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Z á p i s n i c a  
z  rokovania mestského zastupiteľstva 
 
 
Dátum: 14. decembra 2017 
Miesto: MsÚ Sabinov  
Začiatok rokovania: 13.00 h 
Ukončenie rokovania: 19.00 h 
 
Prítomní poslanci : Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška,  
Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, 

Ing. Mgr. Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva Motýľová,  Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj 
Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
 
Neprítomní poslanci: 1 
Ospravedlnení poslanci: Ing. Miroslav Čekan 
Prednosta MsÚ:   Ing. Michal Repaský  
 
Ďalší prítomní: 
Primátor mesta:   Ing. Molčan Peter 
 
Podľa prezenčnej listiny: vedúci oddelení MsÚ, riaditelia a konatelia organizácií a spoločností mesta, 
členovia komisií MsZ a občania mesta. 
 
Zapisovateľka: Mgr. Beáta Pribulová 

 
Na základe prevedenej prezentácie je prítomných  15 poslancov a mestské zastupiteľstvo je uznášania 

schopné. 
 
1. Otvorenie 

  
Primátor mesta, Ing. Peter Molčan, privítal všetkých na zasadnutí mestského zastupiteľstva.  
 

2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov 

zápisnice 
 

 Ing. Peter Molčan  navrhol doplniť bod programu. Bod č. 14  Žiadosť o schválenie dotácie na pozemnú 
komunikáciu – prístupová cesta Ul. Poľná.  

 
Matúš Pažický, poslanec MsZ: 

- chcel by som doplniť program o bod v znení, aby MsZ schválilo žiadosť projektu vnútrobloku 

Komenského pre príslušné orgány štátnej správy práve v zmysle tohto projektu aby to pokračovalo 
ďalej. 

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- súčasťou by mala byť výška kofinancovania. Zatiaľ nemáme spočítané náklady na to 5 % 

spolufinancovanie a buď to schválime teraz, alebo zvoláme mimoriadne zastupiteľstvo čisto len 
k tomuto bodu, ak dostaneme materiál, v akej výške to bude.  

 
 



 

 

Mgr. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- ja by som navrhoval, aby tento bod vnútroblok Komenského bol  zaradený do programu MsZ a keď 

uvedieme do uznesenia, že schvaľujeme 5 % financovanie, tak celková suma bude jasná.  

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

-  potom tú výslednú informáciu by ste dostali na najbližšom zastupiteľstve a aj na komisiách. 
 

Primátor mesta, Ing. Peter Molčan, dal hlasovať za zaradenie bodu č. 14 do rokovania MsZ -  Žiadosť 
o schválenie dotácie – prístupová komunikácia Ul. Poľná. 
 
Za zaradenie bodu č. 14 do rokovania MsZ -  Žiadosť o schválenie dotácie – prístupová komunikácia 
Ul. Poľná hlasovali poslanci mesta Sabinov  nasledovne:   
Za: 13 
Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 15 

Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška,  Ing. Marek 
Hrabčák, PhD., Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Ing. Mgr. Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, 

Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 

Zdržali sa: Tibor Kostovčík, Mgr. Daniela Lenková 
Konštatuje, že doplnenie bodu do rokovania MsZ bolo schválené. 

 
Primátor mesta, Ing. Peter Molčan, dal hlasovať za zaradenie bodu č. 15 do rokovania MsZ na návrh 
Matúša Pažického -  Žiadosť o schválenie dotácie vnútroblok Komenského  
 
Za zaradenie bodu č. 15 do rokovania MsZ na návrh Matúša Pažického -   Žiadosť o schválenie dotácie 
– vnútroblok Komenského hlasovali poslanci mesta Sabinov  nasledovne:   
Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 5 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 16 

Za: Ing. František Gardoš, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 

Lenková, Ing. Mgr. Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva Motýľová, Matúš Pažický, Mgr. 
Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 

Zdržali sa: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. Ladislav Haluška,  Mgr. Peter Labanc, doc. Ing. 

Juraj Ružbarský, PhD., 
Konštatuje, že doplnenie bodu do rokovania MsZ bolo schválené. 

 
 

Primátor mesta, Ing. Peter Molčan, dal hlasovať za schválenie programu MsZ. 
 
Za návrh programu poslanci mestského zastupiteľstva mesta Sabinov hlasovali nasledovne:   
Za: 16 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 16 

Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška,  Ing. Marek 
Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, Ing. Mgr. 

Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva Motýľová, Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, 
PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 

Konštatuje, že návrh programu MsZ bol schválený. 
 

 

 
 



 

 

Program rokovania bol schválený  takto: 
 
 1. Otvorenie 

 2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

 3. Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ 

 4. Návrh na VI. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2017 

 5. Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2018-2020 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k    

    návrhu rozpočtu mesta na roky 2018-2020 

 6. Návrh VZN , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014 o sociálnych službách, o spôsobe a výške    

    úhrad za poskytované sociálne služby  

 7. VZN mesta Sabinov č. ..... 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 2018 

 8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za  

     šk. rok 2016/2017 

 9. Investičný zámer, účel a spôsob financovania nájomného bytového domu 16 b. j. - Ulica Mlynská   

     blok A3 

10. Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta 

11. Cenník - určenie výšky nájomného nebytových priestorov a určenie výšky nájomného pozemkov 

12. Petícia za zachovanie doterajšieho spôsobu funkčného využívania pozemkov v katastrálnom území  

      Sabinov v rámci územnoplánovacej dokumentácie mesta Sabinov 

13. Návrh na zrušenie Združenia miest a obcí pre využívanie obnoviteľných zdrojov 

14. Žiadosť o dotáciu Prístupová komunikácia Poľná 

15. Predloženie žiadosti o NFP k projektu: „Regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici v    

      Sabinove“ 

16. Rôzne 

17. Interpelácie poslancov a diskusia 

18. Záver 

 

Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice  

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta, za členov do návrhovej komisie navrhol: 
Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Daniela Lenková, Matúš Pažický  

Za členov do návrhovej komisie poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13 
Proti: 0 

Zdržali sa: 3 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 16 

Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor 

Kostovčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Ing. Mgr. Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva 

Motýľová, doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
Zdržali sa: Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Daniela Lenková, Matúš Pažický  

Konštatujem, že do návrhovej komisie boli schválení títo poslanci: 
Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Daniela Lenková, Matúš Pažický   

 

Za overovateľov zápisnice určujem poslancov: 
PaedDr. Jozef Miko, PhDr. Mária Zagrapanová  

 
3. Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ 
 
Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ predniesol Ing. Ladislav Haluška., poslanec MsZ a 

člen MsR. 
- bližšie oboznámil poslancov MsZ s prerokovanými bodmi MsR.  



 

 

Návrhová komisia predniesla uznesenie č. 264 k Stanovisku MsR k prerokovanému programu MsZ  
 
Za uznesenie č. 264 k  Stanovisku MsR k prerokovanému programu MsZ hlasovali poslanci MsZ mesta 
Sabinov nasledovne: 
Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 16 

Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška,  Ing. Marek 

Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, Ing. Mgr. 
Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva Motýľová,  Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, 

PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
Konštatujem, že Uznesenie č. 264 MsZ  - berie na vedomie. 
 

K bodu Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ  bolo prijaté u z n e s e n i e  č.  264, ktoré 
je súčasťou tejto zápisnice. 
 
4. Návrh na VI. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2017 

 

Správu predniesla Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 
-  návrh na VI. zmenu rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. V príjmovej časti je zapracované vyššie plnenie daňových aj nedaňových príjmov. 
Navýšené sú aj dotácie na školstvo – podľa prepočítaného stavu žiakov k 15.9. 2017. Znížené sú dotácie 

na sociálne služby – dotácie ktoré prichádzajú z UPSVaR. Do kapitálových príjmov ja zapracovaný predaj 
prevádzkovej budovy na Ul. Levočskej a dotácia z regionálneho príspevku  na projektovú dokumentáciu 

MŠ Jarková. Vo výdavkovej časti sú upravené dotácie na školstvo, sociálne služby, výdavky na 

interiérové vybavenie šatní na umelej ľadovej ploche, presun z kapitálových výdavkov do bežných na 
zabezpečenie rekonštrukcie MsKS a pod. Podrobne sú výdavky popísané v dôvodovej správe. Celkovo 

predkladáme návrh na poslednú zmenu rozpočtu ako prebytkový. Príjmy vo výške 13 137 022 € 
a výdavky vo výške 13 062 130 €. Návrh na VI. zmenu bol prerokovaný na zasadnutiach komisie 

finančnej a správy majetku a MsR bez pripomienok.  

 
Návrhová komisia predniesla Uznesenie č. 265 k Návrhu  na VI. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 
2017 
 
Za uznesenie č. 265 k  Návrhu  na VI. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2017 hlasovali poslanci 
MsZ mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 16 

Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška,  Ing. Marek 

Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, Ing. Mgr. 
Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva Motýľová,  Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, 

PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
Konštatujem, že Uznesenie č. 265 MsZ  - schvaľuje. 
 

K bodu Návrh na VI. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2017 bolo prijaté u z n e s e n i e  č.  265, 
ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 
  

5. Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2018-2020 a odborné stanovisko hlavného  
    kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 2018-2020 
 

Správu predniesla Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia : 



 

 

- rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh 
a funkcií mesta v danom roku. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je 

návrh rozpočtu zostavený na 3 rozpočtové roky. 2018-2019 záväznými ukazovateľmi sú len 

rozpočtované príjmy a výdavky na rok 2018. Návrh rozpočtu na rok 2018 predkladáme ako vyrovnaný 
z celkovej výške 13 405 025 € príjmy a v tej istej  výške aj výdavky. Bežný rozpočet je prebytkový vo 

výške 399 053 €. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 2 291 009 €. Schodok je krytý rozdielom 
finančných operácií. V návrhu rozpočtu sú zapracované i investičné akcie. V celkovej výške 4 296 610 

€, ktoré sú kryté bežnými príjmami, kapitálovými príjmami, úverom aj prevodom z rezervného fondu vo 

výške 277 237 €. Konkrétne investičné akcie sú uvedené v dôvodovej správe. V návrhu rozpočtu nie je 
zapracovaná dotácia na všetkých žiakov ZUŠ, len na tých, na ktorých dostane mesto podielovú daň.  

