
Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 
 

 

 

Uznesenie 
Mestského zastupiteľstva č. 169 

zo dňa 10. 12. 2020 

 

 

 

... k Stanovisku MsR k prerokovávanému programu MsZ 

 
 Mestské zastupiteľstvo prerokovalo predložené stanovisko mestskej rady k prerokovávanému 

programu mestského zastupiteľstva a  

 

berie ho na vedomie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 10.12.2020                                                         Ing. Michal Repaský                                                                                                                    

                                                                                                 primátor mesta 



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 
 

 

 

Uznesenie 
Mestského zastupiteľstva č. 170 

zo dňa 10. 12. 2020 

 

 

 

... k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 

2021 

 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo predložený materiál a podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona 

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

 

schvaľuje  

  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021 

 

a poveruje  

 

hlavného kontrolóra vykonaním uvedených kontrol.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 10.12.2020            Ing. Michal Repaský                                                                                                                   

                                                                                         primátor mesta 



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 
 

 

 

Uznesenie 
Mestského zastupiteľstva č. 171 

zo dňa 10. 12. 2020 

 

 

 

... k Správe o výsledkoch ukončených 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 10.12.2020            Ing. Michal Repaský                                                                                                                   

                                                                                         primátor mesta 



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 

 

 

Uznesenie 

Mestského zastupiteľstva č. 172 

zo dňa 10. 12. 2020 

 

 

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

Stanovisku hlavného kontrolóra mesta Sabinov k V. 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 V. zmene rozpočtu mesta Sabinov na rok 2020 

 
schvaľuje  

 

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

 Objem bežných príjmov vo výške                                                11 553 017 € 

 Objem bežných výdavkov vo výške                                              11 489 965 € 

 Objem kapitálových príjmov vo výške                                            2 146 764 € 
 Objem kapitálových výdavkov vo výške                                          3 094 934 € 

 Objem príjmových finančných operácií vo výške                              1 336 531 € 
 Objem výdavkových finančných operácií vo výške                              348 953 € 

  

V. 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 222 874 0 

2. Bezpečnosť 447 144 81 446 

3. Verejné priestranstvá  894 668  157 400 

4. Školstvo 6 114 117                             791 115 

5. Sociálna oblasť 1 500 620 10 400 

6. Občianska vybavenosť 135 667 1 868 319 

7. Kultúra a šport 614 428 173 254 

8. Správa mesta 1 560 447 13 000 

 SPOLU              11 489 965 3 094 934 



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

klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

 

Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie rozpočet 2020 

100 Daňové príjmy 5 891 667  

200 Nedaňové príjmy  1 227 002 

300 Granty a transfery 6 581 112  

400 Príjmové operácie 1 002 857 

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné operácie 333 674 

príjmy spolu 15 036 312 

600 Bežné výdavky 11 489 965 

700 Kapitálové výdavky 3 094 934 

800 Výdavkové operácie 348 953 

výdavky spolu 14 933 852 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 10.12.2020                                                           Ing. Michal Repaský        

        primátor mesta                                                                          



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 

 

 

Uznesenie 

Mestského zastupiteľstva č. 173 

zo dňa 10. 12. 2020 

 

 

... k Návrhu rozpočtu mesta na roky 2021-2023 a Stanovisku hlavného 

kontrolóra mesta Sabinov k návrhu rozpočtu mesta na roky 2021-2023 
 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo  predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona 

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

 
I. berie na vedomie 

 
odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Sabinov k návrhu rozpočtu mesta Sabinov na roky      

2021 – 2023 

 
II. schvaľuje  

 

Rozpočet mesta na rok 2021 v členení podľa príjmov a výdavkov 

 Objem bežných príjmov vo výške                                                11 681 134 € 

 Objem bežných výdavkov vo výške                                              11 582 339 € 
 Objem kapitálových príjmov vo výške                                               743 474 € 

 Objem kapitálových výdavkov vo výške                                          1 687 329 € 

 Objem príjmových finančných operácií vo výške                              1 220 866 € 
 Objem výdavkových finančných operácií vo výške                              375 806 € 

  

Rozpočet mesta na rok 2021 v členení podľa programov 

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

1. Služby občanom a iné interné služby 215 343 0 

2. Bezpečnosť 331 392 0 

3. Verejné priestranstvá 914 232 40 000 

4. Školstvo 6 357 843 0 

5. Sociálna oblasť 1 411 292 0 

6. Občianska vybavenosť 78 357 1 634 329 

7. Kultúra a šport 671 811 0 

8. Správa mesta 1 602 069 13 000 

 SPOLU              11 582 339 1 687 329 



Rozpočet mesta na rok 2021 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie 

rozpočtovej klasifikácie 

Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie rozpočet 2020 

100 Daňové príjmy 6 364 260 

200 Nedaňové príjmy 1 100 238 

300 Granty a transfery 4 960 110 

400 Príjmové operácie 470 866 

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné operácie 750 000 

príjmy spolu 13 645 474 

600 Bežné výdavky 11 582 339 

700 Kapitálové výdavky 1 687 329 

800 Výdavkové operácie 375 806 

výdavky spolu 13 645 474 

 

III. berie na vedomie 

1. Návrh rozpočtu mesta na rok 2022 v členení podľa príjmov a výdavkov 

 Objem bežných príjmov vo výške                                                 11 995 046 € 

 Objem bežných výdavkov vo výške                                               11 632 054 € 
 Objem kapitálových príjmov vo výške                                                  10 000 € 

 Objem kapitálových výdavkov vo výške                                                15 000 € 
 Objem príjmových finančných operácií vo výške                                            0 € 

 Objem výdavkových finančných operácií vo výške                                357 992 € 

  

Návrh rozpočtu mesta na rok 2022 v členení podľa programov 

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

1. Služby občanom a iné interné služby 190 889 0 

2. Bezpečnosť 303 303 0 

3. Verejné priestranstvá 943 978 0 

4. Školstvo 6 357 843 0 

5. Sociálna oblasť 1 539 739 0 

6. Občianska vybavenosť 0 15 000 

7. Kultúra a šport 669 950 0 

8. Správa mesta 1 626 352  0 

 SPOLU              11 632 054 15 000 

 



2. Návrh rozpočtu mesta na rok 2023 v členení podľa príjmov a výdavkov 

 Objem bežných príjmov vo výške                                                 11 995 046 € 

 Objem bežných výdavkov vo výške                                               11 630 736 € 

 Objem kapitálových príjmov vo výške                                                  10 000 € 
 Objem kapitálových výdavkov vo výške                                               15 000 € 

 Objem príjmových finančných operácií vo výške                                           0 € 
 Objem výdavkových finančných operácií vo výške                               359 310 € 

 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2023 v členení podľa programov 

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

1. Služby občanom a iné interné služby 190 889 0 

2. Bezpečnosť 303 303 0 

3. Verejné priestranstvá 943 978 0 

4. Školstvo 6 357 843 0 

5. Sociálna oblasť 1 538 421 0 

6. Občianska vybavenosť 0 15 000 

7. Kultúra a šport 669 950 0 

8. Správa mesta 1 626 352  0 

 SPOLU              11 630 736 15 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 10.12.2020                                                           Ing. Michal Repaský        

         primátor mesta 



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 
 

 

 

Uznesenie 
Mestského zastupiteľstva č. 174 

zo dňa 10. 12. 2020 

 

 

 

... k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 11/2020 o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

  
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 nariadenia mesta Sabinov č. 11/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorého návrh tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 10.12.2020          Ing. Michal Repaský                                                                                                                   

                                                                                         primátor mesta 



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
mesta Sabinov č. 11/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien  
 

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

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 582/2004 Z. 
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku“) schválilo na svojom 
zasadnutí dňa 10.12.2020 pre územie mesta Sabinov toto všeobecne záväzné nariadenie:  

 

Prvá časť 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 1 

Druhy miestnych daní 
 

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

na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z., že mesto Sabinov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016 tieto 
dane a poplatky: 

1) miestne dane 
a) daň z nehnuteľnosti, 

b) daň za psa, 

c) daň za užívanie verejného priestranstva, 
d) daň za ubytovanie, 

e) daň za predajné automaty, 
f) daň za nevýherné hracie prístroje, 

2) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

Druhá časť 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 
 

Článok 2 
Úvodné ustanovenia 

 

Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v zákone 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 

znení zmien a doplnkov a upravujú daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, 
základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto 

všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, výpočet dane z nehnuteľnosti, oslobodenie 

vybraných druhov nehnuteľností a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, 
povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane, platenie dane.  

 
Článok 3 

Daň z pozemkov 
 

1. Správca dane v zmysle osobitného zákonného splnomocnenia1 stanovuje, že namiesto hodnoty 

pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku zistenej za 1 
m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa použije hodnota pozemku za 1 

m2 uvedená vo všeobecne záväznom nariadení, a to vo výške 0,099 Eur.   
2. Ročná sadzba dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov sa v súlade s ustanovením § 8 ods. 

2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku zvyšuje takto: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty vo výške 0,46 %, 
b) záhrady vo výške 0,75 %, 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 0,75 %, 

                                                           
1 § 7 ods. 6 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov 



d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a hospodársky 

využívané vodné plochy vo výške 0,35 %,  

e) stavebné pozemky vo výške 0,45 %. 
3. Ročná sadzba dane na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiská nevyhradeného 

nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, 
transformačná stanica alebo predajný stánok sa v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 zákona 

o miestnych daniach a miestnom poplatku určuje takto: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvale trávnaté porasty 1,38 %, 
b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,61 %. 

 
Článok 4 

Daň zo stavieb 
 

1. Ročná sadzba dane zo stavieb za každý i začatý m² zastavanej plochy sa v súlade s ustanovením § 

12 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku zvyšuje takto: 
a) 0,253 € - stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu, 
b) 0,253 € - stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu, 
c) 0,425 € - chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

d) 0,690 € - samostatne stojace garáže, 
e) 0,690 € - stavby hromadných garáží, 

f) 0,690 € - stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,  
g) 1,840 € - priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu, 
h) 2,530 € - stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,  
i) 0,805 € - ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 

2. Pri viacpodlažných stavbách sa v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach 

a miestnom poplatku určuje príplatok za podlažie vo výške 0,10 € za každé ďalšie podlažie okrem 
prvého nadzemného podlažia. 

 
Článok 5 

Daň z bytov 

 
1. Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu sa v súlade s ustanovením 

§ 16 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku zvyšuje na výšku 0,253 €. 
2. Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru 

v bytovom dome sa v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o miestnych daniach a miestnom 
poplatku určuje takto: 

a) vo výške 0,380 € pri nebytovom priestore slúžiaceho ako garáž,  

b) vo výške 1,183 € pri nebytovom priestore určeného na administratívu, zariadenie obchodu 
a služieb, stravovacie zariadenia, skladový priestor a ostatnú zárobkovú činnosť,  

c) vo výške 0,380 € pri nebytovom priestore určeného na ostatnú nezárobkovú činnosť 
neuvedenú v písmenách a) a b) tohto odseku. 

 

Článok 6 
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 
 

1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov v súlade s ustanovením  
§ 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku pre: 

- pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky.   

2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov v súlade s ustanovením § 17 ods. 
2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku: 



 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej 

núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich 

osobnú potrebu. 

3. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb alebo od dane z bytov 
v súlade s ustanovením § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku pre: 

-    stavby užívané na účely sociálnej pomoci  
4. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb alebo dane z bytov v súlade 

s ustanovením § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku takto: 

a) 50 % z daňovej povinnosti zo stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo 
vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne 

bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 
b) 50 % z daňovej povinnosti za  garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako 

garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na 

ich dopravu. 
5. Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne do sumy troch eur nebude vyrubovať. 

 

Tretia časť 
DAŇ ZA PSA 

 
Článok 7 

Úvodné ustanovenie 
 

Základné ustanovenia o zdaňovaní psov sú uvedené v zákone o miestnych daniach a miestnom 

poplatku a upravujú daňovníka dane za psa, predmet dane za psa, základ dane za psa, sadzbu dane za 
psa, vznik a zánik daňovej povinnosti, správu dane, povinnosť predkladania daňového priznania, 

vyrubenie dane, platenie dane. 
Článok 8 

Predmet úpravy 

 
Predmetom je určenie náležitosti miestnej dane za psa podľa splnomocňovacieho ustanovenia 

§ 29 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku.  
 

