky dopĺňa o text: " a aby nebola zhoršená 

kvalita vody v recipiente" 
 

11. V kapitole h)" Vymedzenie ochranných a bezpečnostných pásiem a chránených území", v bode 2., 
sa za vetu začínajúcu textom: "Nad výšku určenú ochrannými pásmami letiska ..... " dopĺňa text: 

V lokalitách navrhovanej výstavby Nižné Gelbeše a na Tehelnej ulici nesmie maximálna výška 

stavieb, zariadení nestavebnej povahy, vrátane použitia stavebných mechanizmov, 
a stromového porastu presiahnuť 10 m nad pôvodným terénom. V areáli Ovomontu maximálna 

výška stavieb, zariadení nestavebnej povahy, vrátane použitia stavebných mechanizmov, a 
stromového porastu nesmie presiahnuť 20 m nad pôvodným terénom.“ 

 

12. V kapitole j) "Určenie pre ktoré časti je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny" sa v druhej 
vete slovo "schváliť" nahrádza slovom "prerokovať". 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



k.ú. Šarišské Michaľany

k.ú. Jakubovany
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Podpis, pečiatka

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA

:Schvaľujúci orgán
Mestské zastupiteľstvo v Sabinove

:Číslo uznesenia a dátum schválenia
.................Uzn. č. ................. zo dňa

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej 

:osoby
Ing. Michal REPASKÝ, primátor mesta



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 
 
 
 
 

Uznesenie 
Mestského zastupiteľstva č. 154 

zo dňa 24. 9. 2020 

 

 

 

 

 

... k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 7/2020 o 

niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území mesta Sabinov 

 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

 

schvaľuje 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 7/2020 o niektorých podmienkach držania a vodenia 

psov na území mesta Sabinov, ktorého návrh tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 24.9.2020        Ing. Michal Repaský        

                              primátor mesta 



VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

mesta Sabinov č. 7/2020 

o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Sabinov  

 

Mestské zastupiteľstvo v Sabinove podľa ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona                     č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovenia § 3 ods. 6, § 

4 ods. 5,   § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3  zákona  č.  282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov v znení neskorších predpisov  sa na svojom zasadnutí dňa 24.09.2020 uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení: 

Článok 1 

Predmet úpravy 

1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je úprava niektorých 

povinností pri držaní  psov na území mesta Sabinov (ďalej len „mesto“), okrem tých, ktoré 

ustanovuje osobitný predpis1, a stanovenie sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky 

psa.2 

2) Toto nariadenie a nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.3  

Článok 2 

Stanovenie úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa 

V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa vydá mesto držiteľovi psa náhradnú 

známku za úhradu vo výške 3 EUR.  

Článok 3 

Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný 

Voľný pohyb psa je zakázaný na všetkých miestnych komunikáciách nachádzajúcich sa na území mesta. 

Článok 4 

Niektoré podrobnosti o vodení psa na území mesta Sabinov 

Vodiť psa na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný v zmysle článku 3 tohto nariadenia, je možné 

len na vôdzke, a to tak, aby držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, 

mohli psa v každej situácii ovládať. 

Článok 5 

Miesta, kde je vstup so psom zakázaný 

1) Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach vo vlastníctve mesta na území 

mesta: 

a) detské ihriská a pieskoviská;  

b) kúpaliská a športové ihriská; 

c) areály škôl a školských zariadení, s výnimkou vstupu so psom za účelom realizácie canisterapie; 

d) areál cintorína; 

                                                           
1 Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov 
2 § 3 ods. 6 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov 
3 § 1 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov 



e) úradné budovy, zdravotnícke a kultúrne zariadenia a zariadenia sociálnych služieb. 

2) Miesta špecifikované v bode 1 tohto článku musia byť riadne a viditeľne označené nápisom „Vstup 

so psom zakázaný!“ alebo piktogramom s grafickým zobrazením psa, ktorý bude prečiarknutý. 

3) Zákaz podľa bodu 1 tohto článku s výnimkou písm. a) sa nevzťahuje na vodiaceho psa podľa 

osobitného predpisu.4 

Článok 6 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 

V prípade znečistenia verejného priestranstva výkalmi psa je určeným miestom na zhromažďovanie 

týchto  výkalov nádoba na komunálny odpad, prípadne kontajner určený na zhromažďovanie výkalov 

psov s grafickým vyznačením tohto účelu použitia. 

 

Článok 7 

Kontrola a sankcie 

 

1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú príslušníci Mestskej polície v Sabinove.  

2) Pri prejednávaní priestupkov podľa tohto nariadenia a ukladaní pokút postupuje mesto Sabinov 

podľa osobitných predpisov.5  

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie na 

úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Sabinov dňa 08.09.2020. 

2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo v 

Sabinove uznesením číslo 154 dňa 24.09.2020. 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta 

Sabinov v dňoch 28.09.2020 až 12.10.2020. 

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 12.10.2020. 

 

V Sabinove dňa 28.09.2020            

                ....................................... 
                        Ing. Michal Repaský 

                                                       primátor mesta 

 

 

 

                                                           
4 § 25 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z. peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
5 §  7 zákona   č.  282/2002  Z. z.,  ktorým  sa  upravujú   niektoré  podmienky  držania  psov  v znení  neskorších  predpisov,  

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

https://www.epi.sk/zz/1990-372


Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 
 
 
 
 

Uznesenie 
Mestského zastupiteľstva č. 155 

zo dňa 24. 9. 2020 

 

 

 

 

 

... k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 8/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov     

č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov 

 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

 

schvaľuje 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Sabinov č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov, 

ktorého návrh tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 24.9.2020        Ing. Michal Repaský        

                              primátor mesta 



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

mesta Sabinov č. 8/2020, 

 ktorým  sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 14/2016 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov 

 

    Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.9.2020 schválilo podľa § 7 zákona        č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto všeobecne záväzne nariadenie: 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z 

rozpočtu mesta sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Článok 4, odsek 6 sa mení tak, že jeho nové znenie je nasledovné:  

 

„6) Mesto môže rozhodnúť o neposkytnutí dotácie z dôvodu, že žiadateľ dotáciu poskytnutú 

v predchádzajúcom kalendárnom roku nevyúčtoval riadne a včas v zmysle článku 6, ods. 1 tohto VZN.“ 