Návrh rozpočtu bol prerokovaný na komisii finančnej a správy majetku dňa 27.11.2017. Komisia 
odporúča predložený návrh schváliť. MsR prerokovala návrh 6.12.2017 a tiež odporúča návrh rozpočtu 

na rok 2018 schváliť.   
 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- chcem sa vyjadriť k tomu ako chápem tento rozpočet ja, a ktoré veci tohto rozpočtu by som robil inak. 
Výdavky môžeme ovplyvniť a všimol som si viac vecí , ktoré sú diskutabilné. Napr. program 5 sociálne 

služby. Je tu 73 tisíc € na terénnu sociálnu prácu a 52 tisíc € na  komunitné centrum. Odkedy bolo to 
centrum postavené, tak funguje bez toho, aby sme my boli oboznámení ako funguje. Koľko tá terénna 

práca ľudí ovplyvnila aby žili lepšie ako žijú. Ja by som prehodnotil terénnu sociálnu prácu a komunitné 

centrum, lebo neviem, ako sú tie peniaze efektívne využívané. Bod č. 6 – cyklochodník Drienica 250 000 
€, interiér tribúny – 20 000 €. Neviem, koľko ľudí využíva interiér tej tribúny, ale myslím si, že sú 

dôležitejšie veci, ktoré potrebujú používať obyvatelia a tam peniaze nedáme. Je tu veľa vecí, ktoré 
Sabinov nemá napr. chodníky na Hure sú zlé, v Orkucanoch nie sú žiadne chodníky a tie by používalo 

veľké množstvo ľudí, kdežto ten cyklochodník naženie iba turistov, ktorí budú podporovať Drienicu. Bod 
8 Dotácie – viackrát sme žiadali p. kontrolóra, aby nám dal správu o využívaní dotácií,  pretože sme 

mali podozrenie, že niektoré dotácie by sa mali vrátiť a my tu chceme dávať ďalšie dotácie bez toho, 

aby sme dostali nejakú správu, napr. o tom, či sa vrátila nejaká suma z dotácií klubov, ktoré nesplnili 
podmienky  VZN. 

 
Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 

- na opravu tribúny sme získali financie zo slovenského futbalového zväzu a 5 000 € je spolufinancovanie 

mestom.  
 

Mgr. Gabriela Harčariková, vedúca sociálneho oddelenia: 
- financovanie komunitného centra a terénnej sociálnej práce prebieha cez fondy, čiže v plnej výške 

nám refundujú mzdy, náklady na stravné, telefóny, všeobecný materiál, je to v rámci národného 

projektu. Takže mesto peniaze nemíňa na centrum komunitné a terénnu sociálnu prácu s tým, že ak 
má záujem p. poslanec vidieť, čo sa tam robí a aké sú správy a hlásenia každomesačné, ktoré 

predkladám na ministerstvo vnútra k žiadosti o refundáciu nákladov, sú k nahliadnutiu, alebo ich zašlem 
emailom.  

 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- robila som percentuálny podiel na jednotlivé programy z nášho celkového mestského rozpočtu. 

Vychádzajú mi celkom zaujímavé veci. Napr. na kultúru a šport dávame len 3,4 %. Chcela by som 
poprosiť finančné oddelenie do budúcnosti nám sústrediť jednotlivé položky kompletne, aby sme mali 

presný údaj, koľko z rozpočtu dávame na rozvoj športu vrátane toho, že prispievame dotáciami pre 
športovcov, že ideme rekonštruovať tribúnu, že naši športovci majú zdarma všetky športoviská, že 

neplatia nájom a pod, a tak isto postupne podrobne rozpracovať aj ostatné programy. Myslím si , že by 

táto informácia bola viac smerodajná pre občanov ako strohé čísla v rozpočte. Chcela by som sa opýtať 
na rekonštrukciu MsKS. Na rekonštrukciu MsKS sme predpokladám schválili navýšenie o 100 000 € na 

interiér. Aj keď to tu nie je presne napísané v návrhu rozpočtu 2018-2020, že je tam zapracovaných asi 
ďalších 100 000 €, ktoré sme tak neformálne na rôznych stretnutiach viac menej odsúhlasili, ale po 

pondelkovom stretnutí poslancov k MsKS by som dala návrh, aby sme boli opatrní v rozpočte na rok 
2018 a to z dôvodu, že po určitých zisteniach, ktoré tu dnes ešte pravdepodobne zaznejú, bude treba 

pristúpiť k celkovému riešeniu rekonštrukcie MsKS pravdepodobne komplexnejšie a bude treba vstúpiť 

do jednania so zhotoviteľom a ďalšie náležitosti, ktoré z toho vyplynú. Dávam poslanecký návrh, aby 
sme v programe 6 Občianska vybavenosť v bode 6.2.7, znížili rozpočet o 100 000 € a postupne v roku 



 

 

2018 podľa aktuálnej potreby po rokovaniach, ktoré by mali prebehnúť, aby sme potom pri I. zmene 
rozpočtu rozhodli, koľko z rozpočtu uvoľníme na rekonštrukciu interiéru MsKS. 

 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 
- túto vec by som neodporúčal, pretože je potrebné aby MsKS bolo v prevádzke po veľkej noci a aby sa 

spustila prevádzka kinosály čím skôr, a ak by sme to urobili, tak by sa nestihli termíny na spustenie 
kinosály, prednáškovej sály. Je potrebné sfunkčniť MsKS tak, aby to nemalo veľký dopad na mesto.  

 

Ing. František Gardoš, poslanec MsZ: 
- opýtal sa, či vieme konkrétne načo a koľko peňazí potrebujeme, a či vôbec tá suma bude postačujúca, 

alebo len takto sme sa rozhodli, že tam dáme 200  tisíc € a uvidíme, koľko sa z nich minie.  
 

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 
- doplnila by som p. primátora z takéhoto môjho pohľadu. Takisto neodporúčam, aby týchto 100 tisíc € 

v návrhu rozpočtu na rok 2018 sme dali preč v tejto chvíli, pretože tu máme prelom rokov 2017-2018. 

V roku 2017 MsZ schválilo 100 tisíc € na rekonštrukciu MsKS. Z týchto peňazí bude vyčerpaných okolo 
20-30 tisíc €. Budú tam zakúpené stoly, bude tam zaplatená projektová dokumentácia, čerpadlo a veci, 

súvisiace s rekonštrukciou MsKS, tie budú uhradené, ktoré budú zrealizované do konca roku 2017. 
Zvyšné peniaze, ktoré nevyčerpáme, dostanú sa do prebytku hospodárenia a prídu do rezervného fondu 

v roku 2018, t. z., že pri najbližšej zmene, či pri I. alebo II., budeme schvaľovať navýšenie alebo presun 

týchto nevyčerpaných prostriedkov do roku 2018. A teraz v návrhu rozpočtu na rok 2018 je návrh na 
nových 100 tisíc €, z ktorých by už v januári mohli MsKS alebo MsÚ uhrádzať faktúry, súvisiace 

s rekonštrukciou MsKS , napr. výdavky súvisiace so vzduchotechnikou, so zariadením interiéru tak, aby 
prevádzku MsKS bolo možné spustiť po veľkej noci. V prípade, ak sa to podarí, kino aj skôr. K druhej 

otázke: áno, je už spracovaný návrh investičných akcií kapitálových aj bežných, ktoré by z tých 200 tisíc 
€ bolo možné realizovať. Návrh je v sume asi 208 tisíc €. Menovite je tam toho viac, ale písomne Vám 

ho viem predložiť.  

 
Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- pripájam sa k návrhu p. Lenkovej, pretože my keď teraz dáme 100  tisíc € do rezervy, tak ich potom 
postupne môžeme uvoľňovať a budeme vedieť, na čo sa uvoľňujú. Kdežto, keď dáme tých 100 tisíc € 

priamo do rozpočtu,  stratíme poslanci prehľad, čo sa s tými peniazmi deje. Budú sa uvoľňovať bez 

nášho vedomia, na čo vlastne išli. Čiže pre našu kontrolu by bolo dobré, aby sme ich dali do tej rezervy 
a potom  mali kontrolu nad tým, na čo ich uvoľňujeme. Je to taká naša záloha, lebo my sme povinní 

s peniazmi ľudí nakladať hospodárne podľa zákona. Sme zodpovední za správu cudzieho majetku. 
A chcem mať o tom aspoň ja prehľad čo sa robí, na čo sa uvoľňuje, čo sa s tými peniazmi platí. Kdežto 

keď to dáme do rozpočtu, už sa budú uvoľňovať bez nášho priameho vedomia, až následne sa 

dozvieme, na čo boli použité.  
 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 
- veľmi zodpovedne pristupujeme k tomu a môžete kedykoľvek, aj teraz dostať, položkovite, na čo budú 

použité peniaze. Všetko to sú sumy pred verejným obstarávaním, ale tie nutné, ktoré konzultujeme 
s vedením MsKS. Čiže tu nikto si nič nevymýšľa.  

 

Mgr. Lucia Mihoková, riaditeľka MsKS: 
- neviem, či teraz je problém v tom, že neviete, na čo sa to bude. Ak toto je problém, tak by som 

poprosila, neviem, či je to možné, ale existuje tá tabuľka, a ak je potrebné, ja vám ju poskytnem, nech 
sa ukáže, na čo tie peniaze idú, lebo je nevyhnutné, aby sme tieto peniaze mali teraz a dôvod je 

prozaický a to, že keď nedostaneme tieto peniaze na začiatku roka, tak my nemusíme nič teraz 

obstarávať, pretože my jednoducho neurobíme priestor na to, čo sa týka napr. ak ste videli tú estrádnu 
sálu. Moja prosba, je ak sa o tom bude rokovať na jednotlivých komisiách, bola by som rada, aby sme 

tam boli prítomní, pretože ide o majetok, ktorý spravujeme. Neviem, či môžem prosiť, ale ak je tu 
problém v tom, že neviete sa rozhodnúť, či máte hlasovať za tých 100 tisíc € kôli tomu, že neviete na 

čo to je, ja by som bola rada, aby sa to prezentovalo, pretože už mesiac a pol v MsKS nerobíme nič, iba 
zisťujeme ceny podláh, ceny všetkých vecí, ktoré sa týkajú napr. obkladov, žalúzií, stolov a všetkých 

ostatných vecí a myslím si, že je to práca, ktorá by potom ostala niekde zahodená. Neviem, prečo 

nedostanú poslanci niečo, o čom rokujú. Nie je to na mne, my sme tú tabuľku poslali. 
 