Článok 9 

Sadzba dane 
 

1. Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok  25,00 €. 
 

2. Takto určená sadzba dane sa platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 
 

Článok 10 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 
 

1. Správca dane ustanovuje, že  poskytuje oslobodenie od dane za psa pre: 
a) členov mestského športového kynologického klubu, ktorí budú reprezentovať mesto 

Sabinov na pretekoch a súťažiach (výbor klubu predloží do konca novembra príslušného 

roka zoznam reprezentantov na ďalší rok a taktiež výsledky zo súťaže, na ktorých sa počas 
roka zúčastnili), pričom oslobodenie platí maximálne pre piatich členov kynologického 

klubu, ale len pre jedného psa u každého z nich, 
b) príspevkové a rozpočtové organizácie mesta, mestská polícia a obchodné spoločnosti 

založené mestom, 
c) držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitelia preukazu s ťažkým 

zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu. 

d) služobné psy policajného zboru 
2. Správca dane ustanovuje, že  poskytuje zníženie dane za psa takto:  



a) 50 % z dane iba za jedného psa osamelým dôchodcom (aj manželom dôchodcom) bez 

vekového ohraničenia, ak psa držia v mieste svojho trvalého bydliska, daň sa nezníži, ak v 

evidencii trvalého pobytu je na danej adrese okrem dôchodcu evidovaná ďalšia osoba, 
b) 50 % z dane členom športového kynologického klubu. Zníženie dane sa poskytne najviac 

na 2 psov u jedného člena kynologického klubu. Zníženie dane sa neposkytne, ak ide o 
chov a výcvik psa na komerčné účely (na jeho ďalší predaj). 

3. Nárok na zníženie podľa ods. 2 písm. a) je možné uplatniť oznámením spojenia „osamelý dôchodca“ 

v poznámke tlačiva k priznaniu dani za psa.  
4. Požiadať o zníženie podľa ods. 2 písm. b) je možné najneskôr do konca januára príslušného 

zdaňovacieho obdobia vo forme písomnej žiadosti. 
 

Štvrtá časť 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

Článok 11 
Úvodné ustanovenie 

 
Základné ustanovenia o zdaňovaní za osobitné užívanie verejného priestranstva sú uvedené 

v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku a upravujú daňovníka dane, predmet dane, základ 

dane, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, správu dane,  oznamovaciu povinnosť, vyrubenie 
dane, platenie dane. 

Článok 12 
Predmet úpravy 

 
Predmetom je určenie náležitosti miestnej dane za užívanie verejného priestranstva podľa 

splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku.  

 
Článok 13 

Určenie miest, ktoré sú verejnými priestranstvami  
a osobitných spôsobov ich užívania 

 

1. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú v zmysle splnomocňovacieho ustanovenia2 
najmä: 

 pozemné komunikácie (cesty a chodníky) a pozemky (mestská zeleň a trhové miesta) na 

Námestí slobody, 
 pozemky (priestranstvo) pri MsKS na ul. J. Borodáča,  

 parkoviská a miestne komunikácie na ul. 17. novembra, Prešovská, Murgašova, Hollého, 

Kpt. Nálepku, 9. mája a Komenského pred nákupnými strediskami,  

 športový areál, trhové miesta  

 iné verejnosti prístupné pozemky a pozemné komunikácie v meste, ktoré sú vo vlastníctve 

mesta, okrem tých, ku ktorým majú fyzické a právnické osoby právo hospodárenia na 
základe zmluvného vzťahu s mestom. 

2. Osobitným spôsobom užívania verejných priestranstiev podľa odseku 1 sú najmä: 

 umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

 umiestnenie stavebného materiálu, stavebného a predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, 

lunaparku a iných atrakcií, skládky odpadu, 
 umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni, 

 umiestnenie informačno-reklamných zariadení na chodníkoch na Námestí slobody, ul. 

Prešovská, ul. 9. mája a ul. Murgašova 

 rozkopávky verejných priestranstiev odlišných od zvláštneho užívania pozemných 

komunikácií (napr. najmä zelene). 
 

 

 
 

                                                           
2 § 36 zákona  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 
znení neskorších predpisov 



Článok 14 

Sadzba dane 

 
Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne 

užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň takto: 
a) 0,33 €/m2/deň za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, skládky 

odpadu, rozkopávku, 
b) 0,15 €/m2/deň za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni a za 

umiestnenie informačno-reklamných zariadení, 
c) záber verejného priestranstva za každý aj začatý m2 pre stavebníkov, ktorí potrebujú zabrať 

verejné priestranstvo vo výmere a v čase trvania nevyhnutnom na realizáciu stavebnej 
údržby budovy je spoplatnený sadzbou 0,01 €/m2/deň. 

 

Článok 15 
Oznamovacia povinnosť 

 
Daňovník si splní svoju povinnosť oznámiť vznik, zmenu alebo zánik osobitného užívania verejného 

priestranstva mestu Sabinov, najneskôr v deň skutočnosti ovplyvňujúcej daňovú povinnosť na tlačive 

vydanom mestom Sabinov, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. 
 

Článok 16 
Oslobodenie od dane 

 
Správca dane ustanovuje, že  poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva pre: 

a) užívanie verejného priestranstva na kultúrnu a športovú akciu usporiadanú bez vstupného alebo 

akciu, ktorej výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely, 
b) osobitné užívanie verejného priestranstva v čase konania Sabinovského jarmoku, ktoré je 

spoplatnené v zmysle Organizačného poriadku Sabinovského jarmoku, 
c) užívanie verejného priestranstva pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, 

ktorý prevádzkujú cukrárne, reštauračné a pohostinské zariadenia využívajúce 

verejné priestranstvo na sedenie pred prevádzkou, 

d) zvláštne užívanie miestnych komunikácii v zmysle osobitných všeobecne záväzných právnych 

predpisov3.  

Piata časť 
DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 
Článok 17 

Úvodné ustanovenie 

 
Základné ustanovenia o zdaňovaní ubytovania sú uvedené v zákone o miestnych daniach a miestnom 

poplatku a upravujú daňovníka dane, predmet dane, základ dane, sadzbu dane, vyberanie dane a správu 
dane. 

Článok 18 
Predmet úpravy 

 

Predmetom je určenie náležitosti miestnej dane za ubytovanie podľa splnomocňovacieho 
ustanovenia § 43 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. 

 
Článok 19 

Sadzba dane 

 
Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie vo výške 1,00 € za osobu a prenocovanie. 

 

                                                           
3 § 6 a 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

§ 9 a 11 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb.,  ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  



Článok 20 

Vedenie evidencie na účely dane 

 
Platiteľ dane za ubytovanie je povinný viesť preukaznú evidenciu v knihe ubytovaných, v ktorej bude:  

 meno a priezvisko daňovníka 

 adresa trvalého pobytu daňovníka 

 číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu daňovníka 

 dátum príchodu a dátum odchodu z ubytovacieho zariadenia. 

 
Článok 21 

Osobitné ustanovenia o vyberaní daní, oznamovacej povinnosti  
a odvode dane správcovi dane 

 

1. Daň za ubytovanie vyberá platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, pri nástupe daňovníka 
do zariadenia v hotovosti v eurách, o zaplatení dane vyhotoví príjmový pokladničný doklad s 

predpísanými náležitosťami. 
2. Platiteľ dane je povinný splniť si tieto oznamovacie povinnosti: 

a) registračnú povinnosť najneskôr v deň začatia poskytovania činnosti, ktorá je predmetom 

dane, na tlačive vydanom mestom Sabinov, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto VZN, 
b) oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane na účely vyrubenia dane za ubytovanie v lehote 

do 31. januára na tlačive vydanom mestom Sabinov, ktoré tvorí prílohu č. 3 tohto VZN. 
3. Správca dane na základe oznamovacej povinnosti platiteľa dane vypočíta daň za ubytovanie, ktorú 

vyrubí rozhodnutím. 

4. Daň je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Platiteľ daň odvedie do 
pokladne mestského úradu alebo na účet mesta. 

 
Článok 22 

Oslobodenie od dane 
 

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za ubytovanie pre: 

a) lôžka využívané pre školy v prírode a školské zariadenia poskytujúce internátne ubytovanie, 
pokiaľ slúžia výhradne tomuto účelu,  

b) lôžka slúžiace pre ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia,  
c) lôžka v objektoch individuálnej rekreácie, pokiaľ sa tieto objekty nestanú zdrojom zárobkovej 

činnosti fyzických osôb,  

d) lôžka, ktoré nie je možné užívať pre opravu alebo rekonštrukciu zariadenia,  
e) lôžka v sociálnych službách a lôžka, ktoré sa využívajú na charitatívne účely, 

f) lôžka využívané na rekreačne organizovaný prázdninový pobyt pre skupiny detí, ktoré sú žiakmi 
základných a stredných škôl v SR. 

 
Šiesta časť 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 
Článok 23 

Úvodné ustanovenie 
 

Základné ustanovenia o zdaňovaní predajných automatov sú uvedené v zákone o miestnych 

daniach a miestnom poplatku a upravujú daňovníka dane, predmet dane, základ dane, sadzbu dane, 
vznik a zánik oznamovacej povinnosti a správu dane. 

 
Článok 24 

Predmet úpravy 

 
Predmetom je určenie náležitosti miestnej dane za predajné automaty podľa 

splnomocňovacieho ustanovenia § 51 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. 
 

 



Článok 25 

Sadzba dane 

 
Správca dane určuje sadzbu dane za jeden predajný automat a kalendárny rok takto: 

a) 40,00 € za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov 
tovaru, 

b) 70,00 € za predajný automat v skladbe ponúkaného tovaru viac ako 10 druhov tovaru, 

c) 200,00 € za predajný automat v skladbe ponúkaného tovaru tabak a alkohol najviac 10 druhov, 
d) 300,00 € za predajný automat v skladbe ponúkaného tovaru tabak a alkohol viac ako 10 

druhov. 
 

Článok 26 
Osobitné ustanovenia o evidencii na účely dane 

 

1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov: 
 obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo. IČO, 

 sídlo prevádzky, kde je predajný automat umiestnený, 

 dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania, 

 druh predajného automatu a výrobné číslo. 

2. Daňovník je povinný viesť základné údaje o predajnom automate a to:  

 názov predajného a druh predajného automatu,  

 výrobné číslo, 

 umiestnenie predajného automatu, 

 dátum začatia prevádzkovania,  

 obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO.  

3. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie predajných 
automatov. 

 
Článok 27 

Oslobodenie od dane 

  
Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za predajné automaty pre: 

a) predajné automaty na mlieko umiestnené na verejných priestranstvách, 
b) predajné automaty na mlieko, mliečne výrobky a produkty zdravej výživy umiestnené v 

priestoroch škôl a školských zariadení. 

 
Siedma časť 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 
 

Článok 28 

Úvodné ustanovenie 
 

Základné ustanovenia o zdaňovaní nevýherných hracích prístrojov sú uvedené v zákone o 
miestnych daniach a miestnom poplatku a upravujú daňovníka dane, predmet dane, základ dane, 

sadzbu dane, vznik a zánik oznamovacej povinnosti a správu dane. 
 

Článok 29 

Predmet úpravy 
 

Predmetom je určenie náležitosti miestnej dane za nevýherné hracie prístroje podľa 
splnomocňovacieho ustanovenia § 59 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. 

 

Článok 30 
Sadzba dane 

 
Správca dane určuje sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok takto: 

a) 100,00 € - bowling (za jednu dráhu), 



b) 100,00 € - počítačové hry (za jeden prístroj), 

c) 50,00 € - biliard, šípky, stolný futbal, stolný hokej, airhockey, boxer a iné silové stroje, gulečník 

a všetky ostatné neuvedené v písmenách a), b) a d), 
d) 35,00 € - internet PC. 

 
Článok 31 

Osobitné ustanovenia o evidencii na účely dane 

 
1. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov: 

 obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo. IČO, 

 sídlo prevádzky, kde je nevýherný hrací prístroj umiestnený, 

 dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania, 

 druh nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo. 

2. Daňovník je povinný viesť základné údaje o nevýherných hracích prístrojoch a to:  
 názov predajného a druh predajného automatu,  

 výrobné číslo, 

 umiestnenie predajného automatu, 

 dátum začatia prevádzkovania,  

 obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO.  

3. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie nevýherných 

hracích prístrojov. 
 