 

2. Článok 4, odsek 9 sa mení tak, že jeho nové znenie je nasledovné:  

 

„9) Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta musí obsahovať 

a) účel, na ktorý je dotácia žiadaná (podľa článku 3 odsek 3 a 4), 

b) presné označenie žiadateľa (v prípade právnickej osoby – obchodné meno/názov, sídlo, 

IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, bankové spojenie, kontakt, odtlačok 

pečiatky, v prípade fyzickej osoby-podnikateľa – meno a priezvisko (príp. aj obchodné 

meno, ak nie je totožné s menom a priezviskom), IČO, adresa trvalého pobytu (príp. aj 

miesto podnikania, ak nie je totožné s adresou trvalého pobytu, kontakt, ) 

c) označenie projektu, stručnú charakteristiku projektu a jeho prínos pre mesto, 

d) miesto realizácie, dátum začatia a ukončenia projektu, 

e) rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu, 

f) požadovanú výšku dotácie z rozpočtu mesta, 

g) u podnikateľských subjektov písomné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze ani        

v likvidácii, 

h) údaj o počte registrovaných aktívnych športovcov, mládežníckych družstiev, mládeže  

i) údaj o reprezentácii mesta na najvyššej úrovni, umiestnenie družstva resp. jednotlivcov 

na najvyšších súťažiach za posledné 3 roky.“ 

 

3. Článok 4, odsek 18 sa mení tak, že jeho nové znenie je nasledovné: 

„18) Príjemca dotácie je povinný uvádzať na tlačených, elektronických materiáloch a v mediálnych 

výstupoch pri propagácii akcie informáciu o poskytnutej finančnej podpore mesta 

v nasledovnom znení: „Túto aktivitu finančne podporilo Mesto Sabinov.“ “ 

  

4. V článku 5, odsek 2, písmeno e) sa mení tak, že jeho nové znenie je nasledovné: 

„e) termín a spôsob vyúčtovania dotácie v zmysle článku 6, ods. 1 tohto VZN“. 

 

5. V článku 5, odsek 2, písmeno f) sa mení tak, že jeho nové znenie je nasledovné: 

„f)  záväzok vrátiť dotáciu alebo jej časť za podmienok stanovených v článku 6, ods. 3 tohto VZN“. 

 

 

6. Článok 6 sa mení tak, že jeho nové znenie je nasledovné : 

 

„Článok 6 



Vyúčtovanie dotácií 

 

1) Príjemca dotácie je povinný do 30 dní po  použití  dotácie  mesta  predložiť finančnému 

oddeleniu mestského úradu  vyúčtovanie poskytnutej dotácie. V prípade použitia dotácie v mesiaci 

december je príjemca dotácie povinný predložiť vyúčtovanie najneskôr  do 10.01. nasledujúceho 

roka.  Súčasťou   vyúčtovania  dotácie  je sprievodný list a kópie všetkých účtovných a iných 

dokladov preukazujúcich účel použitia dotácie a  splnenie iných povinností v zmysle zmluvy 

o poskytnutí dotácie tohto a VZN. Tlačivo pre vyúčtovanie poskytnutej dotácie tvorí prílohu tohto 

nariadenia. 

2) Ak príjemca dotácie nepredloží vyúčtovanie riadne alebo včas v zmysle odseku 1 tohto článku, 

uplatní mesto postup podľa osobitného predpisu.6 Na ukladanie pokút za porušenia tohto VZN sa 

vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.7  

3) Dotáciu alebo časť dotácie, ktorá nebola použitá vôbec alebo nebola použitá na zmluvou 

zakotvený účel alebo ktorej použitie alebo účel použitia neboli vyúčtovaním riadne preukázané, je 

príjemca dotácie povinný vrátiť. Nepoužitú dotáciu alebo jej časť je príjemca dotácie povinný vrátiť 

najneskôr do 10.01. nasledujúceho roka. Postup mesta podľa odseku 2 tohto článku týmto nie je 

dotknutý.  

4) Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu upravujúce porušenie finančnej 

disciplíny vrátane sankcií.8“ 

 

7. Prílohu č. 1 – ŽIADOSŤ o poskytnutie finančných prostriedkov mesta podľa VZN nahrádza 

nová príloha č. 1 ŽIADOSŤ o poskytnutie finančných prostriedkov mesta podľa VZN 

 

8. Článok 9 – Účinnosť nariadenia sa dopĺňa odsek 2 s nasledovným znením :  

 

2) Pri posudzovaní plnenia podmienok podľa tohto VZN u žiadostí o poskytnutie dotácie 

doručených mestu pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa postupuje podľa 

ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 14/2016 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov platných a účinných ku dňu podania žiadosti. 
       

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh tohto VZN, na pripomienkovanie občanov, bol zverejnený na úradnej tabuli a  na 

webovom sídle mesta Sabinov v lehote podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

2. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Sabinove dňa 24.9.2020 

3. Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa 

25.9.2020 

4. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia schváleného všeobecne záväzného 

nariadenia. 

 

                                                                                                            Ing. Michal Repaský 

                                                                                                                primátor mesta  

 

 

 

 

 

                                                           
6 § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
7 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
8 § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správa a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 



Príloha č. 1 

                                                                                                          

Ž i a d o s ť 

o poskytnutie finančných prostriedkov mesta podľa VZN 

1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 

Názov/meno žiadateľa: 

  

Adresa, PSČ:   

Okres:   

Kraj:   

Organizačno-právna forma:   

IČO:   DIČ:     

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:     

Tel:   Fax:   E-mail:   

Štatutárny zástupca (meno, 

priezvisko): 
  

Adresa:   

Rodné číslo:   

Tel:   Fax:     

Štatutárny zástupca (meno, 

priezvisko): 
  

Adresa:   

Rodné číslo:   

Tel:   Fax:     

 

 



Príloha č. 2 

2. ÚDAJE O AKCII (ÚLOHE - PROJEKTE)   

      

Názov akcie (úlohy, projekt): 

  

Účel použitia dotácie:   

Miesto realizácie:   

Predpokladaný termín 

realizácie:     

% podielu požadovanej výšky 

príspevku na celkovom rozpočte                                                                                                             

% 

Požadovaná výška dotácie:     

Celkový rozpočet:     

Forma účasti obce: 

spoluorganizátor □    záštita □     čestný hosť □      iné - uviesť □      

    
Stručná charakteristika akcie, úlohy, projektu (odôvodnenie 

žiadosti):     

        

        

        

        

        

Počet registrovaných aktívnych športovcov, počet členov, z toho 

mládeže do - 15 rokov, do 18 rokov, prípadne družstiev:  

        

        

        

        

SR, medzinárodnej, krajskej, regionálnej, ...  