 

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- tento návrh som dala preto, že tú tabuľku mi poskytol pred MsZ p. prednosta a medzi inými položkami, 

ktoré sú samozrejmé a jasné, ktoré neviem, či je už treba z nového rozpočtu alebo ešte z roku 2017, 

z tých 100 tisíc €. Je tu napísaná aj rekonštrukcia estrádnej sály podľa vizualizácie s drevenou podlahou. 
A ako všetci vieme po obhliadke, bola tá drevená podlaha zhotoviteľom zničená a existuje zmluva 

o dielo, v ktorej je napísané, že zhotoviteľ zodpovedá aj za škody, ktoré spôsobil, t. z., že malo by tomu 
predchádzať stretnutie so zhotoviteľom, do akej miery nám zhotoviteľ vie nahradiť škody, ktoré tam 

vznikli a do akej miery bude musieť mesto financovať ďalšie rekonštrukčné náklady. Preto tých 100 tisíc 

€ považujem za predčasné.  
 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 
- chcem sa spýtať, p. poslankyňa či bol tento bod prejednávaný na komisii finančnej. Prečo to prosím 

nerozoberiete na komisii. Určite tých 200 tisíc € nebude stačiť, ak chceme mať kvalitu, teda, stačiť bude 
aj bez tých 200 tisíc €, ale ako bude vyzerať interiér, každý to vedel, keď sa išlo do projektu, že interiér 

tam nie je zahrnutý. Myslím si, že je potrebné využiť tú dobu a teraz je čas na to aby sa spravilo aj 

trochu interiéru, aspoň sprevádzkovali tak, aby to ľudia pocítili väčším komfortom.  
 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 
- nie sme všetci členovia finančnej komisie a tí, ktorí nie sú členovia, majú právo sa niečo dozvedieť aj 

mimo komisie.  Netreba sa na to vyhovárať. My máme nielen povinnosť, ale aj právo strážiť verejné 

financie a preto, keď sa schvaľuje takýto mestský zákon, ako je rozpočet, máme právo aj povinnosť 
o ňom diskutovať a nájsť všetky veci, ktoré by nám neskôr mohli poškodiť.  

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- p. poslanec, ja som vôbec nespomínal, že sa rozčuľujem, ale sa diskutuje, ale nech sa diskutuje k veci 
a k tomu, čo je potrebné urobiť pre to z časového hľadiska, aby sa splnil ten cieľ, aby sa priebežne 

mohlo užívať toto zariadenie.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- v prvom rade tu vidím problém pri zlyhaní komunikácie. 200 tisíc €, ktoré je potrebné na 
dofinancovanie spojazdnenia interiérov na prvom nadzemnom podlaží v objekte MsKS je nutných a ja 

som dokonca požiadal kolegyňu, p. Lenkovú, aby stiahla tento návrh, aby tých 200 tisíc € prešlo ako je 

navrhované v návrhu rozpočtu na rok 2018. Po druhé, nie celkom súhlasím s tým, čo ste povedali p. 
primátor, pretože domnievam sa, že najprv je potrebné, aby predmet zákazky bol riadne odovzdaný 

a prevzatý objednávateľom a je potrebné povedať, že to, čo povedala p. poslankyňa Lenková, je 
pravda, pretože bod 7.18 zmluvy o dielo hovorí, že zhotoviteľ v plnom rozsahu  zodpovedá za škody na 

majetku objednávateľa, ktoré spôsobí v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. Je potrebné povedať, že 

my sme mali výjazdové stretnutie, ktoré bolo za účasti členov finančnej a stavebnej komisie, kde sme 
si predmet zákazky v štádiu prebiehajúcej obnovy prezreli a z niektorých vecí som bol sklamaný, pretože 

naozaj došlo k poškodeniu majetku mesta. Povedali ste p. primátor, že ako to mali urobiť?  No viete, 
dodávateľ je zodpovedný za plnenie predmetu zákazky. Dodávateľ mal zabezpečiť stavenisko tak, aby 

nedošlo k poškodeniu nášho majetku. Súhlasím s tým, že je potrebné spraviť interiéri súhlasím s tým, 
aby tých 200 tisíc € tam ostalo, ale trvám na tom, že zhotoviteľ diela je povinný vrátiť interiéri do takého 

stavu, v akom ich prevzal. T. z., ak k dnešnému dňu estrádna sála nemá parkety, pretože došlo k ich 

poškodeniu, tak nech zhotoviteľ urobí na vlastné náklady nápravu, následne potom nech sa obráti 
s odovzdaním predmetu zákazky, pretože už v tomto prípade predmetom zákazky nie je len obalová 

konštrukcia samotného objektu teda to zateplenie zo všetkých strán, ale predmetom zákazky sa stávajú 
tie časti majetku, ktoré boli poškodené samotnou obnovou. Následne po odovzdaní predmetu zákazky 

a vrátení poškodených častí do pôvodného stavu, môžeme pristúpiť k dofinancovaniu interiérov, ktoré 

je nutné urobiť, ale ja nesúhlasím s tým, že z tých 200 tisíc € by sme opravovali a naprávali aj tie škody, 
ktoré spôsobil zhotoviteľ. Rozdelenie tých 213  tisíc € nebolo predložené všetkým mojím kolegom, preto 

tu vidím tu frustráciu.  
 

Mgr. Lucia Mihoková, poslankyňa MsZ: 
- tak ako som povedala, ja nechodím na finančnú komisiu a ak ste mali otázky, mali ste sa pýtať tam. 

Predpokladám, že vedúca finančného oddelenia by vám na tieto otázky zodpovedala, keď o tom 

diskutujeme už niekoľko mesiacov a určite to nie je človek, ktorý by tu niečo tajil. Takže s dovolením 
jej aj p. prednostu, bola som za ním, budete mať pred sebou tabuľku, ktorú máme v pracovnej verzii, 



 

 

aby ste rozhodli, ako sa dá najlepšie, pretože jednoducho, ak toto má byť ten problém, prečo tu 
diskutujeme, tak nemyslím si, že by sme teraz mali rozprávať o tom, že poslanci nevedia čo idú 

schvaľovať.  

 
Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 

- ak môžem na doplnenie, tu nejde o to, že by sme vám nechceli dávať nejaké informácie poslancom. 
Tá tabuľka bola zdokumentovaná, doplnená a doladená minulý týždeň v piatok a bola zaslaná na 

odsúhlasenie MsKS a nášmu oddeleniu výstavby na to, aby si odsúhlasili, či sme na niečo nezabudli, či 

sú tam sumy. Sumy sú predbežné pred verejným obstarávaním, aby sme tam postupne dopĺňali, čo 
bude treba doladiť, dofinancovať, je to pracovný materiál. Základom tejto tabuľky bolo rozdeliť úlohy, 

kto bude za čo pri tejto rekonštrukcii zodpovedný, a kto bude vybavovať všetky veci, súvisiace s danou 
objednávkou a verejným obstarávaním, čiže vnímam to ako pracovný materiál, kde sa rozdeľujú úlohy 

pre MsÚ a MsKS a táto tabuľka bola zhotovená aj preto, aby mi bola podkladom, aby som mohla riešiť 
správne zaúčtovanie tých niektorých špeciálnych situácií, ktoré tam vznikajú, pretože je to budova mesta   

v správe MsKS a niečo bude riešiť MsKS a niečo mesto. Takže za takýmito našimi pracovnými úlohami 

alebo dôvodmi bola pripravená tá tabuľka. Nemám vedomosť, že som ju mala poslať poslancom, ale 
nie je problém, mám ju v kancelárii, môžem ju doniesť.  

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- zoberte si to z časového hľadiska. Tak, ako povedala p. Semanová, ešte len v piatok bola tabuľka 

doplnená a p. architektka asi len týždeň pred tým nám prezentovala svoj názor aj s cenovými ponukami. 
Nič nebráni tomu, aby ste dostali tieto veci. 

 
Mgr. Lucia Mihoková, riaditeľka MsKS: 

- na minulom zastupiteľstve ste nám schvaľovali výpadky okolo 15 tisíc € a to bolo len za 3 mesiace, 
my sme nerátali ani s decembrom. Mali sme už mať v decembri kvázi spustené kino, čiže každý ďalší 

mesiac počítajte, koľko to bude a je to náklad na rozpočet mesta. A ešte vám chcem povedať, aby tu 

neodznelo niečo, my MsKS sme tú tabuľku neposielali nikomu ani poslancom, neviem odkiaľ ju majú. 
Táto tabuľka bola iba pracovná verzia a keď ste ju nedostali, poprosím, aby sa teraz dalo dostať k nej, 

aby ste to videli.  
    

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 

- na tabuli mate premietanú tabuľku, ktorá ako hovorím, je pracovná. T. z., že chceli sme si dať do 
jednej tabuľky, alebo spísať jednotlivé investície, ktoré súvisia s rekonštrukciou MsKS a rozdeliť hlavne 

z toho pohľadu finančného, či sa jedná o kapitálový alebo o bežný výdavok, lebo v rozpočte sme mali 
schválených 100 tisíc € + 10 tisíc € na rekonštrukciu WC, ako kapitálové výdavky, ale nákup vnútorného 

zariadenia ako stolov, stoličiek, žalúzií sú bežné výdavky, t z., aj z toho podhľadu museli sme si tieto 

jednotlivé časti rozdeliť a zatriediť. V druhom stĺpci je návrh z našej strany, kto čo bude realizovať 
a bude zodpovedný za jednotlivú realizáciu. Rok 2017 a 2018 je tam odhad, čo by mohlo byť hotové 

v roku 2017 a čo bude urobené v roku 2018. V ďalšom stĺpci je uvedené, kto to bude uhrádzať. T. z., 
aby sme si vedeli rozdeliť, ktoré úhrady pôjdu z mesta a kde budeme musieť riešiť zmenou rozpočtu 

ako transfer MsKS.  Je to naša taká pracovná verzia, aby sme si zosúladili všetky úlohy, ktoré za tým 
všetkým stoja. V tejto tabuľke máte: projektová dokumentácia na vzduchotechniku, vypracovanie 

vizualizácie interiéru, výstavba bufetu pred kinom, nákup stolov, vzduchotechnika, zadné schody, 

svietidlá v estrádnej sále, svietidlá v kinosále, vonkajšie svietidlá, vnútorné svietidlá v ostatných 
priestoroch, nadpis MsKS, zmäkčovač vody, rekonštrukcia estrádnej sály, prednáškovej sály, predsália, 

nákup interiérového zariadenia – stoličiek, stolov, skrinka na plagáty, dvere z chodby do estrádnej sály. 
V tejto chvíli ešte nie je zoznam kompletný, čiže tá suma 213 tisíc € možno bude dostačujúca a možno 

nie. 

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

 - každý deň sa požiadavky menia a sú oprávnené.  
 

Ing. František Gardoš, poslanec MsZ: 
- po tomto vysvetlení by som chcel poprosiť kolegov, aby tento návrh schválili, a aby sme si potom 

všetci dali záležať, aby to dopadlo čo najlepšie.  