Ôsma časť 

POPLATOK 
 

Článok 32 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Základné ustanovenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú uvedené 

v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku a upravujú poplatníka, sadzbu poplatku, určenie 

poplatku, oznamovaciu povinnosť, vyrubenie poplatku a splatnosť, vyrubenie poplatku podľa 
pomôcok a vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.  

2. V meste Sabinov je zavedený len množstvový zber drobného stavebného odpadu. 
3. Mesto Sabinov je na základe žiadosti povinné zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý preukáže, že: 

a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné, 
b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred 

stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.  
 

Článok 33 

Predmet úpravy 
 

Predmetom je určenie sadzby poplatku, hodnotu koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob, 
formu a miesto na zaplatenie poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, 

podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 
1 alebo pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2 zákona v zmysle splnomocňovacieho 

ustanovenia § 83 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. 

 
Článok 34 

Sadzba poplatku 
 

Sadzba poplatku je: 

a) pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) a pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. b) a písm. 
c) zákona  o miestnych daniach a miestnom poplatku, ktorí nepožiadajú o množstvový zber vo 

výške 0,0685 €/ za osobu a kalendárny deň 
b) pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona  o miestnych daniach a miestnom 

poplatku, ktorý požiada o množstvový zber vo výške: 



             0,075 € za 1 l komunálneho odpadu pre zberné nádoby od 100 l do 999 l 

            0,050 € za 1 l komunálneho odpadu pre zberné nádoby od 1000 a viac 

c)  pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) a pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. b) a 
písm. c) zákona  o miestnych daniach a miestnom poplatku za drobný stavebný odpad vo 

výške 0,015 € za kg. 
 

Článok 35 

Hodnota koeficientu 
 

Mesto Sabinov ustanovuje hodnotu koeficientu pre výpočet ukazovateľa produkcie 
komunálnych odpadov v zmysle § 79 ods. 4 písm. a) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku 

vo výške 1. 
 

Článok 36 

Zberné nádoby pre množstvový zber 
 

Mesto Sabinov stanovuje pre zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu pri 
množstvovom zbere tieto druhy zberných nádob:  

 zberná nádoba o objeme 70 l, 

 zberná nádoba o objeme 110 l, 

 zberná nádoba o objeme 1100 l. 

 

Článok 37 
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere 

 
1. Správca poplatku a poplatník uzavrú na základe žiadosti (príloha č. 7) dohodu o množstvovom 

zbere. 
2. Správca poplatku v dohode podľa odseku 1 tohto článku uvedie číslo účtu správcu poplatku, kód 

banky, peňažný ústav, variabilný symbol a konštantný symbol.  

3. Poplatok sa platí v splátkach určených v dohode podľa odseku 1 tohto článku. 
4. Poplatok sa môže platiť:  

a) bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu poplatku, 
b) v hotovosti do pokladne správcu poplatku pri platbách do 300,- Eur. 

c) poplatok za drobný stavebný odpad sa platí v hotovosti pri platbách do 300,- Eur na určenom 

mieste príslušného VZN. 
 

Článok 38 
Osobitné ustanovenia 

 
Mesto Sabinov ustanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a ručí 

zaň: 

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť vo spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo 
ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a ručí zaň zástupca alebo správca určený 

spoluvlastníkmi,  ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, 
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej len 

„platiteľ“). 

 
Článok 39 

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 
 

1. Ak poplatníkovi zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže 

splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, mesto poplatok alebo jeho 
pomernú časť vráti.  

2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ods. 1 na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej 
časti:  

 potvrdenie o zmene trvalého pobytu,  

 kópia úmrtného listu 



 oznámenie o ukončení prevádzky. 

 

Článok 40 

Podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku 
Podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku 

 
1. Mesto poplatok zníži podľa najnižšej sadzby na základe písomnej žiadosti za obdobie, ktoré poplatník 

správcovi dane preukáže bez pochybností na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom 

období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. 
2. Mesto určuje nasledovné podklady pre zníženie poplatku podľa ods. 1 tohto článku takto: 

a) v prípade, že sa poplatník zdržiava v zahraničí 
 Potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v 

zdaňovacom období vykonáva alebo vykonával prácu v zahraničí s uvedením počtu dní 

(nie pracovnú zmluvu), 
 Potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí, 

 Potvrdenie zamestnávateľa (SR), ktorý sprostredkoval prácu v zahraničí, o výkone práce 

v zahraničí s uvedením počtu dní, 

 Potvrdenie o štúdiu v zahraničí.  

b) v prípade, že sa poplatník zdržiava v tuzemsku v inom meste alebo obci 

 Potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v 

zdaňovacom období vykonáva prácu v inej obci v SR, v ktorej je súčasne ubytovaný, 
s uvedením počtu dní (nie pracovnú zmluvu) 

 Potvrdenie o návšteve školy v inej obci vzdialenej od mesta Sabinov viac ako 60 km, ak 

je študent v tejto obci aj ubytovaný, 
 Potvrdenie o ubytovaní vydané ubytovacím zariadením, z ktorého je zrejmá dĺžka 

pobytu v inom meste či obci v danom zdaňovacom období (napr. študenti do 60 km), 

3. Mesto odpustí poplatok na základe písomnej žiadosti za obdobie, ktoré poplatník správcovi dane 
preukáže bez pochybností na základe podkladov, že  365 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava 

alebo nezdržiaval na území mesta. 

4. Mesto určuje nasledovné podklady pre odpustenie poplatku podľa ods. 3 tohto článku takto: 
a) v prípade, že sa poplatník zdržiava v zahraničí 

 Potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v 

zdaňovacom období vykonáva alebo vykonával prácu v zahraničí s uvedením počtu dní 
(nie pracovnú zmluvu), 

 Potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí, 

 Potvrdenie zamestnávateľa (SR), ktorý sprostredkoval prácu v zahraničí, o výkone práce 

v zahraničí s uvedením počtu dní, 

 Potvrdenie o štúdiu v zahraničí, 

 Doklad miestne alebo vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, 

 Potvrdenie o úhrade poplatku, resp. dane za odpad v zahraničí.  

b) v prípade, že sa poplatník zdržiava v tuzemsku v inom meste alebo obci 
 Rozhodnutie o vyrubení poplatku v inej obci v SR, 

 Doklad o úhrade poplatku za komunálne odpady v inej obci SR za príslušné zdaňovacie 

obdobie 

 Potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v 

zdaňovacom období vykonáva prácu v inej obci v SR, v ktorej je súčasne ubytovaný, 
s uvedením počtu dní (nie pracovnú zmluvu) 

 Potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb (detský domov, domov 

dôchodcov, domov sociálnych služieb), reedukačné zariadenie, diagnostické zariadenie, 
 Potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody. 

5. V prípade, že podklad podľa ods. 2 a 4 tohto článku nie je vystavený v slovenskom jazyku alebo v 

českom jazyku, poplatník predloží aj preklad príslušného podkladu, podpísaného poplatníkom. 

6. Ako podklad pre prípad podľa ods. 2 písm. b) a 4 písm. b) správca poplatku neakceptuje nájomnú 
zmluvu na užívanie bytu v inej obci v SR.  

7. Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením. 
8. Podklady sa prekladajú každoročne pre príslušný kalendárny rok. 

 



Článok 41 

Zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku 

podľa § 83 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku 
 

1. Mesto Sabinov ustanovuje, že  poskytuje zníženie poplatku vo výške 30 % z poplatku  poplatníkovi, 
ktorým je: 

a) fyzická osoba staršia ako 62 rokov, 

b) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,  
c) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom  

2. Nárok na zníženie poplatku pre poplatníka podľa odseku 1 písm. b) a c) vzniká na základe 
oznámenia (príloha č. 9 VZN)  a preukázania uvedených skutočností mestu Sabinov. 

 
Deviata časť 

ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

 
Článok 42 

Záverečné ustanovenia 
 

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

stránke mesta Sabinov (www.sabinov.sk) 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 10.12.2020. 
3. Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa 

14.12.2020. 
4. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 

 

 
                                                                                        Ing. Michal Repaský 

                                                                               primátor mesta 
 

Schválené Mestským zastupiteľstvom v Sabinove dňa 10.12.2020 uznesením č. 174 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa 25.11.2020 
Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke mesta Sabinov dňa 25.11.2020 

VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa 14.12.2020 
VZN zverejnený na internetovej stránke mesta Sabinov 14.12.2020 

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.sabinov.sk/


Príloha č. 1 VZN 

 

Oznámenie o vzniku/zmene/zániku** daňovej povinnosti za užívanie verejného 
priestranstva 

 
podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a čl. 15 VZN mesta Sabinov č. .../2015 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
kalendárny rok 2016.  

 
Osobné a identifikačné údaje: 

1. Fyzická osoba:* 
Meno a priezvisko fyzickej osoby : ................................................................................................... 

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby: ............................................................................................ 

Rodne číslo fyzickej osoby: ............................................................................................................. 
2. Fyzická osoba – podnikateľ:* 

Fyzická osoba – podnikateľ: ............................................................................................................ 
Sídlo fyzickej osoby – podnikateľ: ................................................................................................... 

IČO - fyzická osoba – podnikateľ: ................................................................................................... 

3. Právnická osoba:* 
Obchodný názov právnickej osoby: ........................................................................................ 

Sídlo právnickej osoby: .......................................................................................................... 
IČO právnickej osoby: ............................................................................................................ 

 
Číslo telefónu: ........................................................................... 

e-mail: ....................................................................................... 

Účel a miesto užívania verejného priestranstva: ................................................................... 
.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
Oznámená výmera v m2: ........................................................................................................ 

Oznámená doba užívania verejného priestranstva  

od: ............................................................. do: ....................................................................... 
Počet dní užívania verejného priestranstva: .......................................................................... 

Oznamovaná skutočnosť: 
 

a) vznik**    b) zmena**     c) zánik** 

 
Týmto vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé a správne a som si vedomý právnych 

následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia. 
 

 
 

V Sabinove ...................                   ......................................................................................... 

                                                                                                       Podpis a pečiatka  
Dotknutá osoba týmto udeľuje súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním osobných údajov poskytnutých v zaslaných 
dokumentoch a písomnostiach na Mesto Sabinov, so sídlom Námestie slobody 57, 083 17 Sabinov pre 

účely evidencie miestnych daní a poplatkov. 
 
 

 

V Sabinove ...................                   ......................................................................................... 
                                                                                                       Podpis 

 
* vyplňte hodiace sa 

** hodiace sa zakrúžkujte  
 



Príloha č. 2 VZN 

 

REGISTRAČNÝ LIST 
Oznámenie k dani za ubytovanie v zmysle VZN mesta Sabinov č. ..../2015 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
kalendárny rok 2016 

 

Údaje o platiteľovi dane (prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia) 
 

Obchodné meno alebo názov: ................................................................................................ 
(vyplní PO, FO – podnikateľ, FO) 

 
IČO alebo rod. číslo: ............................................. 

 

Adresa sídla resp. podnikania: 
Mesto ......................... PSČ................. Ulica ...................................... súp.č./orient.č. .................... 

Banka .................................................. číslo účtu ........................................... kód banky ............. 
Oprávnená osoba: ........................................................ č. tel. ....................................................... 

( na podanie oznámenia)                                                            

 e-mail 
..................................................................................................................................................... 

 
Údaje o nehnuteľnosti, v ktorej platiteľ poskytuje ubytovanie 

 
Názov ubytovacieho zariadenia: ............................................................................................. 

Adresa ubytovacieho zariadenia: 

Mesto Sabinov  ulica .............................................................. súp.č./orien.č. ................................. 
Kategória ubytovacieho zariadenia: ................................................................................................. 

(napr. hotel, penzión, motel, ubytovňa a pod.) 
Ubytovacia kapacita: ............................................................. 

(uviesť počet lôžok) 

 
Údaje o vzniku daňovej povinnosti platiteľa 

 
Dátum začatia poskytovania prechodného ubytovania ....................................................................... 

Údaje o štatutárnom zástupcovi platiteľa a zástupcovi na doručovanie písomností 

(ak je zástupca na doručovanie odlišný od platiteľa) 
Priezvisko, meno, titul štat. zástupcu: .............................................................................................. 

Adresa ...................................................................................................... č.tel. ........................... 
 

Doručovanie písomností: 
Obchodné meno a názov: ............................................................................................................... 

(príp. meno a priezvisko) 

Adresa ...................................................................................................... č.tel. ........................... 
 