Umiestnenie družstva resp. jednotlivcov za posledné 3 roky:  

        

        

        

Navštevovanosť podujatí (počet divákov):    

        

        

      

      

 



 

Doterajšia činnosť žiadateľa v prospech obce:       

        

        

        

        

        

        

        

        

Vlastné zdroje (členské, vstupné, sponzor a iné):     

        

        

        

        

        

            

Príspevky a dotácie pridelené žiadateľovi z iných ako vlastných zdrojov v minulých rokoch: 

Rok 
Počet 

projektov 
Príspevok obce (v €) Iné zdroje spolu 

% podielu 

príspevku nákladov 

          

          

          

      

      

      
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú 

pravdivé.   

      
V zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o znení a doplnení niektorých 

zákonov súhlasím so spracovaním a sprístupnením uvedených údajov. 

    

      

V ..................................... dňa .......................................   

      

      

      

      

 

 

 

     

      

                              ..................................       ............................................... 

                                        pečiatka podpis štatutárneho zástupcu 

      

      



Rozpočet akcie 

  

Žiadateľ:   

Názov akcie/projektu/úlohy:   

Termín konania:   Miesto konania:   

        

Položka 
Celkový 

rozpočet                  

(v €) 

Žiadané od 

obce (v €) 
Skutočnosť (vypĺňa sa 

pri vyúčtovaní) (v €) 

I. Náklady na akciu (úlohu-projekt)       

       

       

       

       

       

       

      

        

        

        

        

        

I. Spolu       

II. Predpokladné príjmy (výnosy)       

    X   

    X   

    X   

    X   

II. Spolu   X   

Rozdiel I. - II.   X   

 

 

 



 

Položka 
Celkový 

rozpočet                  

(v €) 

Žiadané od 

obce (v €) 
Skutočnosť (vypĺňa sa 

pri vyúčtovaní) (v €) 

III. Príspevok X     

IV. Ďalšie zdroje krytia (konkretizovať)       

        

        

        

        

    

Potvrdiť pri predkladaní žiadosti:    

    

    

    

    

.......................................      .......................................     .............................    .................................. 

           vypracoval                                dátum                             pečiatka              podpis štatutárneho 

   zástupcu 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 
 
 
 
 

Uznesenie 
Mestského zastupiteľstva č. 156 

zo dňa 24. 9. 2020 

 

 

 

 

 

... k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 9/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 

5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov 

č. 3/2016  a všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 2/2014 o 

podmienkach poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta 

 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

 

schvaľuje 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Sabinov č. 5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 3/2016  a všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 2/2014 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci občanom 

mesta, ktorého návrh tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 24.9.2020        Ing. Michal Repaský        

                              primátor mesta 



VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 
mesta Sabinov č. 9/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 5/2014  

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  

v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 3/2016   

a  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 2/2014 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci 

občanom mesta 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sabinove podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) a i), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č.  178/1998 Z. z. 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach v znení neskorších predpisov, 

zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so 

zákonom č. 177/20189 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) sa na 

svojom zasadnutí dňa 24.09.2020 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

 

Článok I 

Predmet úpravy 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 3/2016  sa mení 

nasledovne: 

V článku 6 ods. 1 sa za písm. e) dopĺňajú písmená f) a g) v nasledovnom znení: 

„f) Fašiangy – sezónny trh  spojený s kultúrnym programom a poskytovaním služieb občerstvenia, koná sa 

v mesiaci február na Námestí slobody. Správcom príležitostného trhu je Mesto Sabinov, podrobnosti upravuje 

Trhový poriadok. 

g) Mikulášska nádielka - sezónny trh  spojený s kultúrnym programom a poskytovaním služieb občerstvenia, 

koná sa v mesiaci december na Námestí slobody. Správcom príležitostného trhu je Mesto Sabinov, podrobnosti 

upravuje Trhový poriadok.“ 

 

Príloha č.1 – VZOR žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a Príloha č. 2 - VZOR žiadosti 

o vydanie povolenia na predaj a poskytovanie služieb sa nahrádzajú novým znením, ktoré tvorí Prílohu č. 1 

a Prílohu  č. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 2/2014 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci 

občanom mesta sa mení tak, že v článku 5, ods. 4 sa vypúšťa písm. c) a doterajšie písm. d) sa premenúva na 

písm. c). 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

5) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie na úradnej 

tabuli a internetovej stránke Mesta Sabinov dňa 08.09.2020. 

6) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

uznesením číslo 156 dňa 24.09.2020. 

7) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Sabinov 

v dňoch  28.09.2020 až 12.10.2020. 

8) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 12.10.2020. 

 

 

V Sabinove dňa 28.09.2020 

     .................................. 

Ing. Michal Repaský 

                                                   primátor mesta 

 

 

 

 



Príloha č. 1 – VZOR žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta  

 

Žiadateľ (zriaďovateľ trhového miesta): 

 

  
                                       

(PO, FO podnikateľ – Obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ; 

FO – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia)  

   

Mesto Sabinov   

Námestie slobody 57   

                   083 01  Sabinov   

   

 V ........................ dňa .............   

   

Vec   

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta   

   

Na základe § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov žiadam Mesto Sabinov o povolenie zriadenia trhového miesta nasledovne:   

   

   1. Druh trhového miesta:   trhovisko*    

 tržnica*    

príležitostný trh* ambulantný predaj (stánok s dočasným stanovišťom, 

predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni 

a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou)* stánok s 

trvalým stanovišťom*  
  

2. Špecifikácia priestoru na trhové miesto: ............................................................................................. 

 

........................................................................................................................................... ..............    

 

3. Časové obdobie, na ktoré sa trhové miesto zriaďuje: ......................................................................... ...   

 

Trhové dni: ................................................................................................................ ........................   

 

Predajný a prevádzkový čas: ................................................................................................. ...............   