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 



 

 

-  poprosím, nechajte nám ešte aspoň týždeň, aby sme spolu s MsKS doladili ešte najnovšie veci. 
 

PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 

- prichádzam s poslaneckým návrhom. Niekoľko rokov diskutujeme o vydaní reprezentačnej publikácie 
mesta Sabinov zo starých pohľadníc. V súčasnej dobe už každé väčšie mesto má minimálne  jednu 

takúto publikáciu. Je to novum pre Sabinov. Navrhujem, aby sa do rozpočtu  zakomponovala položka 
12 tisíc € na vydanie publikácie – Sabinov v starých pohľadniciach. Tieto pohľadnice dávam do kopy už 

20 rokov, sú to unikáty a aby ste si urobili predstavu, takéto pohľadnice sa zbierajú po európskych 

burzách, čiže je to časovo a finančne náročné. Cenová relácia tejto zbierky je v priemere 20-30 tisíc €. 
Pohľadnica na burze alebo od priekupníka stojí 10-160 €.  Nerád by som to pustil z rúk, keďže sú ľudia, 

ktorí zberajú Sabinov. Je to suma reálna, konzultoval som to s odborníkmi, ktorí vydávajú. Náklad je 
1000 ks. Je to najoptimálnejší počet kusov.    

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- napadla ma jedna vec, možno to bude taká autorská otázka do pléna.  Ak by sme do toho vložili určitý 

stupeň reciprocity a teda navrhujem pán kolega, darujte mestu svoju zbierku pre múzeum, ktoré máme 
v bašte na trvalú expozíciu, s čím sa budete môcť pochváliť, lebo to bude vaša nazbieraná zbierka a my 

dofinancujeme vydanie takejto knihy. Takáto reciprocita by sa aj mne celkom páčila. Bolo by to fajn, 
lebo mesto by získalo zbierku, ktorú by sme mali ako trvalú expozíciu do bašty ktorá reprezentuje nás, 

ako našu históriu  a p. kolega by bol autor knihy, ktorú by sme zafinancovali. Tak dámy a páni, skúste 

o tom porozmýšľať a možnosť a vyjadriť v diskusii.  
 

Ing. František Gardoš, poslanec MsZ: 
- chcel by som sa opýtať p. Mika, či táto kniha bude slúžiť na reprezentačné účely, alebo bude voľne 

predajná.  
 

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 

- ak mesto zakúpi knihy od vydavateľstva alebo autora, nemôže predávať svoj propagačný materiál, 
nemáme na to živnosť ani podmienky na to vytvorené. Dalo by sa to riešiť cez MsKS, ktoré má živnosť 

na predaj propagačných materiálov.  
 

Matúš Pažický, poslanec MsZ: 

- chcel by som sa opýtať p. Mika, respektíve poprosiť ho, či by sme sa nemohli nejaký čas ešte týmto 
zaoberať a ujasniť si konkrétnosti, aby sme túto vec posunuli ešte na ďalšie rokovanie.  

 
Ing. Ján Fekiač, poslanec MsZ: 

- bolo to prerokované na komisii. Všetci vieme, o čo ide, a doporučujem ten návrh 12 tisíc € schváliť.  

 
Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- držím p. kolegovi Mikovi prsty, lebo je to záslužná práca. Pýtam sa takú vec, p. Miko dal návrh na tú 
finančnú čiastku alebo nepovedal z ktorej kapitoly na ktorú to chce presunúť. Pýtam sa takú rečnícku 

otázku, prišiel s tým návrhom vo vhodnej chvíli, keď sme riešili každé euro na kultúrne stredisko  
 

 

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 
-  pri tomto návrhu, ak to poslanci schvália, tak zapracujem tých 12 € do programu 7  Kultúra a šport 

do podprogramu Dni mesta Sabinov. Potom podľa toho, ako bude určený postup, či to bude 
zabezpečovať mesto alebo MsKS a aký bude ďalší zvolený postup, tak presunieme peniaze na tie 

správne položky.  

 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

-  dala by som takýto návrh súbežne bez toho, aby som vedela, že p. Miko chystá takúto žiadosť, 
o publikácii som aj ja tak nezáväzne komunikovala so zamestnankyňou štátneho archívu v Prešove, 

ktorá ma na výstave, keď bol archív tu v Sabinove, oboznámila s tým, že v ich archíve je veľmi 
významná kniha. Mestská kniha Sabinova, v ktorej sú zachytené historické fakty od roku 1428 až do 

roku 1928 a boli by sme na celom Slovensku unikát, keby sme takúto knihu Sabinov mali, pretože sú 

v nej zachytené naozaj rôznorodé záležitosti od rokovania richtárov, starostov, až po kronikárske 
záležitosti. Zaujalo ma to, aj keď nie som historik, ani sa tým nezaoberám, a potom, keď dal žiadosť aj 



 

 

p. Miko, tak som si vlastne uvedomila, že on vo svojej publikácii takisto chce časť z tejto knihy, ktorú 
má preloženú uvádzať vo svojej publikácii. Navrhla by som p. Mikovi, aby sme dali hlavy do kopy a jeho 

publikácia bude určite zaujímavá, ktorá bude obsahovať obrazový materiál, ktorý pre laickú verejnosť 

bude podstatne zaujímavejší a aby prípadne tie artefakty, ktoré on má zo starej  sabinovskej richtárskej 
knihy neuvádzal. Myslím si, že bude lepšie, ak by sme potom neskôr pristúpili alebo rozhodli sa aj o tom, 

či chceme mať takúto historickú knihu, ktorá bude naozaj unikátom na Slovensku.  
- chcela by som povedať p. primátorovi, že sa rozhorčil na úkor finančnej komisie až trochu priveľmi. 

My sme v komisii zasadali dvakrát. Rozpočet na rok 2018 sme schválili ešte 27. 11. 2017. Medzitým 

vysvitli otázky v súvislosti s MsKS, medzitým sme mali rôzne iné sedenia a preto som dala návrh, ktorý 
som dala. Som ten posledný človek, ktorý by asi bránil tomu, aby sme parádne zrekonštruovali MsKS aj 

v interiéri. Napriek tomu si myslím, ak budeme všetko robiť hurá systémom a taký sa mi zdá, že zatiaľ 
funguje, tak môžeme narobiť ďalšie chyby. Je treba fakt si seriózne sadnúť, nakoniec v diskusii 

vyplynulo a p. primátor tomu dal za pravdu, že ak niečo zhotoviteľ pokazil alebo poškodil, tak budeme 
s ním jednať. Toto som ja mala na mysli pri svojom návrhu. Určite som nemala na mysli robiť nejaké 

obštrukcie a brániť tomu, aby sme schvaľovali pre MsKS peniaze, lebo podľa môjho názoru, ak chcem 

mať dobre urobené MsKS a aby bolo reprezentačné, bude tam treba investovať ešte dosť peňazí, ale 
nebude to žiadna škoda.  

 
 PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 

- táto kniha sa pripravuje 5 rokov. Každé dva mesiace mi nosí pán z Bratislavy stále nové pohľadnice, 

preto sa to pripravovalo dlhšie. Ja som za to, aby sa vydali obidve knihy, ale v tej druhej knihe je príliš 
veľa textu.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- mal by som dve otázky: 
1. či vydaním takejto knihy bude mesto, či by sme sa nedostali do rozporu s autorskými právami, pretože 

zdroj informácií je jeden, preklad nejakej kroniky  

2. či by nám p. doktor Miko vedel urobiť internú prednášku pred vydaním samotnej tej knihy, ktorá by 
slúžila ako akási verifikácia výstupu, ktorý chceme tlačiť. Nie korekcia, na to je autor, ktorý túto 

publikáciu prednesie.  
 

PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 

- trvám na pôvodnom návrhu. A ten druhý návrh, myslím že oni ako inštitúcia môžem kľudne požiadať 
ministerstvo kultúry alebo inú inštitúciu, aby im to dotovala. Toto bolo pripravované roky,  a keď som 

sa konečne rozkýval, myslím, že Sabinov by bol rád, keby niečo také vyšlo.  
 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- neodmietajme návrh p. Mika. Ak budeme vedieť všetky podrobnosti, tak sa môžeme v budúcom roku 
v nejakej zmene rozpočtu k tomu vrátiť, dávať to teraz do rozpočtu je také záväzné.  

 
PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 

- netreba sa obávať o žiadne autorské práva. Stiahol som názov a dal som iba názov pohľadnice 
a komentáre si tam urobíme také, ako ja chcem, s tým, že vzadu uvediem pramene.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- p. primátor, chcem vás požiadať o vyhlásenie prestávky, aby vznikol určitý priestor aj pre p. Mika, aby 

mohol medzi svojimi kolegami zalobovať a následne potom, keď pristúpime k hlasovaniu, aby ten 
výsledok bol taký, ako šikovne dokáže zalobovať cez tú prestávku. 

 

Mgr. Peter Labanc, poslanec MsZ: 
- p. Miko dal návrh a už hodinu sa o tom bavíme. Poprosím vás, prestaňme už diskutovať a dajme 

hlasovať áno alebo nie.  
 

Návrhová komisia predniesla doplňujúci a pozmeňujúci návrh PaedDr. Jozefa Mika - navýšenie výdavkov 
o 12.000 € do kapitoly 7 kultúra a šport na zabezpečenie knihy Sabinov v starých pohľadniciach 
 



 

 

Za doplňujúci a pozmeňujúci návrh PaedDr. Jozefa Mika - navýšenie výdavkov o 12.000 € do kapitoly 7 
kultúra a šport na zabezpečenie knihy Sabinov v starých pohľadniciach  hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 12 

Proti: 0 

Zdržali sa: 4 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 16 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek 
Hrabčák, PhD., Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Ing. Mgr. Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, doc. 

Ing. Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
Zdržali sa: Tibor Kostovčík, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová,  Matúš Pažický 

Konštatujem, že doplňujúci a pozmeňujúci návrh MsZ -  schvaľuje 
 
 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 266 k Návrhu rozpočtu mesta Sabinov na roky 2018-
2020 a k odbornému stanovisku hlavného  kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 2018-2020 
 
Za uznesenie č. 266 k Návrhu  rozpočtu mesta Sabinov na roky 2018-2020 a k odbornému stanovisku 
hlavného  kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 2018-2020 hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 14 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 16 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek 
Hrabčák, PhD., Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, Ing. Mgr. Anna Mihoková, 

PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva Motýľová,  Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon 
Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 

Zdržali sa: Tibor Kostovčík, Mgr. Daniela Lenková 

Konštatujem, že Uznesenie č. 266 MsZ -  schvaľuje. 
 