Platiteľ svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za 
prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov. 

 

 
 

 
 

 
 

 

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

 V Sabinove dňa                                             pečiatka                                podpis platiteľa dane  



Príloha č. 3 VZN 

 

Oznamovacia povinnosť platiteľa dane za ubytovanie pre právnickú osobu,  pre fyzickú 
osobu – podnikateľa a fyzickú osobu za obdobie  

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

 

 
Obchodné meno alebo názov:................................................................................................. 

(vyplňuje PO a FO) 
IČO/ rod. číslo: ....................................................................................................................... 

Adresa sídla resp. podnikania: ............................................................................................... 
Č. telefónu: ........................................... e-mail: ..................................................................... 

Názov ubytovacieho zariadenia: ............................................................................................ 

 
Adresa ubytovacieho zariadenia: 

 
Mesto: .... Sabinov... ulica: ........................................... súp. č./orient. č. ...................................... 

 

Údaje o daňovej povinnosti: 
Počet ubytovaných osôb celkom: .......................................... 

Počet prenocovaní za rok: ............................................ 
Sadzba dane za osobu a prenocovanie : .........0,70 € .............. 

Celková daň = počet prenocovaní x 0,70 € = ................................ 
 

 

Platiteľ svojim podpisom potvrdzuje, že všetky údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré 
vzniknú uvedením nesprávnych údajov. 

      
 

 

 
 

    ...............................           ........................................           ............................................ 
            V Sabinove dňa                             pečiatka                                podpis platiteľa dane   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Príloha č. 4 VZN 

 

Právnická osoba                          Fyzická osoba – podnikateľ                      Mestský úrad Sabinov 
pečiatka    pečiatka 

 

 

 

Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
 

I. údaje o poplatníkovi – uviesť podľa platného živnostenského listu, výpisu z obchodného 
registra alebo inej registračnej listiny 

Plné obchodné meno     

 

IČO                                                                               ulica, číslo 

Miesto sídla                                                                   telefónne číslo 

 
II. korešpondenčná adresa (uvedie poplatník, ak je iná ako uvedená v tab. č. I) 

Priezvisko, meno, titul 

Obchodné meno 

Ulica, číslo PSČ, Mesto 

 
 

  

 
III. údaje o štatutárnych zástupcoch 

Priezvisko, meno, titul 

 

Adresa 
 

Telefón 1                                                                        telefón 2 

e-mail                                                                             fax 

 

Priezvisko, meno, titul 

 

Adresa 
 

Telefón 1                                                                        telefón 2 

e-mail                                                                             fax 

 

IV. údaje o nehnuteľnosti na území mesta vo vlastníctve alebo užívaní na iný účel ako na 

podnikanie 

Nehnuteľnosť – názov Presná adresa Účel užívania 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

V. údaje o nehnuteľnosti na území mesta vo vlastníctve alebo užívaní poplatníka na 
podnikanie 

Nehnuteľnosť – názov Presná adresa Účel užívania 

1.   

2.   

3.   

4.   

 
 



VI. údaje pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu – vyplní poplatník 

 

Variant A Variant B Variant C 
ak poplatník vlastní alebo užíva 
nehnuteľnosť uvedenú na 

prvej strane ohlásenia 
a poskytuje v nej ubytovacie 

alebo zdravotné služby 

Ak poplatník vlastní alebo 
užíva nehnuteľnosť uvedenú 

na prvej strane a poskytuje 
v nej reštauračné, kaviarenské 

alebo iné pohostinské služby 
a do ukazovateľa produkcie sa 

nezapočítavajú údaje podľa 

variantu A 

Ak poplatník vlastní alebo užíva 
nehnuteľnosť uvedenú na prvej 

strane a neposkytuje v nej 
ubytovacie, reštauračné, 

kaviarenské alebo iné pohostinské 
služby 

Priemerný počet osôb 

v pracovnom pomere, 

inom obdobnom 
pomere, 

štátnozamestnaneckom 
pomere, vrátane 

štatutárneho orgánu 
znížený o počet osôb, 

ktoré majú v meste 

Sabinov trvalý alebo 
prechodný pobyt 

 Priemerný počet osôb 

v pracovnom pomere, 

inom obdobnom 
pomere, 

štátnozamestnaneckom 
pomere, vrátane 

štatutárneho orgánu 
znížený o počet osôb, 

ktoré majú v meste 

Sabinov trvalý alebo 
prechodný pobyt 

 Priemerný počet osôb 

v pracovnom pomere, 

inom obdobnom 
pomere, 

štátnozamestnaneckom 
pomere, vrátane 

štatutárneho orgánu 
neznížený o počet 

osôb, ktoré majú 

v meste Sabinov 
trvalý alebo prechodný 

pobyt 

 

priemerný počet 

hospitalizovaných 
alebo ubytovaných 

osôb znížený o počet 
osôb za rok 2018, 

ktoré majú trvalý alebo 
prechodný pobyt 

v Sabinove 

 Priemerný počet miest 

za rok 2018 určených na 
poskytovanie 

reštauračných, 
kaviarenských a iných 

pohostinských služieb 

 

 
 

Začiatok prevádzkovania: ................................................................................ 

 
 

Poplatník, ktorý začal podnikať na území mesta Sabinov v priebehu zdaňovacieho obdobia, 
ohlási údaje podľa aktuálnej skutočnosti. 

 

 
 

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

    V Sabinove                                           Pečiatka                                             Podpis poplatníka 
 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 5 VZN 

 
Oznámenie 

o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenia miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

 

Poplatník – fyzická osoba 
Meno, priezvisko, titul: ………………………………………………………………………………………………………………..  

 
Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dátum narodenia: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpísaný:  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
( uviesť svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu 

prechodného pobytu) 
podľa Článok 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady o z n a m u j e m Mestu Sabinov, že som prevzal 

plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za nasledovných 
členov našej spoločnej domácnosti: 

( uviesť svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu 
prechodného pobytu) 

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

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

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

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

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

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

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

 
Poučenie: 

Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky 

skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku. 
 

 
 

V  ……………………  dňa ……………………..                        Podpis poplatníka: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Príloha č. 6 VZN 

 

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

 (názov firmy, IČO a sídlo, adresa; meno a priezvisko, adresa, telefón) 
                                                                                             žiadateľ 

        Meno a priezvisko  

        adresa 
        PSČ 

Vec 
Potvrdenie 

Týmto potvrdzujem, že menovaný ............................ nar. ...................., bývajúci  v 
.....................................................................................................................................................   

 pracoval počas roka 2015 nepretržite v ......................................................................., 

(uvedie sa názov zamestnávateľa), 

  odpracoval v roku 2015 počet dní ...............  

   
 

 
S pozdravom  

 

 
 

                                                                                  Pečiatka zamestnávateľa a podpis 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



Príloha č. 7 VZN 

 

................................................................................................................................................... 
Žiadateľ (názov firmy, IČO a sídlo, adresa; meno a priezvisko žiadateľa, adresa, telefón) 

      
 

 

         Mesto Sabinov 
         Mestský úrad 

         083 07 Sabinov 
 

 
 

Vec 

Žiadosť o množstvový zber  
 

Týmto žiadam správcu dane mesto Sabinov o množstvový zber na prevádzke 
.....................................................................................................................................................

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

Prílohou tejto žiadosti sú údaje potrebné pre vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.  

   
 

S pozdravom  
 

 

..................................................... 
                podpis a odtlačok pečiatky 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Príloha 

 Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – množstvový zber 



Príloha č. 8 VZN 

      

Právnická osoba                          Fyzická osoba – podnikateľ                      Mestský úrad Sabinov 
         pečiatka                                              pečiatka  

 
 

 

 
 

Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – 
množstvový zber  
 

I. údaje o poplatníkovi – uviesť podľa platného živnostenského listu, výpisu z obchodného 
registra alebo inej registračnej listiny 

Plné obchodné meno     

 

IČO                                                                               ulica, číslo 

Miesto sídla                                                                   telefónne číslo 

 
II. korešpondenčná adresa (uvedie poplatník, ak je iná ako uvedená v tab. č. I) 

Priezvisko, meno, titul 

Obchodné meno 

Ulica, číslo PSČ, Mesto 

 
 

  

 
III. údaje o štatutárnych zástupcoch 

Priezvisko, meno, titul 

 

Adresa 
 

Telefón 1                                                                        telefón 2 

e-mail                                                                             fax 

 

Priezvisko, meno, titul 

 

Adresa 

 

Telefón 1                                                                        telefón 2 

e-mail                                                                             fax 

 

IV. údaje o nehnuteľnosti na území mesta vo vlastníctve alebo užívaní na iný účel ako na 

podnikanie 

Nehnuteľnosť – názov Presná adresa Účel užívania 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

V. údaje o nehnuteľnosti na území mesta vo vlastníctve alebo užívaní poplatníka na 
podnikanie 

Nehnuteľnosť – názov Presná adresa Účel užívania 

1.   

2.   

3.   

4.   

 



VI. údaje pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu – vyplní poplatník 

 

Veľkosť smetnej nádoby 
( 70 l; 110 l; 1 110 l) 

                     

Frekvencia vývozov 

( 52) 

   

 

Začiatok prevádzkovania: ................................................................................ 

 
Poplatník, ktorý začal podnikať na území mesta Sabinov v priebehu zdaňovacieho obdobia, 

ohlási údaje podľa aktuálnej skutočnosti. 
 

 

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

    V Sabinove                                           Pečiatka                                             Podpis poplatníka 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



Príloha č. 9 VZN 

 

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

Oznamovateľ (meno a priezvisko žiadateľa, adresa, telefón) 
         

 

 
         Mesto Sabinov 

         Mestský úrad 
         083 07 Sabinov 

 
                                                                                               V Sabinove, dňa .............. 

 

 
Vec 

Oznámenie o splnení nároku na zníženie dane pre FO s ŤZP a FO s ŤZP so sprievodcom  
 

Týmto oznamujem Mestu Sabinov, že spĺňam podmienku pre zníženie danie podľa čl. 41 ods. 1 

písm. b) alebo c) VZN z dôvodu, že som: 
 

Držiteľ (Meno a priezvisko) 
 

.......................................................................................................................................... 
 držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím**  

 držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 

sprievodcom** 

   

Uvedenú skutočnosť preukazujem doložením kópie preukazu, ktorý je prílohou tohto 
oznámenia.  

   
 

S pozdravom  

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

                            podpis  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 

 

 

Uznesenie 

Mestského zastupiteľstva č. 175 

zo dňa 10. 12. 2020 

 

 

 

... k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 12/2020, 

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 nariadenia mesta Sabinov č. 12/2020, 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 10.12.2020                                                           Ing. Michal Repaský 

primátor mesta 



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
mesta Sabinov č. 12/2020, 

 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 10.12.2020 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. Dopĺňa sa článok 10 s názvom Prechodné ustanovenia, ktorý znie : 
Pri posudzovaní plnenia podmienok podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa pri vyúčtovaní 

dotácie za rok 2020 neaplikuje prvá veta uvedená v článku 6 v odstavci 1. 

 

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. 
3. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Sabinove dňa 10.12.2020 

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

14.12.2020 

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

nariadenia. 

  

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Michal Repaský 

                                                                                                      primátor mesta  

 

Schválené Mestským zastupiteľstvom v Sabinove 10.12.2020 uznesením č. 175 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa .25.11.2020 

Návrh VZN zverejnený na webovom sídle mesta Sabinov dňa 25.11.2020 

VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa 14.12.2020 

VZN zverejnený na webovom sídle mesta Sabinov dňa 14.12.2020 

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021 

 

  



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 

 

 

Uznesenie 

Mestského zastupiteľstva č. 176 

zo dňa 10. 12. 2020 

 

 

 

... k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 13/2020, 

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 2021 
 

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 nariadenia mesta Sabinov č. 13/2020 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 2021, ktorého návrh tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 10.12.2020                                                           Ing. Michal Repaský        

          primátor mesta 



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
mesta Sabinov č. 13/2020 

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 2021 

 
Mestské zastupiteľstvo v Sabinove sa na svojom zasadnutí dňa 10. decembra 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 

Predmet úpravy 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta určuje výšku dotácie na prevádzku a  mzdy na       žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí, centra voľného času 
pri základnej škole, školskej jedálne pri základnej škole, školskej jedálne pri materskej škole a centra 

voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov a  neštátnych zriaďovateľov na území 
mesta na príslušný kalendárny rok. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta upravuje spôsob prerozdelenia výnosu dane z príjmov 
mesta Sabinov  pre oblasť originálnych kompetencií na úseku školstva v príslušnom rozpočtovom 

roku.  