 

Správca trhového miesta (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, ak správcom nie je zriaďovateľ 

trhoviska):  

 

............................................................................................................................. ............................  

 

Čistenie trhového miesta zabezpečí: ....................................................................................................   

 

Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa trhové miesto nachádza:................................................................. .  

 

.........................................................................................................................................................  
  

 

Pri predaji budeme rešpektovať a dodržiavať platné právne predpisy – Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov. 

  

 

 Prílohy 

  

- Súhlas vlastníka nehnuteľnosti – V PRÍPADE, že vlastníkom nie je zriaďovateľ  

- Trhový poriadok – LEN PRE TRHOVISKO, TRŽNICU A PRÍLEŽITOSTNÝ TRH  



- Stavebné povolenie (§ 66 Stavebného zákona) alebo písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej 

stavby nemá námietky (na základe ohlásenia stavebnému úradu) (§ 57 ods. 2 Stavebného zákona) – LEN PRE STÁNOK S 

TRVALÝM STANOVIŠŤOM  

  

   

   

  

  

  

 .......................................................                 

Žiadateľ    

(zriaďovateľ trhového miesta)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



Príloha č. 2 – VZOR žiadosti o vydanie povolenia na predaj a poskytovanie služieb  

  

  

Žiadateľ: 

 

 
                                         

( PO, FO podnikateľ - obchodné meno/miesto podnikania, sídlo, IČO, DIČ;  

FO – Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia)  

   

Mesto Sabinov   

Námestie slobody 57   

                   083 01  Sabinov   

   

 V ........................ dňa .............   

   

Vec   

Žiadosť o povolenie  na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  

   

Na základe § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov žiadam Mesto Sabinov o povolenie  na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste 

nasledovne:   

   

1. druh trhového miesta:    trhovisko*    

 tržnica*    

príležitostný trh* ambulantný predaj (stánok s dočasným stanovišťom, predaj na 

prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na 

verejnom priestranstve pred prevádzkarňou)* stánok s trvalým stanovišťom*  

  

2. určenie priestoru na trhové miesto:   

• stánky vedľa Mestského kultúrneho strediska*  

• priestory Mestského kultúrneho strediska* 

• stánky na Námestí slobody – stánky pridelené organizátorom príležitostných trhov (Sabinovský jarmok, Vianočné trhy, 

Jesenný festival, Pivný festival, Fašiangy, Mikulášska nádielka)*  

• priestory športového areálu* 

 

• iné ........................................................................ * 

 

3. Časové obdobie, na ktoré sa povolenie vydáva: ....................................................................................   

 

Trhové dni: ................................................................................................................. ....................................   

 

Predajný a prevádzkový čas: .............................................................................................................................   

 

Správca trhového miesta: .................................................................................................... .............................  

 

Čistenie trhového miesta zabezpečí: ............................................................................................................. ..... 

   

4. Druh predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb: ..................................................................... ............ 

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

......................................................................................... ............................................................................. 

............................................................................................................................. ......................................... 

........................................................................................................................................ .............................. 

Pri predaji budeme rešpektovať a dodržiavať platné právne predpisy – Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Sabinov   č. 5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších 

predpisov.   

 



 Prílohy  

 

- fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, 

na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa 

s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať 

elektronickú registračnú pokladnicu;  

- ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. b) zákona, čestné vyhlásenie o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho 

vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny;  

- ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. b) zákona, uvedenie údajov potrebných na overenie, že je vlastníkom pozemku, na ktorom 

uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo predloženie listiny preukazujúcej, že je nájomcom 

takého pozemku alebo má k nemu obdobný právny vzťah, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej 

alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku;  

- ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. c) zákona, čestné vyhlásenie o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné 

použité výrobky predávané v primeranom množstve;  

- doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o 

predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje;  

  

  

   

   

 

  

  

 .......................................................   

      Žiadateľ o povolenie  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 
 
 
 
 

Uznesenie 
Mestského zastupiteľstva č. 157 

zo dňa 24. 9. 2020 

 

 

 

 

 

... k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 10/2020, 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 9/2019 o 

určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených  na 

území mesta Sabinov na rok 2020 

 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 zákona                     

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov  

 

 

schvaľuje 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 10/2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Sabinov č. 9/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených  na území mesta Sabinov 

na rok 2020, ktorého návrh tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 24.9.2020        Ing. Michal Repaský 

      primátor mesta 



 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

mesta Sabinov  
č. 10/2020, ktorým sa mení VZN č. 9/2019 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených  na území mesta Sabinov 

na rok 2020  

 
Mestské zastupiteľstvo v Sabinove sa na svojom zasadnutí dňa 24. septembra 2020  v zmysle  

§ 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. d) 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

      Článok 1 

 
1/   VZN č. 9/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta  Sabinov na rok 2020 
sa mení takto: 

 

Príloha č. 1 znie takto: 
                                                                                                                             Príloha č. 1 

Určenie výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školského zariadenia na rok 2020 

 
 

 

 

ŠKOLA / školské zariadenie 

Dotácia  na 

žiaka na  r. 2020 

v € 

ZUŠ žiak 5 – 25 r. 1127,44 

       žiak od 25 r. 0 

MŠ, 17. novembra 1809,24 

MŠ, Švermova 1995,48 

MŠ, 9. mája 2272,23 

MŠ, Jarková 5266,00 

MŠ, Severná 1515,20 

CVČ, Komenského 41 153,29 

ŠJ MŠ, 17. novembra 362,20 

ŠJ MŠ, Švermova 425,63 

ŠJ MŠ, 9. mája 435,24 

ŠJ MŠ, Jarková 1164,23 

ŠJ MŠ, Severná 112,48 

ŠJ ZŠ, 17. novembra 122,00 

ŠJ ZŠ, Komenského 158,32 

ŠKD, 17. novembra 541,33 



ŠKD, Komenského 537,66 

Súkromná MŠ 1810,58 

                  ŠJ pri MŠ 398,81 

Súkromná ZŠ - ŠKD 475,10 

                          ŠJ 138,65 

Cirkevná ZŠ - ŠKD 475,10 

                        ŠJ 138,65 

               CVČ pri CZŠ – SB žiak do 15r. 134,89 

 

 
                               

Článok 2 
 

1/  Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Sabinove uznesením č. 157 zo dňa 24. 9. 