K bodu  Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2018-2020 a odborné stanovisko hlavného  

kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 2018-2020 bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  266, ktoré je 
súčasťou tejto zápisnice. 

 
 
6. Návrh VZN , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014 o sociálnych službách, o spôsobe a 

    výške úhrad za poskytované sociálne služby 
 

Správu predniesla Mgr. Gabriela Harčariková, vedúca sociálneho oddelenia: 

- dôvodom návrhu VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2014 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad 
za poskytované sociálne služby, je úhrada za stravovanie v Centre sociálnych služieb na Ul. J. Borodáča 

č. 7, 8 v Sabinove. Úhrada za celodenné stravovanie v našom zariadení je od jeho založenia v roku 2004 
rovnaká. Pri racionálnej a šetriacej strave je to 4,11 €/deň a pri diabetickej diéte 4,51 €/deň. V tejto 

sume sú zahrnuté: 

na deň z toho na potraviny na réžiu 

- raňajky a desiata 0,63 € 0,47 € 0,16 € 

- obed 2,12 € 1,20 € 0,92 € 

- olovrant 0,33 € 0,27 € 0,06 € 

- večera 1,03 € 0,73 € 0,30 € 

- šetriaca strava 4,11 € 2,67 € 1,44 € 

- druhá večera 0,40 € 0,27 € 0,13 € 



 

 

- diabetická strava 4,51 € 2,94 € 1,57 € 

- nakoľko ceny základných potravín narastajú (mlieko, maslo, vajcia, mäso a mäsové výrobky), je 

problém zabezpečiť kvalitné a dostatočné porcie za sumy, uvedené v tabuľke pri kapacite, akú má 
naše zariadenie (23 klientov). Pri prieskume ostatných zariadení, ktoré poskytujú rovnaké služby s 

podstatne vyššou kapacitou, stravná jednotka na deň je vyššia ako 5 € (Seniorvital 5,31 € až 6,06 €, 
Lipový dom Kružľov 5,50 € až 5,80 €, u verejných poskytovateľov je stravná jednotka nižšia, ale sú 

to veľkokapacitné zariadenia a čím vyšší počet klientov, tým je náklad na stravu nižší). Navrhujeme 

preto zvýšiť cenu stravného na deň zo 4,11 € pri šetriacej a racionálnej strave na 4,50 € a zo 4,51 € 
pri diabetickej diéte na 4,90 € t.j. o 0,39 €/deň a to takým spôsobom, že navýšenú sumu (0,39 €) 

použijeme iba na potraviny a to nasledujúcim spôsobom: 
na deň z toho na potraviny na réžiu 

- raňajky a desiata 0,80 € 0,64 € 0,16 € 

- obed 2,20 € 1,28 € 0,92 € 

- olovrant 0,40 € 0,34 € 0,06 € 

- večera 1,10 € 0,90 € 0,30 € 

- šetriaca strava 4,50 € 3,06 € 1,44 € 

- druhá večera 0,40 € 0,27 € 0,13 € 

- diabetická strava 4,90 € 3,33 € 1,57 € 
Pre klientov Centra sociálnych služieb by zvýšenie mesačných nákladov na stravné bolo pri 30 dňoch o 

11,70 €, pri 31 dňoch o 12,09 €. Seniori , ktorí odoberajú obedy, by si za jeden obed doplatili 0,08 €. 

V ďalšej časti VZN sa vypúšťajú state o Dennom stacionári, nakoľko pre nezáujem klientov bol tento 
vymazaný z registra poskytovateľov sociálnych služieb a túto službu už neposkytujeme. 

 
Ing. František Gardoš, poslanec MsZ: 

- mám pozmeňujúci návrh, ktorý je aj stanoviskom komisie sociálnej a bytovej. Komisia sociálna 

a bytová navrhuje zvýšiť cenu stravného oproti pôvodnému návrhu 0,39 € o 0,10 € teda na 0,49 € a to 
na obed 2,25 € a na večeru 1,15 €. Odôvodnil by som to tým, že oproti ostatným poskytovateľom máme 

aj tak najnižšiu cenu a chceme, aby ľudia v našom zariadení dostávali kvalitné potraviny a vieme, že ich 
cena rastie, tak preto bol náš návrh takýto.  

 
 
Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci a doplňujúci návrh Ing. Františka Gardoša – zvýšiť cenu 
stravného oproti pôvodnému návrhu 0,39 € o 0,10€, na  0,49 € a to pre obedy 2,25 €, večere 1,15 €.  
 
Za pozmeňujúci a doplňujúci návrh Ing. Františka Gardoša – zvýšiť cenu stravného oproti pôvodnému 
návrhu 0,39 € o 0,10€, na  0,49 € a to pre obedy 2,25 €, večere 1,15 €, hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 

Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 16 

Za: Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor 
Kostovčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva 

Motýľová,  Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
Zdržali sa: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Mgr. Anna Mihoková 

Konštatujem, že doplňujúci a pozmeňujúci návrh MsZ -  schvaľuje. 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 267 k Návrhu VZN , ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 1/2014 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby 
 
Za uznesenie č. 267 k Návrhu VZN , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014 o sociálnych službách, o 
spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 

Proti: 0 



 

 

Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 16 

Za: Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor 
Kostovčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva 

Motýľová,  Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
Zdržali sa: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Mgr. Anna Mihoková 

Konštatujem, že Uznesenie č. 267 MsZ -  schvaľuje. 
 
K bodu Návrh VZN , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014 o sociálnych službách, o spôsobe a 

výške úhrad za poskytované sociálne služby u z n e s e n i e   č.  267, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 

 

7. VZN mesta Sabinov č. 8/2017 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 2018 
 
Správu predniesla Ing. Vlasta Znancová, vedúca OŠKaTK: 
- podľa § 6 ods. 12 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 

neskorších predpisov je obec povinná určiť výšku dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a žiaka školského zariadenia všeobecne záväzným nariadením. Zároveň uvedený zákon 
ukladá obciam poskytnúť dotáciu na žiaka cirkevnej školy a školského zariadenia najmenej vo výške 88 

% z dotácie na žiaka v škole alebo školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Navrhovaná 
výška dotácie na žiaka na rok 2018 je v súlade s návrhom rozpočtu, ktorý zahŕňa všetky nutné výdavky 

škôl a školských zariadení /okrem ZUŠ/. Rozdiel vo výške dotácie na žiaka v jednotlivých rokoch je 
spôsobený hlavne zmenou počtu žiakov, resp. aj potrebou jednorazových prevádzkových výdavkov. V 

rozpočte na rok 2018 a tým aj v predkladanom VZN je zahrnuté aj 6 % zvýšenie platov pedagogických 

zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré malo byť platné od 1. 1. 2018. Najnovšie informácie 
však uvádzajú, že toto zvýšenie platov nebude, preto bude nutné upraviť rozpočet aj VZN o dotácii na 

žiaka pri 1. zmene rozpočtu na rok 2018, resp. po získaní relevantných údajov. Pre neštátne školské 
zariadenia sa počíta dotácia vo výške 88 % z dotácie na žiaka v školskom zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta. Problémom je určenie dotácie pre ZUŠ, kde zmena zákona o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení /č. 182/2017 Z.z. z 20. 6. 2017 – § 7a ods. 1 písm. a)/ - 
spôsobila, že mestá a obce dostanú podielové dane len na žiakov, ktorí k 1. 1. 2017 dosiahli vek 5 rokov. 

Do r. 2017 to bol vek 3 rokov. Problémom je to, že kým vstúpil zákon do platnosti, riaditeľka ZUŠ už 
vydala rozhodnutia o prijatí do ZUŠ aj žiakom, ktorí 5 rokov dovŕšia až po 1. 1. 2017. Z tohto dôvodu 

by mesto týchto žiakov nemalo financovať. Jedná sa o 32 žiakov, čo pri dotácii pre ZUŠ znamená stratu 
33 037 €, ak sa na tieto deti dotácia neposkytne. Dotácia sa neposkytuje ani na 2 žiakov nad 25 rokov. 

Výška dotácie je prepočítaná na všetkých 620 žiakov, ale podľa návrhu VZN sa poskytuje len na žiakov, 

ktorí spĺňajú kritériá podľa zákona, teda na 586 žiakov (620 – 32 – 2). 
 
Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 
- chcel by som podať pozmeňujúci návrh a to navýšiť dotáciu na žiaka v školských jedálňach pre 

neštátne zariadenia z 88 % na 100 %.  

 
Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 

- zmenu o financovaní ZUŠ-iek, ktorý bol prijatý v júni 2017 a jeho účinnosť nastala až v septembri 
2017, došlo k tejto situácii a to takej, že mestá dostanú podielové dane na žiakov, ktorí dovŕšili 

v priebehu roku 2017 5 rokov, ale ZUŠ-ka podľa informácií, ktoré mám, prijíma žiakov na nasledujúci 

školský rok už v máji. Takže nastala situácia, kedy rozhodnutia boli vydané v máji, ale zákon začal platiť 
v septembri. Takže p. riaditeľka Heredošová prijímala žiakov v zmysle platnej legislatívy a zákon teda 

nedomyslel do dôsledkov aj tú bežnú prax, ktorá na ZUŠ-kách je zaužívaná. A takto sa vlastne nevinným 
spôsobom dostala do komplikácií. Ja by som vás teraz chcel poprosiť, aby sme do budúcna, pri nejakej 

najbližšej zmene rozpočtu rozmýšľali, ako túto situáciu vyriešiť, pretože 33 tisíc € je naozaj veľký peniaz. 
Skúste na to pamätať, možno keď bude treba, aby sme ZUŠ-ke potom v budúcnosti nejako pomohli 

a prispeli.   