Článok 2 

Prijímateľ dotácie 

 

Prijímateľom dotácie je: 

a) škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Sabinov, 

b) mesto Sabinov za školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Sabinov, 
c) zriaďovateľ neštátnej školy a školského zariadenia na území mesta Sabinov. 

 

Článok 3 

Podrobnosti financovania základných umeleckých škôl,  

materských škôl a školských zariadení 

 

1. Pre poskytnutie dotácie školy, školské zariadenia a neštátni zriaďovatelia na území mesta  

/prijímateľ dotácie/ poskytnú mestu údaje o: 

 Počte žiakov ZUŠ v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania  

podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; (v cirkevných a súkromných 
školách žiakov  len do dovŕšenia 15 rokov veku) 

- od 5 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov  
-  nad 25 rokov veku 

 Počte detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka 

 Počte detí  školských klubov detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského 

roka 

 Počte žiakov základných škôl podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka 

 Počte žiakov centra voľného času podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom 

sa zisťovanie uskutočňuje: 
- s trvalým pobytom na území mesta Sabinov 

- s trvalým pobytom na území iných obcí 
2. Na účely financovania  sa do počtu detí a žiakov započítavajú deti a žiaci, prijatí do školy alebo do 

školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo školského zariadenia. 
3. Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka, dieťaťa a poslucháča podľa odseku 1 je 1. január 

kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje /EDU zber/. 

4. Cirkevný a neštátny zriaďovateľ poskytuje všetky údaje o žiakoch len do veku 15 rokov. 



Článok 4 

Lehota na predloženie údajov na financovanie 

 

1. Cirkevný a neštátny zriaďovateľ, ktorý má na území mesta Sabinov školy a školské zariadenia, na 

ktoré sa vzťahuje toto VZN, oznámi údaje podľa § 3 tohto nariadenia   mestu Sabinov  najneskôr 
do 20. januára.  

2. Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov predložia údaje podľa článku 
3 tohto nariadenia najneskôr do 20. januára.  

3. Predloženie údajov na financovania sa netýka údajov, ktoré už boli uvedené v EDU zbere alebo vo 

výkaze V 40-01. 
 

Článok 5 

                                                        Určenie výšky  dotácie 

 

1. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa  materskej školy, 

žiaka školského klubu detí,  školskej jedálne, centra voľného času pri ZŠ a centra voľného času 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov a neštátnych zriaďovateľov  na  príslušný kalendárny 
rok   je vyčíslená  v prílohe č.1 nariadenia. 

2. Dotácia sa určuje podľa počtu žiakov zistených na účely financovania podľa článku 3 tohto VZN (ak 
zákon neurčuje inak). 

 

Článok 6 

Poskytovanie dotácie 

 

1. Finančné prostriedky právnym subjektom a neštátnym zriaďovateľom sa poskytujú mesačne 

v lehote do 25. dňa v mesiaci. Finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia bez právnej 
subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov sa čerpajú  priamo z účtu mesta.  

2. Dotácia sa poskytuje v celých eurách po zaokrúhlení súčinu dotácie na žiaka a počtu žiakov.  
3. Zriaďovateľ neštátnej školy alebo školského zariadenia prevedie pridelenú dotáciu v plnej výške na 

účet školy alebo školského zariadenia.  

4. Pri zmene rozpočtu mesta a následne prílohy č. 1 tohto nariadenia sa nová výška dotácie na žiaka 
prepočítava na celý kalendárny rok. 

 

Článok 7 

Zúčtovanie dotácie 

 

1. Prijímateľ dotácie podľa článku 2 ods. 1 písm. a) a písm. c) je povinný zúčtovať dotáciu s mestom 

štvrťročne, najneskôr do 25. dňa po skončení štvrťroka na určenom tlačive a cez podateľňu MsÚ.  
2. V prípade, že prijímateľ dotácie nevyčerpá pridelenú dotáciu v plnej výške, je povinný vrátiť ju na 

účet mesta Sabinov najneskôr do 31. 12. bežného roka. 
 

Článok 8 

Kontrola použitia dotácie 

 

1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN 

vykonávajú: 

 poverení zamestnanci prijímateľa dotácie 

 hlavný kontrolór mesta Sabinov 

 ostatní zamestnanci mesta Sabinov v súlade so Zásadami kontrolného systému 

v samospráve mesta Sabinov 
 ostatné oprávnené orgány. 

2. V prípade porušenia pravidiel a účely použitia dotácie je príjemca dotácie povinný vrátiť plnú výšku 

neoprávnene použitej dotácie. 
 

 

 



Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Každá zmena výšky dotácie na žiaka sa uskutočňuje zmenou všeobecne záväzného nariadenia obce. 

2. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Sabinove dňa 10. decembra 2020 uznesením 
č. 176. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2021. 
 

 

 

 

                                                                                              Ing. Michal Repaský 

                                                                                                       primátor mesta 

 

Schválené Mestským zastupiteľstvom v Sabinove 10.12.2020 uznesením č. 176 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa 23.11.2020 

Návrh VZN zverejnený na webovom sídle mesta Sabinov dňa 23.11.2020 

VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa 15.12.2020 

VZN zverejnený na webovom sídle mesta Sabinov dňa 15.12.2020 

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          Príloha 1 

 

Určenie výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a školského zariadenia   na rok 2021 

                                     

ŠKOLA / školské zariadenie 
Dotácia na žiaka 

v € 

ZUŠ žiak 5 – 25 r. 1151,28 

       žiak od 25 r. 0 

MŠ 17. novembra 2343,69 

MŠ Švermova 2631,94 

MŠ 9. mája 2800,15 

MŠ Jarková 2573,58 

MŠ Severná 1772,30 

CVČ, Komenského 41 179,02 

ŠJ MŠ 17. novembra 466,43 

ŠJ MŠ Švermova 514,19 

ŠJ MŠ 9. mája 559,80 

ŠJ MŠ Jarková 667,27 

ŠJ MŠ Severná 151,08 

ŠJ ZŠ 17. novembra 141,46 

ŠJ ZŠ Komenského 162,29 

ŠKD 17. novembra 555,98 

ŠKD Komenského 637,38 

Súkromná MŠ 2193,36 

                ŠJ pri MŠ 491,71 

Súkromná ZŠ - ŠKD 516,12 

                      ŠJ 151,17 

Cirkevná ZŠ - ŠKD 516,12 

                    ŠJ 151,17 

                    CVČ pri CZŠ – SB žiak do 15r. 157,54 

 

 

  



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 

 

 

Uznesenie 

Mestského zastupiteľstva č. 177 

zo dňa 10. 12. 2020 

 

 

 

... k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 14/2020 o 

ochrannom pásme pohrebísk 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 nariadenia mesta Sabinov č. 14/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území 

mesta Sabinov, ktorého návrh tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 10.12.2020                                                           Ing. Michal Repaský        

          primátor mesta 



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
mesta Sabinov č. 14/2020 

o ochrannom pásme pohrebísk 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 § 15 ods. 7 

zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov sa na svojom zasadnutí dňa 

10.12.2020 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 

1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určenie: 

a) šírky ochranného pásma pohrebísk na území mesta Sabinov od hranice pozemku pohrebiska; 

b) pravidiel umiestňovania a povoľovania nových stavieb v ochrannom pásme pohrebísk na území 
mesta Sabinov so zreteľom na ich pietny charakter; 

c) činností, ktoré nie je možné v ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sabinov vykonávať 

počas priebehu pohrebu. 

2) Na účely tohto VZN sa rozumie: 

a) pohrebiskom - cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka, 

b) pohrebom - pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojené so 
smútočným obradom, 

c) prevádzkovateľom pohrebiska – právnická osoba, ktorej mesto Sabinov zmluvne zverilo 
prevádzkovanie pohrebiska. 

 

Článok 2 

Šírka ochranného pásma pohrebiska 

 

Šírka ochranného pásma pohrebísk umiestnených na území mesta Sabinov je 25 m od hranice pozemku 

každého pohrebiska. 

 

Článok 3 

Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme pohrebiska 

 

V ochrannom pásme pohrebiska sa nesmú povoľovať a umiestňovať nové stavby s obytnou funkciou, 

školské a zdravotnícke zariadenia občianskej vybavenosti  a stavby, ktoré by svojím účelom, vzhľadom 

či charakterom mohli narúšať pietny charakter pohrebiska.  

 

Článok 4 

Činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu 

 

1) V ochrannom pásme pohrebiska  nie je možné bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska počas 

pohrebu vykonávať nasledujúce činnosti: 

a) akékoľvek činnosti, ktoré rušia alebo inak negatívne ovplyvňujú dôstojný priebeh pohrebu 

hlukom, vibráciami, svetelnými alebo laserovými a inými obdobnými efektami, a to akoukoľvek 

formou, najmä neprimerane hlučným správaním, spevom, reprodukciou / produkciou hudby, 

hlukom motorov áut, strojov a zariadení, výkonom hlučných stavebných alebo iných prác; 

b) vykonávanie akýchkoľvek verejných zhromaždení alebo podujatí spojených s produkciou hudby 

alebo hovoreného reprodukovaného slova s výnimkou takých, ktoré súvisia alebo sú súčasťou 

prebiehajúceho pohrebu.  

2) Zákazy podľa ods. 1 tohto článku sa nevzťahujú na vykonávanie sezónnych prác pri zabezpečovaní 

nevyhnutnej údržby ciest a chodníkov, verejných priestranstiev a verejnej zelene, neodkladných 
sezónnych poľných prác a na vykonávanie prác pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm alebo 



havárií. Zákazy sa taktiež nevzťahujú na vykonávanie neodkladných činností smerujúcich k odstráneniu 

priamo hroziacej škody na majetku alebo zdraví v nevyhnutnom rozsahu. 

 

Článok 5 

Kontrola a sankcie 

 

1) Kontrolu dodržiavania článku 4 tohto VZN vykonávajú: 

a) poverení zamestnanci mesta Sabinov,  

b) príslušníci Mestskej polície v Sabinove. 

2) Porušenie ustanovenia článku 4 tohto VZN je postihnuteľné ako priestupok podľa osobitných 

predpisov.4 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie na 
úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Sabinov dňa 24.11.2020. 

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

Sabinove uznesením číslo 177 zo dňa 10.12.2020. 
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta 

Sabinov v dňoch 15.12.2020 až 29.12.2020. 
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 29.12.2020. 

 

 

V Sabinove dňa 10.12.2020            

 
 

 
                 

                      Ing. Michal Repaský 
                                                     primátor mesta 

 

 
 

VZN schválené Mestským zastupiteľstvom v Sabinove uznesením č. 177 dňa      10.12.2020 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa        24.11.2020 

Návrh VZN zverejnený na webovom sídle mesta Sabinov dňa        24.11.2020 

VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa         15.12.2020 
VZN zverejnené na webovom sídle mesta Sabinov dňa         15.12.2020 

VZN nadobúda účinnosť dňa            29.12.2020 

  

                                                           
4  najmä Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov 



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 

 

 

Uznesenie 

Mestského zastupiteľstva č. 178 

zo dňa 10. 12. 2020 

 

 

 

... k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 15/2020 o 

zákaze umiestnenia herní a kasín 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 nariadenia mesta Sabinov č. 15/2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území 

mesta Sabinov, ktorého návrh tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 10.12.2020                                                           Ing. Michal Repaský        

          primátor mesta 



VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 
mesta Sabinov č. 15/2020 

o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Sabinov 

 

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

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 79 ods. 3 

a 4 v spojitosti s ustanovením § 15 ods. 7 a § 16 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa na svojom 

zasadnutí dňa 10.12.2020 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
Článok 1 

Predmet úpravy 

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

umiestnenia herní5 a kasín6 s platnosťou pre celé územie mesta Sabinov.  

2) Na území mesta Sabinov nie je možné umiestniť herňu v týchto budovách: 

a) hotely, motely a penzióny, 

b) budovy pre obchod a služby, 

c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, 

d) bytové domy. 

3) Na území mesta Sabinov nie je možné umiestniť kasíno v týchto budovách: 

a) hotely, motely a penzióny, 

b) budovy pre obchod a služby, 

c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu. 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Sabinov č. 1/2013 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území Mesta Sabinov. 

6) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie na 
úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Sabinov dňa 24.11.2020. 

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

Sabinove uznesením číslo 178 zo dňa 10.12.2020. 
8) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta 

Sabinov v dňoch 15.12.2020 až 29.12.2020. 
9) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 29.12.2020. 

 

V Sabinove dňa  10.12.2020           

    

      
              

                       Ing. Michal Repaský 
                                                       primátor mesta 

 

VZN schválené Mestským zastupiteľstvom v Sabinove uznesením č. 178 dňa      10.12.2020 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa        24.11.2020 

Návrh VZN zverejnený na webovom sídle mesta Sabinov dňa        24.11.2020 
VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa         15.12.2020 

VZN zverejnené na webovom sídle mesta Sabinov dňa         15.12.2020 
VZN nadobúda účinnosť dňa            29.12.2020 

                                                           
5 § 2 písm. u) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
6 § 2 písm. v) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 

 

 

Uznesenie 

Mestského zastupiteľstva č. 179 

zo dňa 10. 12. 2020 

 

 

 

... k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 16/2020 o 

dodržiavaní čistoty a poriadku v meste 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 nariadenia mesta Sabinov č. 16/2020 o dodržiavaní čistoty a poriadku v meste 

Sabinov, ktorého návrh tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 10.12.2020                                                           Ing. Michal Repaský        

          primátor mesta 



VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 
mesta Sabinov č. 16/2020 

o dodržiavaní čistoty a poriadku v meste Sabinov 

   

Mestské zastupiteľstvo v Sabinove podľa ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) bod 2,  § 6 ods. 1 a  

§ 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa na 

svojom zasadnutí dňa 10.12.2020 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:   

 

Článok 1   

Predmet úpravy 

   

1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa upravujú pravidlá udržiavania a 

zabezpečovania čistoty a poriadku na území mesta Sabinov (ďalej len „mesto“).   

2) Verejné priestranstvo na účely tohto nariadenia je definované osobitným predpisom.7   

   

   

Článok 2   

Užívanie verejných priestranstiev v meste 

   

Verejné priestranstvá, vrátane miestnych komunikácií, v meste sú predmetom všeobecného užívania, 

ak nie je povolené osobitné užívanie verejného priestranstva alebo zvláštne užívanie komunikácie v 

zmysle osobitných predpisov.2   

  

  

Článok 3   

Pravidlá dodržiavania čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste 

   

1) Verejné priestranstvá v meste sa zakazuje znečisťovať.    

2) Na verejných priestranstvách sa zakazuje:   

a) umiestňovať domový odpad alebo odpad z prevádzok do malých nádob na komunálny odpad 

umiestnených na verejných priestranstvách,   

b) zametať odpad a nečistoty na verejnú zeleň, do uličných vpustov, vodných tokov, verejných 

studní, na miestne komunikácie a pod.,   

c) vstupovať do fontán vo vlastníctve mesta alebo ich znečisťovať,   

d) znemožňovať prejazdnosť alebo priechodnosť miestnych komunikácií skladovaním tovaru, 

stavebného materiálu, stavebného odpadu a pod. väčších rozmerov na týchto komunikáciách 

po dobu dlhšiu ako 2 hodiny,   

e) znemožňovať odvoz komunálneho a iného odpadu zastavením alebo státím motorového vozidla 

pred stojiskami kontajnerov na odpad alebo na prístupovej ceste k nim alebo iným spôsobom,   

f) kŕmiť holuby a iné voľne žijúce zvieratá na území mesta.   

   

3) Vlastníci nehnuteľností bezprostredne susediacich s verejnými priestranstvami sú povinní:   

a) udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby v dôsledku ich stavu nedošlo k znečisteniu či 

poškodeniu verejného priestranstva, k celkovému či čiastočnému znemožneniu jeho užívania 

alebo k ohrozeniu života, zdravia a iných práv tretích osôb užívajúcich verejné priestranstvo 

                                                           
7 § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, článok 2 

ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018 o určení názvov ulíc a iných verejných 

priestranstiev v znení neskorších predpisov  2 Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov   



(napr. prenikaním nečistôt alebo premnožených hlodavcov, hmyzu či iných nežiaducich 

živočíchov, ohrozením padajúcou omietkou, nahromadeným snehom či ľadom, zlým technickým 

stavom odkvapových žľabov a zvodov, presahujúcimi konármi stromov, kríkov, príp. iných 

rastlín ohrozujúcimi zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií alebo bezpečnosť účastníkov 

cestnej premávky alebo prekážajúcimi vykonávaniu údržby miestnych komunikácií),   

b) udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby nenarúšali estetický vzhľad mesta (napr. 

nevhodnými nápismi či kresbami).   

   

Článok 4 

Zodpovednosť za znečistenie verejných priestranstiev   

   

1) Každý, kto svojou činnosťou priamo alebo nepriamo znečistí alebo poškodí verejné priestranstvo, 

za túto škodu zodpovedá a je povinný ju na vlastné náklady odstrániť, resp. uviesť verejné 

priestranstvo do pôvodného stavu. V prípade nesplnenia tejto povinnosti škodu odstráni mesto na 

náklady toho, kto znečistenie alebo poškodenie spôsobil.    

2) Zvolávatelia zhromaždení podľa osobitného predpisu8 alebo usporiadatelia verejných kultúrnych 

podujatí podľa osobitného predpisu9 sú povinní najneskôr do dvoch hodín od ukončenia 

zhromaždenia alebo podujatia zabezpečiť odstránenie znečistenia alebo poškodenia verejného 

priestranstva, ku ktorému došlo v súvislosti s týmto zhromaždením alebo podujatím.    

3) Vlastníci, prevádzkovatelia alebo užívatelia zariadení, vrátane tých dočasných, na predaj tovarov 

alebo poskytovanie služieb na verejných priestranstvách (napr. pojazdné predajne, stánky, bufety, 

letné terasy) sú povinní pravidelne zabezpečovať čistotu a poriadok v okruhu 5 metrov od svojej 

prevádzky, a to denne počas celej ich prevádzkovej doby a bezprostredne po jej ukončení. Vlastníci, 

prevádzkovatelia alebo užívatelia dočasných zariadení sú povinní umiestniť v bezprostrednom okolí 

svojej prevádzky dostatočné množstvo nádob na odpad vzhľadom na charakter prevádzky a 

zabezpečovať ich pravidelné a riadne vyprázdňovanie.     

4) Prevádzkovatelia lunaparkov, cirkusov a iných obdobných zariadení sú povinní zabezpečiť čistotu a 

poriadok na ploche záberu verejného priestranstva a v okruhu 5 metrov od hranice záberu, 

umiestniť v bezprostrednom okolí dostatočné množstvo nádob na odpad a zabezpečovať ich 

pravidelné a riadne vyprázdňovanie.   

5) Čistením verejného priestranstva sa rozumie jeho umývanie, polievanie, kropenie, zametanie alebo 

zbieranie a odstraňovanie odpadkov, blata, buriny a iných nečistôt.   

      

Článok 5    

Údržba verejných priestranstiev 

   

1) Letnú a zimnú údržbu verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť 

chodníkov na území mesta zabezpečuje mesto prostredníctvom zmluvne zabezpečenej právnickej 

osoby.   

2) Výkon zimnej údržby sa riadi schváleným Operatívnym plánom zimnej údržby tak, aby bola 

prednostne zabezpečená zjazdnosť križovatiek a zberných komunikácií, komunikácií s premávkou 

verejnej dopravy.    

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov   
9 Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov   



 

Článok 6    

Kontrola a sankcie 

 

1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia v Sabinove.  

2) Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy.10  

  

    

Článok 7 

Záverečné  ustanovenia 

 

1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne  záväzné nariadenie 

mesta Sabinov č. 2/2003 o udržiavaní všeobecnej čistoty  a ochrany zelene na území mesta v znení 

neskorších predpisov.   

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

tabuli a internetovej stránke Mesta Sabinov dňa 24.11.2020.   

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

Sabinove uznesením číslo 179 dňa 10.12.2020.   

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

Sabinov v dňoch  14.12.2020 až 29.12.2020.   

5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 29.12.2020.   

  

  

V Sabinove dňa ................. 2020                

 

 

 

 

                                                             Ing. Michal Repaský      

                                                           primátor mesta   

   
VZN schválené Mestským zastupiteľstvom v Sabinove uznesením č. 179 dňa      10.12.2020 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa        24.11.2020 
Návrh VZN zverejnený na webovom sídle mesta Sabinov dňa        24.11.2020 

VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa         14.12.2020 

VZN zverejnené na webovom sídle mesta Sabinov dňa         14.12.2020 
VZN nadobúda účinnosť dňa            29.12.2020 

 

   

   

  

  

                                                           
10 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov   



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 

 

 

Uznesenie 

Mestského zastupiteľstva č. 180 

zo dňa 10. 12. 2020 

 

 

 

... k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 17/2020 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území 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 nariadenia mesta Sabinov č. 17/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, ktorého návrh tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 10.12.2020                                                           Ing. Michal Repaský        

          primátor mesta 



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

mesta Sabinov č. 17/2020 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi  

na území mesta Sabinov 

   

Mestské zastupiteľstvo v Sabinove podľa ustanovenia§ 4 ods. 5 písm. a) bod 2, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 

4 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa na svojom 

zasadnutí dňa 10.12.2020 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  

  

ČASŤ I 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA   

    

Článok 1   

Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia   

   

1. VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov mesta, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti 

nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy.  Podrobnosti o nakladaní sa 

vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný 

komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od 

prevádzkovateľa kuchyne, triedených zložiek komunálnych odpadov najmä elektro odpadov z 

domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií 

a akumulátorov a automobilových  batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych 

liekov, jedlých olejov a tukov, objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých 

látok.  VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, podrobnosti 

prevádzkovania zberného dvora, spôsob zberu drobného stavebného odpadu.   

2. VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre mesto vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi, 

ktoré vznikli na území mesta, pričom územím mesta sa rozumie jeho katastrálne územie.    

     

ČASŤ II   

NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI   

   

Článok 2   

Určenie systému zberu a prepravy komunálnych odpadov   

   

1. Na zber  zmesového  komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 1 100 l alebo 

110 l resp. veľkokapacitné kontajnery.  Ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú 

spoluvlastníkmi  nehnuteľnosti príp. bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po 

dohode všetkých pôvodcov, ak sa títo nedohodnú, mesto prostredníctvom tohto VZN stanovuje 

veľkosť 1 100 l zbernej nádoby.     

2. Povinná štandardná zberná nádoba pre podnikateľov – fyzickú alebo právnickú osobu, pre 

netriedený KO  –  je 110 l nádoba  do 20 pracovníkov   

3. Povinná štandardná zberná nádoba pre podnikateľov – fyzickú alebo právnickú osobu, pre 

netriedený KO – je 1 100 l nádoba pre 20 - 50 pracovníkov. Pre každých ďalších 50 pracovníkov 

je povinná 1 100 l zberná nádoba.   

4. Náklady na 110 l zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan priamo kúpou  

zbernej nádoby. Občania si môžu zakúpiť zbernú nádobu v spoločnosti, ktorá zabezpečuje zber a  

vývoz komunálneho odpadu v meste.   

5. Zberné nádoby pre zber zmesového komunálneho odpadu pre právnické osoby, fyzické osoby – 

podnikateľov si zabezpečujú uvedení pôvodcovia odpadu na vlastné náklady   

6. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová 

spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom. Harmonogram 



zvozu je zverejnený v Prílohe č. 1 tohto VZN, na webovom sídle mesta alebo v miestnych 

novinách.     

7.  Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené 

krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.    

8.  Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný zriadiť 

vyhradené miesto pre nádobu a splniť nasledujúce podmienky zabezpečujúce, aby:   

a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na  vhodnú 

manipuláciu s nádobami,    

b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,    

c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk, 

frekventovaných miest a pod.,    

d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,    

e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.   

9.   Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom sa prísne zakazuje 

premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti odpadu.     

10. Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí  majiteľ 

/správca, resp. nájomca/  nehnuteľnosti  po  prerokovaní s mestským úradom.     

11. Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu nevyhnutnú 

na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na vyhradené miesto. 

Výnimku môže povoliť Mestský úrad.     

12. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na odpad, je 

majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich premiestnenie a 

následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.      

13. Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na miestach 

hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie.   