2020.  
 

2/ Týmto VZN sa ruší VZN mesta Sabinov  č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 9/2019 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia, zriadených na území 

mesta Sabinov na rok 2020. 

 
3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dní po jeho schválení. 

 
 

 
 

 

 
 

                                                                                              Ing. Michal Repaský 
                                                                                                       primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 
 
 
 

Uznesenie 
Mestského zastupiteľstva č. 158 

zo dňa 24. 9. 2020 

 

 

 

... k Prezentácii investičného zámeru spoločnosti Architecture and design 

studio, s.r.o. – „Závod na spracovanie ovocia na výrobu nápojov, džúsov 

a sušeného ovocia“ 

 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo predložený materiál a podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona            

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

 

berie na vedomie 

 

 

investičný zámer spoločnosti Architecture and design studio, s.r.o. na výstavbu závodu na spracovanie 

ovocia na výrobu nápojov, džúsov a sušeného ovocia na roky 2020 - 2022. Mesto Sabinov poskytne 

všetku potrebnú pomoc pri realizácii investičného zámeru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 24.9.2020        Ing. Michal Repaský 

      primátor mesta 



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 
 
 
 
 

Uznesenie 
Mestského zastupiteľstva č. 159 

zo dňa 24. 9. 2020 

 

... k Návrhu na majetkoprávne riešenie majetku mesta 

     

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona               

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje  

 
1/  nadobúdanie  nehnuteľnosti  v k. ú. Sabinov,  v k. ú. Orkucany: 

 

Stavba: EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves  
   

Pre k. ú. Orkucany – LV č. 999 – vlastník SPF Bratislava:    
CKN p. č. 788/4  zastavaná  plocha o výmere 69 m2, 

CKN p. č. 788/3  ostatná plocha o výmere 13 m2,  

CKN p. č. 788/2  ostatná plocha o výmere 109 m2, 
CKN p. č. 790/4 vodná plocha o výmere 16 m2 , 

CKN p. č. 790/3 vodná plocha o výmere 3 m2 , 
CKN p. č. 790/2 vodná plocha o výmere 51 m2 , 

CKN p. č. 792/4 zastavaná plocha o výmere 16 m2 , 

CKN p. č. 792/3 ostatná plocha o výmere 3 m2 ,  
CKN p. č. 792/2 ostatná plocha o výmere 23 m2 , 

podľa Geometrického  plánu č. 44/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-
282/2020 zo dňa 1.7.2020. 

 
Pre k. ú. Sabinov – LV č. 2824 – vlastník SPF Bratislava: 

CKN p. č. 5236/172 zastavaná plocha o výmere 708 m2, 

CKN p. č. 5236/167 zastavaná plocha o výmere 490 m2 ,  
CKN p. č. 5236/158 ostatná plocha o výmere 265 m2, 

CKN p. č. 5236/160 ostatná plocha o výmere 190 m2 , 
CKN p. č. 5236/161 ostatná plocha o výmere 322 m2 , 

CKN p. č. 5236/166 ostatná plocha o výmere 82 m2, 

podľa Geometrického  plánu č. 27/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1- 
202/2020 zo dňa 19.06.2020.  

 
CKN p. č. 5236/163 zastavaná plocha o výmere 74 m2, 

CKN p. č. 5236/4 orná pôda  o výmere 239 m2 
podľa Geometrického  plánu č. 8/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod G1-

179/2020 zo dňa 20.04.2020. 

 



Pre k. ú. Sabinov  - LV č. 4252  - vlastník SPF Bratislava: 

CKN p. č. 1403/287  zastavaná plocha o výmere 101 m2, 

CKN p. č. 1403/257 ostatná plocha o výmere 33 m2, 
podľa Geometrického plánu č. 42/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-

275/2020 zo dňa 1.07.2020. 
 

LV č. 354 – vlastník SPF Bratislava pod B2 v podiele 24/36: 

Vlastník Pod B1 + pod B3  v  podiele 12/36 ( Varga + Kubová) 
CKN p. č. 1403/122 ostatná plocha o výmere 26 m2 

CKN p. č. 1403/295 ostatná plocha o výmere 11 m2 
CKN p. č. 1403/296 zastavaná plocha o výmere 90 m2  

podľa Geometrického  plánu č. 43/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-
340/2020 zo dňa 15.7.2020.  

 

Majetkoprávne vysporiadanie bude riešené s vlastníkom nehnuteľnosti Slovenský pozemkový fond, 
Búdková 36, Bratislava podľa osobitného predpisu. 

  
Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom vysporiadania sú zastavané cyklochodníkom  v rámci projektu 

Eurovelo, prechádzajúcim katastrálnym územím Sabinov a katastrálnym územím Orkucany.   

Ide o verejnoprospešnú stavbu.  
 

Nadobúdanie nehnuteľného majetku je riešené v súlade s osobitným predpisom. 
Náklady spojené  s prevodom hradí mesto  Sabinov. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

V Sabinove dňa 24.9.2020        Ing. Michal Repaský 

      primátor mesta 



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 
 

Uznesenie 
Mestského zastupiteľstva č. 160 

zo dňa 24. 9. 2020 

 

... k Návrhu na majetkoprávne riešenie majetku mesta 

     

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona               

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje  

 

1/  nadobúdanie  nehnuteľnosti  v k. ú. Sabinov,  v k. ú. Orkucany: 

 
Stavba: EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves    

 
LV č. 4276  - správa SPF Bratislava pod B14, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23,B24, B25,  

celkom v podiele 11/252, 

CKN p. č. 1403/288 zastavaná plocha o výmere 12 m2,  
CKN p. č. 1403/258 ostatná plocha o výmere 79 m2, 

CKN p. č. 1403/289 – zastavaná plocha o výmere 1 m2. 
podľa Geometrického  plánu č. 42/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-

275/2020 zo dňa 1.7.2020.  
 

LV č. 4277 -správa SPF  pod B3 – v podiele 1/3,  

CKN p. č. 1403/259 ostatná plocha o výmere 58 m2, 
CKN p. č. 1403/290 zastavaná plocha o výmere 98 m2. 

podľa Geometrického  plánu č. 42/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-
275/2020 zo dňa 1.7.2020.  