 
 



 

 

Mgr. Katarína Heredošová, dis art., riaditeľka ZUŠ: 
- tak ako p. Ernst povedal a vlastne  vyjadril možno trošku problém v tom, že Ministerstvo školstva 

prijalo zákon vo veľmi rýchlom procese a ZUŠ a dokonca ani asociácia, ktorá nás zastupuje 

v rokovaniach vôbec o tom netušila, že niečo také sa vôbec ide prerokovávať a schvaľovať v tejto 
legislatíve. Vzhľadom na to, my sme ozaj postupovali podľa platnej legislatívy a informácia k nám prišla 

vzhľadom na to, že boli prázdniny, až v auguste. Ja som dokonca aj s p. Znancovou rozprávala 
v auguste a sama som ju na to upozornila, že ten zákon vošiel do platnosti a aký je tam vlastne problém 

s tým, že žiaci už boli prijatí a so spätnou platnosťou oznámiť žiakom, že prepáčte, my vás nemôžeme 

zaradiť do vyučovania, pretože je zmena zákona o financovaní škôl, tak s takýmto rozhodnutím som sa 
ešte nestretla a vlastne nie je ani možné takéto rozhodnutie vydať. My sme konzultovali, ako budeme 

ďalej postupovať, samozrejme, predložili sme hneď v októbri návrh nášho rozpočtu na rok 2018. Je mi 
ľúto, lebo neviem, možno vzhľadom  na to, že je veľa problémov  v meste, k rozpočtu sme sa nestretli, 

len bol predložený náš návrh, čiže ja som sa vlastne o návrhu, aký ide vám poslancom, dozvedela cez 
internet. Ja som si vyslovene tento materiál musela nájsť na internete, čo sa vôbec plánuje, čo sa týka 

rozpočtu pre nás na nový školský rok, čo mi je veľmi ľúto, pretože ak by ma vyzvala či už MsR alebo 

školská komisia, tak určite by sme vedeli k tomu viac povedať a vydiskutovať si, čo to pre nás znamená. 
Áno, momentálne to vyzerá tak, že budeme maž stratu tých 33 tisíc €, ale ja by som chcela p. Znancovú 

opraviť nie 33 tisíc €, ale 31 tisíc €, lebo ani v minulosti sme na žiakov ŠPD peniaze nežiadali 
a nedostávali do rozpočtu, tak aby ste vedeli, žiaci ŠPD po dovŕšení veku 25 neboli financovaní ani 

v minulosti mestom. Tam je aj zvýšené školné u týchto žiakov, takže snažíme sa to vysporiadať v rámci 

týchto nákladov. Vy ste už v predchádzajúcom bode schvaľovali rozpočet na rok 2018 a ďalšie roky 
a asi je to už ťažko zobrať späť. Viem, že momentálne nie je asi ani veľká vôľa, to nejaký spôsobom 

vyriešiť teraz, ale dostala som možno také prisľúbenie, že nenecháte nás v štichu a ja verím, že to takto 
bude a že pri ďalších zmenách rozpočtu budete možno aj pozitívne reagovať na to, ak vás aj budeme 

žiadať o pomoc. My sa budeme snažiť urobiť aj náležité kroky, čo sa týka aj organizácie v našej škole, 
t. z. organizácie vyučovania pre tých žiakov. Vo februári budeme musieť dôjsť do štádia, kedy budeme 

musieť porušovať školskú legislatívu  a budeme musieť žiakov zlučovať do skupiniek, kde presiahneme 

počty žiakov, budeme musieť siahať na časovú dotáciu a samozrejme, čo sa týka materiálového 
a mzdového zabezpečenia, určite tie úspory a kroky budú musieť byť radikálnejšie, ako sme počítali. 

Samo ministerstvo uznalo, že nastala chyba v zákone, ktorú chcú a plánujú napraviť, ale tá náprava 
dôjde predpokladá sa až k 1.1.2019. Ešte raz veľmi pekne vás prosím a dúfam, že sa budeme môcť 

v tomto smere na vás obrátiť.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- mal by som dve otázky na p. riaditeľku: 
1. či máme aj nejaké písomné stanovisko ministerstva, že spravilo chybu, alebo, že je chyba v zákone 

2. my sme teraz schválili rozpočet na rok 2018 a teraz rozprávame o VZN, to by malo predbiehať to 

samotné VZN-ko. Otázka na p. Semanovú, či máme na to finančné krytie.  
 

Mgr. Katarína Heredošová, dis art., riaditeľka ZUŠ: 
- vyjadrenie ministerstva bohužiaľ nemáme. Ja som vlastne iba ústne komunikovala na jedno pracovnom 

stretnutí s p. Sládečkovou, ktorá aj túto informáciu nám podala tak, že vedia o tomto probléme 
a považujú to za chybu a čo v najbližšom termíne to chcú dať do poriadku. Tam sa jedná o to, že určite 

to nebude opäť skok späť, že ZUŠ budú môcť prijímať žiakov od 3 rokov. Ostane to na úrovni dovŕšenia 

5 roku,  ale s tým, že sa tam bude posudzovať vek k 31.8. Takže tí predškoláci by nám mali vojsť do 
toho financovania všetci. Tam je ten najväčší problém.  

 
Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 

- táto informácia nemá vplyv na VZN, ktoré budete teraz schvaľovať, lebo schvaľujete dotáciu na žiaka, 

t. z., že pri rozpočte sa len prepočítava počtom žiakov a keďže už bol schválený návrh rozpočtu na rok 
2018, toto vieme zapracovať do najbližšej zmeny.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- mňa zaujíma ten pôvod zdrojov z akých príjmov to bude  
 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- p. Kropiľák nám tu dal návrh na dofinancovanie na tých 100 %, no nepovedal nám však, koľko by to 
asi robilo. Bolo by od neho asi správne, aby dal nejakú sumu, o koľko sa navýši rozpočet mesta. Ďalšou 



 

 

vecou je to, že my sme schválili rozpočet mesta, tým pádom sme tým rozpočtom viazaní. Nemôžeme 
ho meniť len tak, že niečo schválime a už to bude platné. Môžeme to robiť vtedy, ak bude zmena 

rozpočtu.  

 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- vysvetlím stanovisko pre vzdelávanie mládeže,  šport a kultúru. Sme si vedomí toho, že suma 31 tisíc 
€ je pre školu pomerne dôležitá, zároveň sme zvažovali rôzne možnosti, ako môžeme alebo nemôžeme 

škole pomôcť. Tie deti nastúpili už 1.9.2017, čiže tie 4 mesiace si škola dokázala pomôcť bez navýšenia 

finančných prostriedkov. Chyba sa nestala nikde, tvorca zákona asi pozabudol, že najmä na skupinovú 
formu vyučovania tanečný a výtvarný odbor chodia aj deti mladšie a začínajú možno v tanečnom odbore 

od 3 rokov. Ministerstvo školstva to plánuje upraviť, jedná sa o rok 2018. Tak sme sa na komisii zhodli 
na dvoch veciach, že podľa toho, ako sa nám bude napĺňať rozpočet v roku 2018, je predpoklad, že 

podielové dane budú chodiť vyššie ako bolo v roku 2017, že budeme vedieť reagovať na túto 
požiadavku ZUŠ a prípadne aj keď nie naraz celou sumou, ale možno po častiach sa bude dať rozpočet 

dofinancovať rozpočtovými opatreniami. Po druhé sme sa rozprávali o tom, že by stálo za úvahu vstúpiť 

do VZN o čiastočnej úhrade nákladov zákonných zástupcov na záujmové vzdelávanie, lebo toto VZN je 
staršieho dátumu a škola by mohla mať príjem aj v tom prípade, že by sa tá čiastočná úhrada navýšila. 

Navrhujeme, aby sme do toho VZN v ďalšom kalendárnom roku vstúpili a rokovali o prípadnom navýšení 
so štatutármi organizácií, ktorých sa to týka, aby nám oni vedeli povedať, aká je sociálna situácia 

zákonných zástupcov na ich škole. Akú finančnú záťaž ešte zvládnu a aká finančná záťaž by mohla 

potom ovplyvniť počet žiakov a prijať nejaké rozumné rozhodnutie, aby sme našli finančné prostriedky 
na dofinancovanie ZUŠ. 

 
Tibor Kropiľák, poslanec MsZ: 

- chcel by som doplniť informáciu k môjmu návrhu. Jedná sa o sumu 7 tisíc €. Tak isto by som chcela 
dať do pozornosti, že v komisii pre vzdelávanie, šport a kultúru sme sa priklonili k tomu, aby bola dotácia 

zdvihnutá na 100 %.  

 
Ing. Vlasta Znancová, vedúca OŠKaTK: 

- vrátim sa k tomu návrhu, ktorý predkladám. My sme tých 100 % schválili pre rok 2017 preto, aby si 
školské jedálne možno trošku prilepšili výbavou vo svojich zariadeniach, pretože vraj neštátne školské 

jedálne boli na tom zle. Na druhej strane chcem povedať aj to, že my sme do ceny stravného lístka dali 

aj určitú výšku réžie a samozrejme toto môžu robiť aj školské jedálne neštátne a ak im to nevyhovuje, 
môžu si tu výšku zvýšiť. Tých 88 % ministerstvo predsa len vedelo prečo dáva, aby tých 12 % si mohlo 

mesto ponechať, nie len preto ,že neštátny zriaďovateľ by si mal z vlastných finančných prostriedkov 
financovať údržbu svojich budov a zariadení. Tých 7 tisíc € by som radšej dala do rozpočtu ZUŠ. Trochu 

sa ma dotklo vyjadrenie o rozpočte, že nevedeli, atď.  pani riaditeľky Heredošovej. Trošku zavádzajúce 

povedať na zastupiteľstve, že my sme nevedeli o rozpočte, pretože ja som vychádzala len 
z navrhovaného rozpočtu, ktorý škola dala a počítala som dotáciu len v súlade so zákonnými normami, 

ktoré sú v tomto čase platné.  
 

Mgr. Katarína Heredošová, dis art., riaditeľka ZUŠ: 
- ja som nepovedala, že sme nevedeli o rozpočte, ale že som nevedela aký návrh ide z odboru školstva 

čo sa týka prepočítania tých 32 žiakov, ktorí nemôžu byť financovaní z podielových daní. Myslím, že nič 

zlé som nepovedala.  
 

Mgr. Gabriela Harčariková, vedúca sociálneho oddelenia: 
- ja by som len chcela reagovať na interpeláciu p. Kostovčíka, ohľadom navýšenia stravného, že rozpočet 

bol schválený  a teraz sme odsúhlasovali o tých 0,10 €. Nedotkne sa to rozpočtu, lebo aj v dôvodovej 

správe je uvedené, že nemá to vplyv na rozpočet, keďže sme navyšovali cenu potravín, t. z., že 
poberateľ sociálnej služby tú potravinu zaplatí, teda to bude príjmová časť, ale zároveň to bude aj 

výdajová časť za potravinovú faktúru. 
 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 
- ja som myslel návrh. p Kropiľáka.   