14. Pri systéme zberu je pôvodca komunálneho odpadu povinný rešpektovať pravidlá triedeného 

zberu v meste v súlade s týmto VZN a zaraďovať odpad podľa farby zbernej nádoby.   

   

Článok 3   

Spôsob triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu   

   

1. V meste sa vykonáva triedený zber:   

a) elektroodpadov z domácností,   

b) papiera, skla, plastov, VKM,  kovov (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú  spolu s 

odpadmi z obalov),   

c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,   

d) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych 

pomôcok,   

e) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,   

f) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická  osoba 

– podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.    

2. Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný zber v zmysle 

popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na 

triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov 

alebo tretia osoba.   

3. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri 

ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša mesto a môže ich zahrnúť do 

miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   



4. Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová 

spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Harmonogram zvozu je 

zverejnený na webovom sídle mesta alebo v miestnych novinách.   

5. Zberová spoločnosť, ktorá na území mesta vykonáva zber a prepravu zmesových komunálnych 

odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného 

kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, je povinná:   

a) vyprázdňovať zberné  nádoby  odpadov  tak,  aby  nedošlo k hygienickým,    bezpečnostným,  

ekologickým a iným závadam, príp. ku škode na majetku,   

b) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,   

c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť,   

d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné náklady jej opravu 

alebo výmenu do troch /3/ kalendárnych dní,   

e) mesačne   predložiť mestu výkaz o  množstve  odpadov, s  ktorými nakladala počas tohto 

obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe  nakladania  s  týmto  odpadom,  o spôsobe jeho 

využitia (vrátane množstva vytriedeného KO), úpravy alebo  zneškodňovania, prípadne o inom  

spôsobe nakladania s týmito odpadmi,   

f) zabezpečovať vývoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a biologicky 

rozložiteľného odpadu v  rozsahu a  za podmienok uvedených v tomto nariadení,   

g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob,   

h) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz vriec na triedené zložky, ktoré obsahujú určenú 

zložku.    

6. Občan mesta Sabinov môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu 

aj na zbernom dvore na ulici Hollého 35 / areál VPS/.    

7. Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný:   

a) zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu odpadov 

alebo výkupu odpadov,   

b) označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov,   

c) zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa nevzťahuje 

na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík,   

d) oznamovať mestu údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného odpadu.   

      

Článok 4   

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – elektro odpadov z 

domácností   

   

1. Mesto má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre elektro odpady, ktorá prevádzkuje systém 

združeného nakladania s elektro odpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.   

Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, 

diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, 

ručné elektrické náradie atď.   

2. Mesto umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov 

na ich náklady   

a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektro odpadu z domácností,   

b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.   

3. Občania môžu elektro odpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu 

priamo v predajni elektrospotrebičov.   

4. Občania môžu elektro odpad bezplatne odovzdať na zbernom dvore na ulici Hollého 35   / areál 

VPS / alebo prostredníctvom mobilného zberu ,  ktorý mesto vopred vyhlási v na webovom sídle 

mesta alebo v miestnych novinách. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania v stanovený 

deň bezplatne odovzdať elektro odpad do zberného auta.     



5. Zakazuje sa odovzdať elektro odpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú 

uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.    

    

Článok 5   

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - papiera, skla, plastov, 

VKM, kovov (odpady z obalov a neobalových výrobkov) 

   

1. Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov sú navzájom 

farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky komunálneho 

odpadu:    

a) zelená pre zložku sklo,   

b) žltá pre zložku plast,   

c) červená pre zložku kovy,   

d) modrá na papier  

2. Zberné nádoby podľa odseku 1 musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 25 

cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a 

obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.      

3. Mesto má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.   

   

Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1 100 l nádob/vriec.  Zber odpadov 

prostredníctvom nádob/vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.    

   

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky 

od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, 

rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový 

polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, 

obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.   

   

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty 

(zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.   

   

Kovy v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom  1 100 l nádob/vriec.  Zber odpadov 

prostredníctvom nádob/vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.    

   

Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.   

   

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.   

   

Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1 100 l nádob/vriec.  Zber odpadov 

prostredníctvom nádob/vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.    

   

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, 

okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.   

   

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, 

časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.   

   

Papier  - v rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom 1 100 l nádob/vriec. Zber odpadov 

prostredníctvom nádob/vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.    

   

Občania môžu  v rámci triedeného zberu papier bezplatne odovzdať na zbernom dvore na ulici Hollého 

35 / areál VPS / alebo prostredníctvom mobilného zberu   

   



Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, 

krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, 

zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.   

   

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly 

na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.   

   

Viacvrstvové kombinované materiály (VKM) na báze lepenky  - sú materiály tvorené 

minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. 

V rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l nádob/vriec. Zber odpadov 

prostredníctvom nádob/vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.  

  

Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a 

džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.   

   

Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, 

práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, 

vrchnáky z kompozitných krabíc.   

   

Spoločné zberné nádoby   
   

Obec využíva spoločné žlté zberné nádoby a žlté vrecia na zber komodít plasty/kovy/akékoľvek 

viacvrstvové kombinované materiály, pričom vyzbierané zložky musia byť následne roztriedené.   

      

Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je každoročne aktualizovaný a zverejnený na 

webovom sídle mesta Sabinov a  miestnych novinách   

4. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), 

ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a aj zmluvu s príslušnou 

organizáciou zodpovednosti výrobcov.    

5. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ pre zavedenie zberu komunálnych odpadov z obalov 

a odpadov z neobalových výrobkov z iných zdrojov, ak je tento odpad svojim charakterom a 

zložením podobný odpadu z domácnosti je povinná si podať žiadosť o zavedenie takéhoto zberu 

na príslušnom odbore MsÚ. Subjekt bude zapojený do systému zberu, ktorý je hradený 

prostredníctvom OZV. Držiteľ takto definovaného odpadu, môže odpad odovzdať na bernom 

dvore na Hollého ulici 35.   

    

Článok 6 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použitých  batérií a 

akumulátorov    

   

1. Fyzická osoba ako pôvodca odpadu je oprávnený použité batérie a akumulátory bezplatne 

odovzdať na zbernom dvore na Hollého ulici 35 v Sabinove alebo na predajných miestach priamo 

ich distribútorovi, ktorý je povinný vykonávať ich bezplatný spätný zber.  

2. Zber odpadov prostredníctvom mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu 

príslušná zberová spoločnosť.   

3. Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich a 

na verejné priestranstva mesta.  

4. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači a 

pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.  

  

 

 

 



Článok 7   

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov –  veterinárnych liekov a 

humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok   

   

1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný 

odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.      

2. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.     

3. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné 

priestranstvá mesta.   

     

Článok 8   

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlých olejov a tukov z 

domácností   

   

1. Na území mesta nie je zabezpečený kalendárový zber a preprava použitých jedlých olejov a tukov. 

Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať na zbernom dvore na ulici Hollého 

35 / areál VPS /.    

2. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp.  

k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.    

   

   

Článok 9  

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 
   

1. Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na 

iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.   

2. Mesto v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky 

rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.   

3. Mesto zabezpečilo pre rodinné domy kompostéry. Vyprodukovaný kompost sa môže použiť na 

zlepšenie kvality pôdy. 

4. Kompostovať možno: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a 

stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú 

štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné 

škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vlasy, chlpy, potraviny po záručnej dobe 

alebo inak zhodnotené.   

5. Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti v bytových domoch sa realizuje 

prostredníctvom 240 l hnedých nádob s označením „Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad“, 

ktoré sú umiestnené na stanoviskách kontajnerov.  Frekvencia vývozu sa realizuje podľa 

schváleného harmonogramu.  

V rodinných domoch sa biologicky rozložiteľný kuchynský odpad umiestňuje do mestom dodaných 

kompostérov.  

6. Obyvatelia mesta môžu celoročne bio odpad odovzdať v zbernom dvore na Hollého ulici 35 v 

Sabinove.  

   

Článok 10    

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským  

a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne 
   

1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.   

2. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených 

na zber komunálnych odpadov.   



3. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné 

kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).   

4. Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať 

požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene 

potravín.   

5. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na 

jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.   

6. Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.   

7. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť mestu, či nakladanie s týmto odpadom si 

zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má 

potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.   

8. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním 

do kanalizácie.   

     

Článok 11   

Spôsob zberu objemného odpadu    

   

1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej 

nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne nábytky, staré 

okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne.    

2. Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby, ako aj vedľa 

zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá mesta.   

3. Mesto zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zber a prepravu 

objemného odpadu v obci prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.    

4. Mesto zabezpečuje zber a prepravu objemného odpadu na zbernom dvore.    

5. Mestský úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu vopred 

osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému mesta (na webovom 

sídle mesta a v miestnych novinách.   

     

Článok 12   

Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje,  
farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady) 

   

1. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní 

vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.   

2. Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, 

kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a 

drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce 

nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a 

pod.   

3. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich (do priestoru 

vyhradeného miesta pre zberné nádoby/vrecia) a na verejné priestranstvá mesta.    

4. Mesto zabezpečuje zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z 

domácností s   obsahom škodlivých látok na zbernom dvore na ulici Hollého 35 /areál VPS /.    

5. Mestský úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného odpadu vopred 

osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému mesta (na webovom 

sídle mesta a v miestnych novinách).   

 

 

 

 

 



Článok 13   

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu    

   

1. Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový zber 

drobných stavebných odpadov je určená  mestom vo všeobecne záväznom nariadení.      

2. DSO sa odovzdáva na zbernom dvore v meste na ulici Hollého 35 / areál VPS /.   

3. K drobnému stavebnému odpad, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, 

obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.    

4. Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, 

kovy, plasty, papier a lepenku.   

5. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do   nádob  na zmesový komunálny odpad alebo 

vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby).   

6. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov môže 

len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na 

vykonávanie tejto činnosti s mestom, ak túto činnosť nezabezpečuje mesto.   

  

Článok 14   

Spôsob zberu textilu    

   

1. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:   

- čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),   

- topánky (topánky iba v pároch, nezničené)   

- doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)    

2. Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú 

umiestnené na území mesta.   

3. Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera mesta, ktorý zodpovedá za ich údržbu a 

vyprázdňovanie.    

4. Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je podľa potreby.  

   

Článok 15   

Spôsob zberu kalu zo septikov a žúmp   

   

1. Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov (vrátane žúmp) môžu vykonávať len osoby, 

ktoré majú na túto činnosť oprávnenie a zároveň majú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto 

činnosti s mestom.      

2. Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., ktorí nie sú napojení 

na vybudovanú splaškovú kanalizáciu, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie 

kalov prostredníctvom oprávnenej osoby.      

3. Každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady o 

zabezpečení vývozu kalu zo septiku oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii.     

4. Zneškodňovanie kalov zo septikov (vrátane žúmp) prebieha v Čistiarni odpadových vôd    

     

Článok 16  

Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík  

  

Odpadové pneumatiky je konečný užívateľ oprávnený odovzdať formou spätného zberu 

u distribútora pneumatík.  

  

   

 

 

 



Článok 17   

Prevádzkovanie zberného dvora   

  

1. Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli obce v lokalite na ulici Hollého 35. Je 

prevádzkovaný zberovou spoločnosťou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s mestom.    

2. Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v meste  môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky 

komunálneho odpadu na zbernom dvore mesta.     

3. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, 

komunálny odpad z domácností s obsahom škodlivých látok a oddelene zbierané zložky 

komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom 

nariadení.     

4. Výšku miestneho poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určilo mesto vo 

všeobecne záväznom nariadení.     

5. Odvoz odpadov zo zberného dvora zabezpečuje spoločnosť, ktorá má na tento účel uzavretú 

zmluvu s mestom. Odvoz sa uskutočňuje v intervale podľa potreby.   

   

   

ČASŤ III  

   

Článok 18   

Výkon štátnej správy   

   

Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva :     

a) prejednáva  priestupky  v  odpadovom   hospodárstve  (§ 115 ods. 3 písm. a) zákona  o 

odpadoch) a ukladá pokuty za priestupky (§ 115 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch),   

b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s 

odpadmi na území mesta.    

     

ČASŤ IV   

   

Článok 19   

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu   

   

1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len 

„nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba 

Okresnému úradu Sabinov, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo mestu, v ktorého 

územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.     

2. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom obvode 

mesta, oznámi túto skutočnosť mestu písomne na adresu Mestského úradu, oddelenia výstavby, 

územného plánovania a životného prostredia, alebo telefonicky na čísle 051 - 4880432      

3. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho 

nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad Sabinov, Odbor starostlivosti o životné 

prostredie.   

     

Článok 20   

Priestupky   

   

1. Priestupku sa dopustí ten, kto:   

a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené mestom [§ 13 písm. a) zákona o odpadoch],   

b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná 

nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch],     



c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom [§ 13 písm. b) zákona o  

odpadoch],   

d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,    

e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,   

f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,   

g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods.  4 zákona o 

odpadoch,   

h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,   

i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,   

j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,    

k) neposkytne mestom požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.     

2. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva mesto, ktoré za ne môže uložiť pokutu do 

výšky 1500 eur; výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.   

3. Za  porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 eur [§ 

13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch].    

4. Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 

výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN [§ 27b ods. 1 písm. a) a ods. 2 

zákona č.  369/1990  Zb. o obecnom zriadení].   

5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona o 

odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.   

   

    

ČASŤ V 

   

Článok 21   

Kontrola   

   

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom osôb poverených 

mestským úradom a hlavného kontrolóra mesta.    

   

   

ČASŤ  VI 

   

Článok 22   

Záverečné ustanovenia   

  

1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta Sabinov v znení neskorších predpisov.  

2. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie na 

úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Sabinov dňa 24.11.2020.  

3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo v 

Sabinove uznesením číslo 180 dňa 10.12.2020.  

4. Toto všeobecne záväzne nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta 

Sabinov v dňoch 14.12.2020 až 29.12.2020.  

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 29.12.2020.  

   

V Sabinove dňa .........................    

   

                                                   Ing. Michal Repaský      

                           primátor mesta  

  



Príloha č. 1   

   

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu z 110 litrových kuka nádob a 1 100 

litrových    kontajnerov v meste Sabinov platný od 1.1.2021   

   

   

   

Pondelok   Utorok   Streda    Streda   Piatok   

Sabinov   Sabinov   Orkucany   Sabinov   Sabinov   

Ovocinárska   Jilemnického   Mudroňova   Gen. Svobodu   17. novembra   

Sadová   Ružová   Bernolákova   Sládkovičova   Prešovská   

Hollého   
Mat. slovenskej   

Jarková   
SNP   

Jakubovanská   

Nám. slobody   
Ulica mieru   

Višňová   
J. Cirbusovej   

Puškinova   

J. Borodáča   Štúrova   J. Záborského   Nezabudova   Mat. slovenskej   

17. novembra   
Ulica 9. mája   Kvetná   

Moyzesova      

Puškinova   
Hviezdoslavova   

A. Prídavku   Záhradná   
   

Prešovská   Komenského   Sabinov   Fábryho      

Jakubovanská   Murgašova   Levočská   Novomeského      

Čergovská    Švermova   Hliník   Fraňa Kráľa   
   

Karpatská    Kpt. Nálepku  

Pod  

Švabľovkou   
J. Jesenského      

    

Tehelná   
   

Priemyselná  

štvrť   
Poliklinika   

   

   

      
 Šancová  P. Gojdiča   

   

      
 Mlynská  

Seniorvital      

               

  

  



Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 

 

 

 

Uznesenie 
Mestského zastupiteľstva č. 181 

zo dňa 10. 12. 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/   predaj  nehnuteľnosti  v k. ú. Sabinov – LV č. 2214: 

 Pozemok CKN  p. č.  276/156 zastavaná plocha  a nádvorie  o výmere 158 m2 

v prospech Miroslava Podprockého, Sabinov za kúpnu cenu 34,- €/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 hradí žiadateľ. 

2/  predaj  nehnuteľnosti  v k. ú. Sabinov – LV č.  4161: 

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

v prospech Dávida Čaju, Sabinov za kúpnu cenu 15,35 €/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 hradí žiadateľ. 

3/  predaj  nehnuteľnosti  v k. ú. Drienica – LV č.  863: 

 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,   

     v prospech firmy BESNA, s r. o., Drienica č. 63 za kúpnu cenu 8,20 €/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 hradí žiadateľ. 

4/   zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam  v k. ú. Sabinov LV č. 2214, LV č. 4161: 

v rozsahu podľa situácie a vyhotoveným geometrickým plánom, ktoré budú  súčasťou projektu  stavby 

pod názvom 

„INS_FTTH_SB_SABI_00_Sabinov_Ružová „   v prospech firmy Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 

Bratislava, na základe splnomocnenia , NEVITEL, a.s. Hlavná 65, Dunajská Streda 

Predmetom vecného bremena  



- strpieť umiestnenie  optickej siete a jej zariadení a príslušenstva na slúžiacich pozemkoch podľa 

projektu ,  

- trpieť vstup a vjazd v prospech žiadateľa za účelom prevádzky, údržby  a opravách  optickej 
siete. 

Vecné bremeno k predmetným nehnuteľnostiam bude odplatné, cena odplaty bude určená znaleckým 

posudkom. Úhrada nákladov spojených so zriadením vecného bremena hradí žiadateľ,  resp. iná 

oprávnená osoba v súlade so zmluvou o postúpení práv investora. 

 

Parcela 

číslo 

LV Druh pozemku Výmera   

v m2 

Približný záber 

v m2 

 1418 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 3874 53 

 1009/66 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 366 79 

 811/1 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 1952 2 

 1409 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 1052 8 

 5141 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 2854 9 

 1410 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 1735 198 

 1415/1 4161 Zastavaná plocha a nádvorie 5155 432 

 1009/37 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 972 14 

 1415/6 4161 Zastavaná plocha a nádvorie 1257 21 

 1050/1 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 3154 3 

 1009/62 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 828 79 

 1050/7 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 1739 10 

 1050/1 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 3154 196 

 1050/6 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 5262 195 

 1415/5 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 569 3,5 

 1415/4 4161 Zastavaná plocha a nádvorie 212 3 

 1413/1 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 3074 427 

 848/2 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 670 17 

 848/8 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 68 10 

 902/2 2214 záhrada 20 2 

 875 2214 záhrada 343 27 

 874/1 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 193 17 

 1414/1 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 2950 140 

 1420/1 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 3337 292 

 1101/1 2214 ostatná plocha 5631 116 



 

5/   zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam  v k. ú. Sabinov LV č. 2214, LV č. 104: 

v rozsahu podľa situácie a vyhotoveným geometrickým plánom, ktoré budú súčasťou projektu  stavby 

pod názvom 

„INS_FTTH_SB_SABI_00_Sabinov_IBV_Mala hura+BTS+Ulica Pavla Gojdiča „  v prospech firmy Slovak 

Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, na základe splnomocnenia, NEVITEL, a.s. Hlavná 65, Dunajská 

Streda 

Predmetom vecného bremena  

- strpieť umiestnenie  optickej siete a jej zariadení a príslušenstva na slúžiacich pozemkoch podľa 

projektu ,  

- trpieť vstup a vjazd v prospech žiadateľa za účelom prevádzky, údržby  a opravách  optickej 
siete. 

Vecné bremeno k predmetným nehnuteľnostiam bude odplatné, cena odplaty bude určená znaleckým 

posudkom. Úhrada nákladov spojených so zriadením vecného bremena hradí žiadateľ,  resp. iná 

oprávnená osoba v súlade so zmluvou o postúpení práv investora. 

 

 1093 2214 ostatná plocha 1737 42 

 1432 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 4046 74 

 118 2214 ostatná plocha 533 5 

 151/1 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 9907 30 

 1423/1 2214 Zastavaná plocha a nádvorie 1978 290 

Parcela 

číslo 

LV Druh pozemku Výmera 

v m2 

Približný záber v m2 

 2406/9 2214 orná pôda 1441 151 

 406/3 2214 záhrada 453 59 

 406/4 2214 zastavaná plocha a nádvorie 1703 150 

 418/31 2214 zastavaná plocha a nádvorie 1529 154 

 418/99 2214 zastavaná plocha a nádvorie 1440 144 

 276/45 2214 zastavaná plocha a nádvorie 1592 102 

 276/151 2214 zastavaná plocha a nádvorie 2635 145 

 276/156 2214 zastavaná plocha a nádvorie 158 28 

 276/69 2214 zastavaná plocha a nádvorie 1524 160 

 418/82 2214 zastavaná plocha a nádvorie 1439 153 

 418/61 2214 zastavaná plocha a nádvorie 1987 205 

 411/1 2214 záhrada 1176 44 

 418/30 2214 zastavaná plocha a nádvorie 2555 253 



 278/25 2214 zastavaná plocha a nádvorie 759 43 

 278/26 2214 zastavaná plocha a nádvorie 750 49 

 278/2 2214 zastavaná plocha a nádvorie 3226 336 

 276/207 2214 zastavaná plocha a nádvorie 492 110 

 1437/1 2214 zastavaná plocha a nádvorie 3122 33 

 398/3 2214 zastavaná plocha a nádvorie 1506 141 

 412/10 2214 zastavaná plocha a nádvorie 7524 493 

 398/65 2214 záhrada 57 7 

 418/10 2214 zastavaná plocha a nádvorie 568 54 

 418/8 2214 záhrada 357 44 

 606/41 2214 zastavaná plocha a nádvorie 5722 3 

 578/8 2214 zastavaná plocha a nádvorie 1437 5 

 1440/1 2214 zastavaná plocha a nádvorie 2659 167 

 559/1 2214 zastavaná plocha a nádvorie 5773 70 

 1441/5 2214 zastavaná plocha a nádvorie 1719 34 

 2625/4 2214 zastavaná plocha a nádvorie 150 7 

 562/6 2214 zastavaná plocha a nádvorie 384 26 

 567/25 2214 zastavaná plocha a nádvorie 5662 412 

 569/48 104 zastavaná plocha a nádvorie 3748 9 

 568/3 104 zastavaná plocha a nádvorie 4524 134 

 569/133 104 zastavaná plocha a nádvorie 554 12 

 569/134 104 zastavaná plocha a nádvorie 349 11 

 569/131 104 zastavaná plocha a nádvorie 400 51 

 569/125 104 zastavaná plocha a nádvorie 256 15 

 569/117 104 zastavaná plocha a nádvorie 2713 24 

 569/104 104 zastavaná plocha a nádvorie 3748 41 

 569/2 104 zastavaná plocha a nádvorie 2013 93 

 569/1 104 zastavaná plocha a nádvorie 1231 20 

 569/114 104 zastavaná plocha a nádvorie 460 54 

 569/123 104 zastavaná plocha a nádvorie 140 11 

 569/103 104 zastavaná plocha a nádvorie 1249 23 

 577/1 104 zastavaná plocha a nádvorie 2163 71 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

V Sabinove dňa 10.12.2020        Ing. Michal Repaský 

      primátor mesta 

 577/8 104 zastavaná plocha a nádvorie 290 7 

 569/107 104 zastavaná plocha a nádvorie 5865 89 

 569/119 2214 zastavaná plocha a nádvorie 98 2 

 569/109 104 zastavaná plocha a nádvorie 1107 95 

 577/3 104 zastavaná plocha a nádvorie 923 95 

 1445 2214 zastavaná plocha a nádvorie 658 14 

 562/6 2214 zastavaná plocha a nádvorie 384 14 

 276/104 2214 zastavaná plocha a nádvorie 1433 70 

 276/26 2214 zastavaná plocha a nádvorie 430 10 

 276/25 2214 zastavaná plocha a nádvorie 246 17 

 276/24 2214 zastavaná plocha a nádvorie 141 14 

 276/23 2214 zastavaná plocha a nádvorie 159 16 

 276/183 2214 zastavaná plocha a nádvorie 29 3 

 276/22 2214 zastavaná plocha a nádvorie 150 15,3 

 276/21 2214 zastavaná plocha a nádvorie 156 16,4 

 276/20 2214 zastavaná plocha a nádvorie 143 15 

 276/19 2214 zastavaná plocha a nádvorie 146 15 

 276/18 2214 zastavaná plocha a nádvorie 134 4 

 276/181 2214 zastavaná plocha a nádvorie 597 24,5 

 276/200 2214 zastavaná plocha a nádvorie 1523 12,5 

 569/1 104 zastavaná plocha a nádvorie 1231 24 

 276/195 2214 zastavaná plocha a nádvorie 84 3 

 276/104 2214 zastavaná plocha a nádvorie 1433 25 

 276/117 2214 zastavaná plocha a nádvorie 538 1 