 

LV č. 4254  - správa SPF pod B1 – v podiele 1/1: 
CKN p. č. 1403/291 – zastavaná plocha o výmere 1 m2,   

CKN p. č.1403/260 ostatná plocha o výmere 7 m2. 
podľa Geometrického  plánu č. 42/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-

275/2020 zo dňa 1.7.2020 

 
LV č. 4278 – správa SPF pod B1  v podiele 1/1:  

CKN p. č. 1403/261 ostatná plocha o výmere 20 m2, 
CKN p. č. 1403/292 zastavaná plocha o výmere 31 m2 , 

podľa Geometrického  plánu č. 42/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-
275/2020 zo dňa 1.7.2020 

 

LV č. 4281 – správa SPF pod B1 v podiele ½, pod B2 v podiele ½: 
CKN p. č. 1403/262 ostatná plocha o výmere 68 m2. 

CKN p. č. 1403/293 zastavaná plocha o výmere 46 m2 – chodník  
podľa Geometrického  plánu č. 42/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-

275/2020 zo dňa 1.7.2020.  

 



LV č. 4281 – správa SPF pod B1 v podiele 1/2, pod B2 v podiele 1/2: 

CKN p. č. 1403/265 ostatná plocha o výmere 32 m2, 

CKN p. č. 1403/267 ostatná plocha o výmere 15 m2 , 
CKN p. č. 1403/294 zastavaná plocha o výmere 94 m2,  

podľa Geometrického  plánu č. 43/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-
340/2020 zo dňa 15.7.2020.  

 

LV č. 4292 – správa SPF pod B1  v podiele 1/1: 
CKN p. č. 1403/274 ostatná plocha o výmere 100 m2 ,  

CKN p. č. 1403/275 zastavaná plocha o výmere 333 m2,  
CKN p. č. 1403/276 ostatná plocha o výmere 57 m2 

podľa Geometrického  plánu č. 43/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-
340/2020 zo dňa 15.7.2020.  

 

LV č. 4290 – správa SPF pod B1, B2,B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10  
v podiele 1/1: 

CKN p. č. 1403/277 ostatná plocha o výmere 5 m2, 
CKN p. č. 1403/280 ostatná plocha o výmere 41 m2, 

CKN p. č. 1403/300 zastavaná plocha o výmere 66 m2   

podľa Geometrického  plánu č. 43/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-
340/2020 zo dňa 15.7.2020.  

 
LV č. 4291 – správa SPF  pod B5 -podiel 1/14, B6 – podiel 1/14, B7- podiel 1/14,  

pod B8 – podiel 1/28, 
CKN p. č. 1403/278 ostatná plocha o výmere 48 m2, 

CKN p. č. 1403/281 zastavaná plocha o výmere 244 m2,  

CKN p. č. 1403/282 ostatná plocha o výmere 30 m2 
podľa Geometrického  plánu č. 43/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-

340/2020 zo dňa 15.7.2020.  
 

LV č. 4288 – správa SPF pod B1  podiel 1/1, 

CKN p. č. 1403/283 ostatná plocha o výmere 2m2   
CKN p. č. 1403/301 zastavaná plocha o výmere 5 m2 - chodník 

podľa Geometrického  plánu č. 43/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-
340/2020 zo dňa 15.7.2020.  

 

LV č. 541 – správa SPF pod B4 v podiel 2/16, pod B7 v podiele 2/16: 
CKN p. č. 1403/284 ostatná plocha o výmere 68 m2, 

CKN p. č. 1403/285 zastavaná plocha o výmere 64 m2 – chodník, 
CKN p. č. 1403/286 ostatná plocha o výmere 3 m2  - okolie, 

CKN p. č. 1403/302 zastavaná plocha o výmere 69 m2 - chodník 
podľa Geometrického  plánu č. 43/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-

340/2020 zo dňa 15.7.2020.  

 
Majetkoprávne vysporiadanie bude riešenie so správcom nehnuteľnosti Slovenský pozemkový 

fond, Búdková 36, Bratislava  v súlade s osobitným predpisom. 
Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom vysporiadania sú zastavané cyklochodníkom  v rámci 

projektu Eurovelo, prechádzajúcim katastrálnym územím Sabinov a katastrálnym územím Orkucany.   

Ide o verejnoprospešnú stavbu.  
Nadobúdanie nehnuteľného majetku je riešené v súlade s osobitným predpisom. 

Náklady spojené s prevodom hradí mesto Sabinov. 
 

 
 

 

V Sabinove dňa 24.9.2020        Ing. Michal Repaský 

      primátor mesta 



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 
 
 
 
 

Uznesenie 
Mestského zastupiteľstva č. 161 

zo dňa 24. 9. 2020 

 

... k Návrhu na majetkoprávne riešenie majetku mesta 

     

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona               

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje  

 
1/  nadobúdanie  nehnuteľnosti  v k. ú. Sabinov, k. ú. Orkucany: 

     

Stavba: EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves    
 

Pre k. ú. Orkucany, LV č. 109 – vlastník PSK Prešov: 
CKN p. č. 787/3 ostatná plocha o výmere 51 m2, 

CKN p. Č. 787/4 ostatná plocha o výmere 36 m2, 

CKN p. č. 787/5 zastavaná plocha o výmere 205 m2, 
podľa Geometrického plánu č. 44/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-

282/2020 zo dňa 1.7.2020 
 v súlade s osobitným predpisom za kúpnu cenu 1,- €. 

 

Pre k. ú. Sabinov LV č. 354 – vlastník Pod B1 + pod B3  v podiele 12/36  
( Varga + Kubová) 

CKN p. č. 1403/122 ostatná plocha o výmere 26 m2 
CKN p. č. 1403/295 ostatná plocha o výmere 11 m2 

CKN p. č. 1403/296 zastavaná plocha o výmere 90 m2  
podľa Geometrického  plánu č. 43/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-

340/2020 zo dňa 15.7.2020.  