 
 
 



 

 

Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci a doplňujúci návrh Jozefa Kropiľáka – navýšenie dotácie na 
žiaka pre školské jedálne neštátnych škôl a zariadení na 100 % dotácie žiaka v školských jedálňach, 
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  

 
Za pozmeňujúci a doplňujúci návrh Jozefa Kropiľáka – navýšenie dotácie na žiaka pre školské jedálne 
neštátnych škôl a zariadení na 100 % dotácie žiaka v školských jedálňach, školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 12 

Proti: 3 
Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 16 

Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Jozef 

Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Ing. Mgr. Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, Matúš Pažický, doc. Ing. 
Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 

Proti: Ing. František Gardoš, Tibor Kostovčík, Mgr. Daniela Lenková 
Zdržali sa: Mgr. Eva Motýľová 

Konštatujem, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh MsZ -  schvaľuje. 
 

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 268 k VZN mesta Sabinov č. 8/2017 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 2018 
 
Za uznesenie č. 268 k VZN mesta Sabinov č. 8/2017 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 2018 hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 11 
Proti: 0 

Zdržali sa: 5 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 17 

Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. Ladislav Haluška, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Ing. 
Mgr. Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon 

Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
Zdržali sa: Ing. František Gardoš, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Mgr. Daniela Lenková, 

Mgr. Eva Motýľová,   

Konštatujem, že Uznesenie č. 268 MsZ -  schvaľuje. 
 

K bodu VZN mesta Sabinov č. 8/2017 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 2018 bolo prijaté u z n e s e n i e  č.  268, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 

 
 

8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských 

zariadení za šk. rok 2016/2017 
 

Správu predniesla Ing. Vlasta Znancová, vedúca OŠKaTK: 
- podľa § 5 ods.7 písmeno f) zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v 

znení neskorších predpisov riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na 
vyjadrenie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 

písmeno e ) zákona 596/2003 v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o 

výchovno –vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a metodického 
usmernenia č. 10/2006-R z 25. mája 2006 k vyhláške MŠ SR č.9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno –vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Podľa 
vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno–vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, sú riaditelia škôl a školských zariadení 



 

 

povinní predložiť správu za predchádzajúci školský rok do 15. októbra príslušného kalendárneho roka 
rade školy na vyjadrenie a do 31. októbra príslušného kalendárneho roka zriaďovateľovi na schválenie. 

Riaditelia škôl správu zverejnia v škole na obvyklom mieste a zároveň aj na internetovej stránke školy 

najneskôr do 31. decembra.  
 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- mám len jednu takú menšiu pripomienku. Sledujem aj odbornosť vyučovania na ZŠ a všimla som si, 

že každým rokom sa to % znižuje. Teraz je už na jednej škole 94 ,6 % na druhej 94 %. T. z., že niektoré 

predmety sa už vyučujú neodborne. Pre laickú verejnosť to znamená, že učí učiteľ predmet, na ktorý 
nemá odbornú kvalifikáciu. Je to zo zákona prípustné, ale vedenie školy by sa malo snažiť, aby 

odbornosť bola v čo najvyššom percente. A už potom len také dve drobné technické pripomienky. 
Kvalifikovanosť by sa už ani nemusela uvádzať, pretože nekvalifikovaného zamestnanca nemôže riaditeľ 

školy do školy prijať a testovanie deviatakov sa už nevolá  niekoľko rokov monitor ale testovanie deväť.  
 

Mgr. Peter Labanc, poslanec MsZ: 

- tiež som si preštudoval tento materiál. Zaujala ma jedna vec. Výsledky koľko žiakov napr. neprospelo. 
Zarazilo ma, že 13,6 % neprospelo. Nikdy som ale nevidel, aby bolo napísané, čo s tým ďalej. Ako sa 

tým zaoberala rada školy alebo vedenie školy. Vieme dobre, že sú to viac menej žiaci rómski. Ďalej 
počet vymeškaných hodín, tiež vysoké čísla a nevidím tu žiaden výsledok, čo s tým ďalej a ako to škola 

myslí. Čo sa týka ZŠ Komenského, tu som sa aspoň dočítal návrh opatrení. Spolupracovať s komunitným 

centrom pri zlepšení dochádzky a prospechu žiakov.  
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- je treba povedať, že tieto údaje, ktoré sú uvedené v týchto štatistikách, sú údaje, za ktoré môžeme 

byť ešte radi, pretože ak by sa pristupovalo k minorite tak ako k majorite, tak dámy a páni, tieto čísla 
by boli omnoho väčšie. Je smutné, že aj napriek tomu, že  východzie predpoklady pre vzdelávanie 

akýchkoľvek komunít  sú rovnaké, tak aj napriek tomu sa nám nedarí túto komunitu dostať na aspoň 

časť úrovne majority. Je to smutné, pretože nielen tie východzie predpoklady sú rovnaké, ale ešte aj tá 
dotačná politika štátu je ďaleko štedrejšia k týmto komunitám. P. kolega Labanc, vy sa prezentujete, 

ako zástupca tejto komunity, asi by bolo lepšie, aby ste sa tejto svojej komunite venovali a prispeli 
troškou na zlepšenie tejto situácie.  

 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 
- ako si pamätáte, tak som pri prejednávaní rozpočtu práve kritizoval, alebo sa pýtal na to, aké sú 

výsledky toho komunitného centra a terénnych pracovníkov. Práve toto je ich parket tých zariadení. Aby 
tí terénni pracovníci vplývali na rodičov, aby deti posielali do školy, aby deti mali vhodné podmienky na 

vyučovanie aj doma. Ako je vidno, tie výsledky nie sú až tak dobré ako by mali byť.  

 
Ing. Alena Mladá, riaditeľka ZŠ. 17. novembra: 

- p. poslanec bod 22 -  Strategický cieľ č.3 : Podpora výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným 
postihnutím, ŠVVP, začlenenie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia Plnenie: - zamestnávanie asistentov učiteľa, - práca s talentovanými a 
nadanými žiakmi s cieľom rozvoja ich schopností, - využívanie metodických materiálov vytvorených v 

projekte EÚ, - aktívna spolupráca s komunitným centrom.  

 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- zareagujem na to, čo tu odznelo. My si musíme byť vedomí toho-pomer detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia na oboch našich školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta každým rokom 

narastá. Mňa trošku až zarazilo, keď som si prepočítala percento na ZŠ Komenského, lebo keď som tam 

pôsobila, nebolo ich tam až toľko, čiže sa trošku mení pomer ZŠ 17. novembra a ZŠ Komenského. Na 
ZŠ 17. novembra je to cca 13 % zo všetkých žiakov a na ZŠ Komenského je to vyše 16,5 % a títo žiaci 

nám naozaj skresľujú prospech a dochádzku. Tu sa škôl zastanem, lebo robia všetko čo je v ich silách. 
Pokiaľ dieťa doma nemá správne zázemie a nie je k tomu vedené, škola v tejto oblasti má veľmi ťažkú 

pozíciu. Zastanem sa ich aj preto, že vieme, že na žiakov zo sociálneho prostredia by mali mať asistentov 
a na takéto vysoké počty žiakov majú jedného dvoch asistentov, ktorí to nemôžu zvládnuť a ministerstvo 

nedá peniaze na ďalších asistentov.  

 
 



 

 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 
- chcem sa poďakovať všetkým vedúcim školských organizácií za výsledky a aj všetkým pedagogickým 

aj nepedagogickým zamestnancom. Pokiaľ nebude trestno právna zodpovednosť za vymeškané hodiny, 

tak to bude veľmi ťažké, lebo rodičia necítia žiadnu zodpovednosť.  
 

 
Ing. Vlasta Znancová, vedúca OŠKaTK: 

- chcela by som reagovať na p. poslanca k tým vymeškaným hodinám. Treba povedať, že nielen školy 

s tým majú problémy, hlavne u žiakov, ktorí odchádzajú do zahraničia bez toho, aby im riaditeľ školy 
udelil súhlas, pretože školy musia hlásiť zameškávanie týchto žiakov, ale neskutočnú prácu u nás robí 

Eva Kovalíková, ktorá rieši priestupky týchto žiakov. Tieto veci potom posúvame polícii. Musím trochu 
kriticky povedať, že pre nich je jednoduchšie naše podanie vrátiť naspať a ďalšie dva roky musí 

kolegyňa posielať pozvánky týmto ľudom alebo rodičom zodpovedným za výchovu detí. Vznikajú nám 
neskutočné náklady na túto činnosť.   
 

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- musím povedať jednu vec. Je smutné, že sami si nastavujeme takúto legislatívu a potom nevieme 
plniť ani tie náležitosti, ktoré z tejto legislatívy vyplývajú a snažíme sa byť lepší ako celý priemer 

európskej únie, a čo je na tom všetkom úplne zlé je, že človek by očakával, že pokiaľ idú nejaké peniaze 

zo štátneho rozpočtu, alebo rozpočtu mesta do týchto komunít, že tam bude určitá korelácia medzi 
množstvom peňazí, ktoré tečú do týchto komunít a výsledkami alebo očakávaniami, ktoré máme od 

týchto komunít, lenže to sa nedeje, t. z., že ani množstvo financií, ani navýšenie financií by neznamenalo 
zlepšenie tohto stavu, ale to asi všetci vieme.  

 
Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- zabudol som ešte na jednu vec, keď som vystupoval v mojom predošlom príspevku, na to, že máme 

to komunitné centrum, máme komunitných pracovníkov, ale zabúdame na to, že sme si založili k tejto 
problematike aj komisiu, ktorú máme v MsZ. Je to úloha tej komisie, aby tieto veci tiež riešila, aby 

vplývala cestou svojich zástupcov na tých rodičov a ostatné veci, ktoré sú potrebné k tomu, aby sa 
zlepšila disciplína dochádzky a vôbec vyučovania. 

 

Matúš Pažický, poslanec MsZ: 
- chcel by som v dobrom odporučiť. P Labancovi, aby sa tejto problematiky a týmto veciam viacej 

zaoberali aj na komisii pre riešenie rómskej problematiky a možno aspoň tie veci, kedy tí schopní 
Rómovia odchádzajú do zahraničia, aby sa aspoň toto zjednodušilo a odbremenilo oddelenie sociálne.  

 

Mgr. Peter Labanc, poslanec MsZ: 
- prosím vás, p. Kostovčík, p. Hrabčák, p. Pažický, rýpete už do mňa dosť dlho. Vôbec nemáte šajnu, 

čo táto komisia pre rómsku problematiku robí. Teraz máme komisiu, kde budeme preberať práve školskú 
dochádzku a zhodnotenie tejto činnosti za rok 2016, 2017. Vy len kritizujete a kritizujete, ale nikdy 

nepodávate návrh, ako to riešiť.   
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

p. Labanc, pri všetkej úcte, kde ste boli, keď sme boli v Spišskom Hrhove. Stačilo prísť sa pozrieť do 
toho Spišského Hrhova, kde p. doktor Ledecký niečo aplikuje, a to čo aplikuje, už veľa rokov funguje. 