 
Pre k. ú. Sabinov LV č. 4276  - vlastník pod B1 – podiel 5/21, pod B2 podiel 25/105, pod B4 + 

B27 + B7 podiel 5/105+1/84+5/84, pod B5+ B28 podiel 5/105+1/84, pod B6 + B29 podiel 
5/105+1/84, pod B8+B33 podiel 20/315 + 1/63, pod B9 + B32 podiel 20/315+1/63, pod B10 + 

B31 podiel 20/315 + 1/63 pod B34 podiel 1/2268, pod B35 podiel 1/2268, pod B36 podiel 1/2268, 

pod B37 podiel 1/756, pod B38 podiel 1/756: 
CKN p. č. 1403/288 zastavaná plocha o výmere 12 m2,  

CKN p. č. 1403/258 ostatná plocha o výmere 79 m2, 
CKN p. č. 1403/289 – zastavaná plocha o výmere 1 m2. 

podľa Geometrického  plánu č. 42/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-
275/2020 zo dňa 1.7.2020.  

 

 



Pre k. ú. Sabinov LV č. 4277 – vlastník pod B1 podiel 1/3 ( Ligday ), pod B2 podiel 1/3 

(Kuchárová) 

CKN p. č. 1403/259 ostatná plocha o výmere 58 m2, 
CKN p. č. 1403/290 zastavaná plocha o výmere 98 m2. 

podľa Geometrického  plánu č. 42/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-
275/2020 zo dňa 1.7.2020.  

 

Pre k. ú. Sabinov LV č. 4291 –  vlastník – pod B1, B2- podiel 16/56 +  13/84, pod B3, B4 podiel 
13/84+ 13/84 

CKN p. č. 1403/278 ostatná plocha o výmere 48 m2, 
CKN p. č. 1403/281 zastavaná plocha o výmere 244 m2,  

CKN p. č. 1403/282 ostatná plocha o výmere 30 m2 
podľa Geometrického  plánu č. 43/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-

340/2020 zo dňa 15.7.2020.  

 
Pre k. ú. Sabinov LV č. 541 – vlastník – pod B5 + B8 podiel 7/48 + 7/48, pod B6 podiel 5/16, 

pod B9 podiel 7/48 
CKN p. č. 1403/284 ostatná plocha o výmere 68 m2, 

CKN p. č. 1403/285 zastavaná plocha o výmere 64 m2 – chodník, 

CKN p. č. 1403/286 ostatná plocha o výmere 3 m2  - okolie, 
CKN p. č. 1403/302 zastavaná plocha o výmere 69 m2 – chodník 

podľa Geometrického  plánu č. 43/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-
340/2020 zo dňa 15.7.2020.  

 
Pre k. ú. Sabinov LV č. 4295 – vlastník pod B1 podiel 2/3 ( Mokraňová),  

pod B2 podiel 1/3 (Molčan M.) 

CKN p. č. 1403/72 ostatná plocha o výmere 87 m2, 
CKN p. č. 1403/298 ostatná plocha o výmere 22 m2, 

CKN p. č. 1403/299 zastavaná plocha o výmere 137 m2. 
podľa Geometrického  plánu č. 43/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-

340/2020 zo dňa 15.7.2020.  

 
Pre k. ú. Sabinov LV č. 4284 – vlastník pod B1 podiel 1/6 (Oravec),  

pod B2 podiel 1/8 (Vyhonský M.) pod B4 + B12 podiel 1/12 + 1/12 ( Molčanová A.) 
pod B5 + B10 podiel 1/3 + 1/12 ( Molčan M.), pod B6 podiel 1/32 Grundová), pod B7 podiel 1/32  

(Janovičová ), pod B8 podiel 1/32  (Vyhonský F.),  

pod B9 podiel 1/32 ( Sedláková) 
CKN p. č. 1403/266 ostatná plocha o výmere 168 m2, 

CKN p. č. 1403/268 ostatná plocha o výmere 68 m2, 
CKN p. č. 1403/270 zastavaná plocha o výmere 375 m2. 

podľa Geometrického  plánu č. 43/2020 úradne overený OÚ Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-
340/2020 zo dňa 15.7.2020.  

 

Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom vysporiadania sú zastavané cyklochodníkom v rámci 
projektu Eurovelo, prechádzajúcim katastrálnym územím Sabinov a katastrálnym územím Orkucany.   

Ide o verejnoprospešnú stavbu.  
Výstavba  chodníka bola realizovaná v rámci projektu a stavebného povolenia pod č. 

17063/2017 – 425/Va zo dňa  18.09.2017. 

 
Nadobúdanie nehnuteľného majetku je riešené v súlade s osobitným predpisom za kúpnu cenu 

dohodou alebo podľa znaleckého posudku. 
Náklady spojené  s prevodom hradí mesto  Sabinov. 

 
 
 

 

 



2/  predaj  nehnuteľnosti  v k. ú. Sabinov – LV č. 2214: 

 

 Pozemok CKN  p. č. 2794/43 ostatná plocha o výmere 144 m2 v prospech Nikolas Balog  

a manžela Iveta Balogová, Sabinov za kúpnu cenu 12 €/m2, 
 Pozemok CKN  p. č. 2794/44 ostatná plocha  o výmere 110 m2 v prospech Ivan Kaleja 

a manželka Mária Kalejová, Sabinov za kúpnu cenu 12 €/m2, 

 Pozemok CKN  p. č. 2794/45 ostatná plocha o výmere  63 m2 v prospech Martin Bolvan  

a manželka Alena Bolvanová, Sabinov za kúpnu cenu 12 €/m2, 
 Pozemok CKN  p. č. 2794/46 ostatná plocha  o výmere 66 m2 v prospech Michal Duda, Sabinov 

za kúpnu cenu 12 €/m2 

 
Prevod   je riešený   v súlade s  § 9a  ods. 1  písm. c), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení, t. j.  priamym predajom.  

Splatnosť kúpnej ceny je 60 dní od podpísania kúpnej zmluvy.  
Náklady spojené s prevodom, t. j. pomerná časť geometrických plánov, pomerná časť znaleckého 

posudku a správne poplatky k návrhu na vklad  hradia žiadatelia. 
 

3/  spôsob prevodu  nehnuteľnosti  v k. ú. Sabinov – LV č. 4161: 

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov schvaľuje 
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku  

  Pozemok CKN  p. č.  1994/2 vodná plocha  o výmere 152 m2,  

Prevod riešiť podľa § 9a ods.1 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov – priamym predajom za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom.  

 

4/  spôsob prevodu  nehnuteľnosti  v k. ú. Sabinov – LV č. 2214: 
V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov schvaľuje 

spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku  
 Pozemok CKN  p. č.  276/156 zastavaná plocha  a nádvorie  o výmere 158 m2,  

Prevod riešiť podľa § 9a ods.1 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov – priamym predajom za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom.  
 

5/  spôsob prevodu  nehnuteľnosti  v k. ú. Drienica  – LV č. 863: 

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov schvaľuje 
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku  

 Pozemok CKN  p. č. 1575/10 ostatná plocha  o výmere 263 m2,  

 Pozemok CKN  p. č. 1620/191 ostatná plocha o výmere 230 m2, 

 Pozemok CKN  p. č. 1620/192 ostatná plocha o výmere 22 m2,   

podľa Geometrického plánu č. 68/2020 úradne overený Okresným úradom Sabinov odbor 
katastrálny pod č. G1-351/2020 zo dňa 7.07.2020.  

Prevod riešiť podľa § 9a ods.1 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov – priamym predajom za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom.  
 

6/  zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam  v k. ú. Sabinov – LV č. 2214: 
 

- pozemok  CKN p. č.  276/139 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 388 m2, 
- pozemok  CKN p. č.  276/206 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 374 m2 

- pozemok  CKN p. č.  276/221 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2 

- pozemok  CKN p. č.  276/208 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 161 m2, 
- pozemok  CKN p. č.  276/106 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 242 m2 

- pozemok  CKN p. č.  276/107 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 289 m2 
- pozemok  CKN p. č.  276/108 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 289 m2, 

- pozemok  CKN p. č.  276/104 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1433 m2 

v rozsahu podľa geometrického plánu č. 130/2020 úradne overený Okresným úradom Sabinov odbor 
katastrálny pod G1-417/2020 zo dňa 4.8.2020 v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., Košice.   

Predmetom vecného bremena je strpieť umiestnenie  elekroenergetického zariadenia a jeho 
príslušenstva na slúžiacich pozemkoch podľa geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, trpieť 



vstup a vjazd v prospech žiadateľa za účelom prevádzky, údržby  a opravách  podzemného elektrického 

vedenia k stavbe „ Sabinov – úprava NN a DP Ul. Moyzesova“. 

 
 

7/  zriadenie záložného práva  k nehnuteľnostiam  v k. ú. Sabinov – LV č. 2214: 
 

- Prevádzková budova  so súp. číslom 597, na p. č. 739/5, (Ul. Mieru č. 8) 

 Stavba kotolňa so súp. číslom 1719, na p. č. 739/3, 

 Stavba garáže so súp. číslom 1305, na p. č. 739/4, 

 Pozemok CKN p. č. 739/1 zastavaná plocha o výmere 1532 m2, 
 Pozemok CKN p. č. 739/3 zastavaná plocha o výmere 566 m2 , 

 Pozemok CKN p. č. 739/4 zastavaná plocha o výmere 209 m2, 

 Pozemok CKN p. č. 739/5 zastavaná plocha o výmere 275 m2, 

 

 Stavba kotolňa so súp. číslom 1005, na p. č. 1328/10, (Pod Švabľovkou) 

 

 Stavba skladu  so súp. číslom 1444, na p. č. 1328/11, 

 Pozemok CKN p. č. 1328/4 zastavaná plocha o výmere 3786 m2, 

 Pozemok CKN p. č. 1328/10 zastavaná plocha o výmere 755 m2, 

 Pozemok CKN p. č. 1328/11 zastavaná plocha o výmere 683 m2 , 

 Pozemok CKN p. č. 1328/23 zastavaná plocha o výmere 13 m2, 

 Pozemok CKN p. č. 1328/24 zastavaná plocha o výmere 1216 m2, 

 Pozemok CKN p. č. 1328/26 zastavaná plocha o výmere 97 m2, 

 Pozemok CKN p. č. 1327/20  záhrada  o výmere 354 m2, 

 
 Stavba kotolňa so súp. číslom 1718, na p. č. 104/5, (17. novembra) 

 

 Pozemok CKN p. č. 104/5 zastavaná plocha o výmere 165 m2, 

 
 Stavba kotolňa so súp. číslom 760, na p. č. 629/82, (Komenského ul.) 

 

 Stavba prevádzková budova  so súp. číslom 1935, na p. č. 629/101, 

 Pozemok CKN p. č. 629/82 zastavaná plocha o výmere 363 m2, 

 Pozemok CKN p. č. 629/101 zastavaná plocha o výmere 296 m2 , 

 
V prospech Ministerstvo životného prostredia SR , Bratislava   - v zastúpení  
Slovenská inovačná a energetická agentúra , Bajkalská 27, Bratislava 

 

8/  dlhodobý prenájom  nehnuteľnosti  v k. ú. Sabinov – LV č. 104: 
     

Parcela CKN p. č.  Výmera m2 Druh pozemku 
568/1     2034 zastavaná plocha 

568/2       515 zastavaná plocha 

568/3     4524 zastavaná plocha 

569/1     1231 zastavaná plocha 

569/109     1107 zastavaná plocha 

569/118      137 zastavaná plocha 

569/121         3 zastavaná plocha 

569/133     554 zastavaná plocha  

569/135       71 zastavaná plocha  

577/3      923 zastavaná plocha 

 
Stavba  Súp. číslo 

Budova zdrav. zariadenia     501 

prístavba     501 

prístavba     501 

garáže    1297 

 



 

V prospech neziskovej organizácie Poliklinika Sabinov, n. o., Sabinov  do 31. 08.2030  za symbolické 

nájomné 1,- € ročne. 
  

Prenájom je riešený v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení 
neskorších predpisov – prípad osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa: poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č.  
576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti , službách súvisiacich poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

a o zmene a doplnení neskorších predpisov prostredníctvom neziskovej organizácie  so 100 % 
majetkovou účasťou mesta Sabinov. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že mesto Sabinov má v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 

písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení povinnosť okrem utvára a chráni zdravé podmienky 

a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na 
zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú 

činnosť, telesnú kultúru a šport, Predmet nájmu bude v súlade s vyššie uvedeným využívaný na 
zabezpečovanie zdravotnej  starostlivosti v súlade s osobitným predpisom a to najmä na účel 

predpokladaný ustanovením § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 24.9.2020     Ing. Michal Repaský                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                             primátor mesta 