Čiže riešenia tuná sú ,skôr by som to videl, že tu nie je vôľa nateraz od vedenia mesta. Možno aj je, ale 
ako hovoril p. primátor, nie je to jednoduché riešenie. Hovorili ste, že budete niečo zhodnocovať na 

svojej komisii, tak asi zhodnotenie nestačí a mali by ste dávať návrhy na riešenie danej problematiky. 

Ak budete konštatovať nejaké štatistky, je to fajn, ale pre praktické využitie to ani z ďaleka nestačí.  
 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 
- p. Labanc, vy nás kritizujete, že nedávame konkrétne návrhy na riešenie, ale predsa na to, aby boli 

nejaké návrhy na riešenia, bola zriadená vaša komisia. Tá má dávať výstupy a návrhy na riešenia.  
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 269 k Správe o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za šk. rok 2016/2017 



 

 

 
Za uznesenie č. 269 k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a 
školských zariadení za šk. rok 2016/2017 hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 16 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 16 

Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek 
Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, Ing. Mgr. 

Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva Motýľová,  Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, 
PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 

Konštatujem, že Uznesenie č. 269 MsZ -  schvaľuje  
 

K Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za šk. 

rok 2016/2017 bolo prijaté u z n e s e n i e   č. 269, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 

9.  Investičný zámer, účel a spôsob financovania nájomného bytového domu 16 b. j. - 
Ulica Mlynská blok A3 

 

Dôvodovú správu predniesol Ing. Jozef Majtner, vedúci stavebného úradu : 
- Mesto Sabinov v súlade s plánom rozvoja mesta i regiónu chce pokračovať vo výstavbe nájomných 

bytových domov v súlade s územným plánom a spracovanou urbanistickou štúdiou. Mesto z 
dôvodu obsadenia bloku A1 a nanovo podpísaných zmlúv o nájme ku dňu 15.11.2017  eviduje 11 

žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Mesto Sabinov plánuje v roku 2018 pokračovať vo výstavbe 
nájomných bytových domov na Ul. Mlynskej. Jedná sa o výstavbu nájomného bytového domu 16 

b. j. blok A3, bežného štandardu, ktorý bude pozostávať zo 16-tich bytov: 

 
 z toho   3-izbový  72,11 m² ................................ 1 b.j. 

             2- izbové 57,56 m² ................................ 6 b.j. 
         2- izbové 57,73 m² ................................ 3 b.j. 

         2- izbové 57,43 m² ................................ 1 b.j. 

         2- izbové 52,03 m² ................................ 1 b.j. 
            1- izbové 51,80 m² ................................ 1 b.j. 

            1- izbové 51,54 m² ................................ 1 b.j.  
            1- izbové 43,16m2 .................................. 1 b.j. 

            1- izbové 36,76 m²...................................1 b.j. 

 
Plocha bytov blok A3 .....................................883,38 m² 

Priemerná plocha bytov ................................. 55,21 m²/1 byt 
 

Bytový dom A3 je trojpodlažný objekt, zložený z dvoch sekcií, v každej sekcii je 8 bytov, z toho dva byty 
sú na prízemí na vstupnom podlaží. Spolu je to 16 bytových jednotiek. Spoločné  priestory tvoria vstupné 

zádveria, chodby, pivnice, výlevka a miestnosť ÚVK a ZTI, miestnosti pre uloženie kočíkov a bicyklov. 

Vstup je do každej sekcie samostatný. Na prízemí sa nachádza jeden bezbariérový byt.  
 

Obvodové steny bytového domu budú murované z keramických tehál. Steny budú zateplené kontaktným 
zatepľovacím systémom. Stropné konštrukcie tvoria monolitické železobetónové dosky. Navrhované 

schodisko je dvojramenné, monolitické, železobetónové. Strecha je valbová, po všetkých stranách má 

sklon 25 °. Nosnú časť strechy tvoria drevené priehradkové nosníky. Krytina je z betónových škridiel. 
Okná a balkónové dvere budú plastové. Zdrojom tepla bude plynová teplovodná kotolňa umiestnená v 

samostatnej miestnosti na prvom nadzemnom podlaží. Kotolňa bude slúžiť na vykurovanie a na prípravu 
TÚV pre bytový dom A3 

Nakoľko predpokladaná cena za vlastný objekt je 796 439,60 € s DPH, cena  za technickú 
infraštruktúru  je 60 000 € s DPH, navrhujeme takýto spôsob financovania:  

 

- nájomný bytový dom – vlastný objekt  
•  65 %  z obstarávacích nákladov bude financovaných cez úver zo štátneho fondu rozvoja bývania 



 

 

•  35 % z obstarávacích nákladov bude financovaných prostredníctvom dotácie z Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

•  vlastné zdroje budú použité do výšky zaokruhľovacieho rozdielu 

- technická vybavenosť k bytovému domu 
•  vodovod, kanalizácia, preložka skrine SR, odberné elektrické zariadenie  - vlastné zdroje  

• Spevnené plochy a verejné osvetlenie: dotácia vo výške maximálne 70% z oprávnených nákladov, 
alebo 796 € na byt; 42 € na m² 

• Odstavné plochy: dotácia vo výške maximálne 70% z oprávnených nákladov alebo 357 € na byt 

respektíve 42 € na m² = jedno parkovacie miesto/ jeden byt 
       zostávajúcu časť z obstarávacích nákladov z vlastných prostriedkov  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- mal by som takú rýchlu otázku na predkladateľa tohto bodu. P. Majtner spomínal, že odstavné plochy 
budú riešené z rozpočtu mesta. Nie je tam takisto možné získať dotáciu vo výške 70% alebo maximálne 

357 € na byt, respektíve 42 €/m2 , alebo kôli čomu to bude z rozpočtu mesta?  

 
Ing. Jozef Majtner, vedúci stavebného úradu: 

- odstavné plochy áno je možné získať s tým, že je tam určené koľko a budeme sa o to uchádzať.  
 

Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 

- k tejto problematike by som mala zopár vecí. Ako predsedníčka bytovej a sociálnej komisie chcem 
skonštatovať, že mrzí ma, že vlastne tento problém bol prejednávaný na komisii finančnej na komisii 

výstavby a naša komisia to nedostala do vienka. My sme tento problém nerozoberali, ale rozoberali sme 
problém výstavby nízko štandardných alebo nízko rozpočtových bytov na Teleku. Chcem poukázať na 

jeden problém, ktorý vznikol pri odovzdávaní bytov  na A1 na Ul. Mlynskej. K určitému dátumu tam boli 
odovzdávané tie byty a pýtali sa ma ľudia, že ako je to možné, že tam bola zavedená elektrika až po 

dvoch týždňoch od odovzdania bytu. Chcem sa opýtať, či je to nejako zohľadňované týmto obyvateľom. 

A potom celá tá oblasť Mlynská ,je tam naplánovaných asi viac bytových domov, čo je v poriadku 
a určite ani ja ani nikto z nás tu nie je proti tomu rozvoju mesta, ale je to nejako koncepčne riešené, čo 

sa týka občianskej vybavenosti a to napr.  úpravy parkov, okolia atď.  
 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- program si na komisie robíte samy. Poprosím kompetentných, aby vyriešili tu elektrinu v bytovom 
dome A1. Do budúcnosti je určite treba počítať s vybavením ihrísk a pod.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- doplním v krátkosti kolegynku p. Motýľovú. Naozaj, keď čítam tu dôvodovú správu a vidím  tých 11 

žiadostí, pričom ideme stavať 16 bytových jednotiek, tak vlastne do budúcna možno bude problém 
s obsadením. A všetci dobre vieme, že aj jednomesačný prestoj ide z rozpočtu mesta natrvalo, t. z., že 

tieto peniaze sa už nikdy nevrátia. Teda existuje tu veľká šanca, že mesto bude mať neobsadené byty, 
pritom podmienky, ktoré sú nastavené pre žiadateľov o udelenie takéhoto bytu nie je možné meniť, 

pretože v opačnom prípade by automaticky niekto bol diskriminovaný. Tento bytový dom myslím, že by 
mal byť na dlhšiu dobu posledný, kôli tomu, že k tomuto je spracovaný územný plán a urbanistická 

štúdia, aj keď perspektíva ďalšieho rozširovania tejto bytovej výstavby tam je, ale možno by ma 

zaujímalo, ako to bude pokračovať v ďalších rokoch, lebo asi sme vyčerpali potenciál, nazvyme to tohto 
sabinovského trhu a tá neobsadenosť naozaj potom robí šarapatu v našom rozpočte v jeho výdavkovej 

časti.   
 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- na sabinovský trh sa len spoliehať nedá a je dobré a nutné, aby sa v budúcnosti tieto byty ponúkali 
cudzím ľuďom. Paradoxne je lepšie pre nás, ak príde bývať do nájomného bytu v Sabinove občan alebo 

občianka nie z mesta Sabinov, ale z okolia z dôvodu, že ak nám narastá počet obyvateľov zvyšuje sa aj 
príjem, daň z príjmu fyzický osôb. Treba už teraz propagovať, že mesto poskytne bývanie pre 16 rodín.  

 
Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 

- máme tých 11 žiadostí, oni vlastne v priebehu času, kým sa A2 dokončí budú určite ešte stúpať, ale 

stále je to len číslo, pretože z tých X žiadostí, ktoré ešte nie sú prehodnotené, nevieme, koľko z nich 
bude spĺňať podmienky, to je jedna vec, a druhá vec, áno, treba oslovovať ľudí z vonka, to je 



 

 

v poriadku, ale my ich musíme motivovať, prečo by k nám mali prísť, čiže napr. aj vytvorenie pracovných 
príležitostí. Je to strašne dôležitá vec, keď chceme, aby k nám ľudia prišli bývať do Sabinova. Treba to 

riešiť komplexne.  

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

-  generálni riaditelia našich závodov tvrdia, že majú voľné pracovné miesta, paradoxne nemá kto prísť 
robiť, nechcú robiť v našom meste aj zaujímavé pozície. Áno, je to potrebné riešiť.  

 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 
- chcel som podobne povedať ako p. Motýľová a to, že je potrebné riešiť pracovné miesta, aby tí ľudia 

tu prišli a ostávali a ešte som chcel poukázať, že pred rokom a pol tu bolo výjazdové zasadnutie vlády 
a sľúbili nám 1200 pracovných miest. Čiže je potrebné tých 1200 pracovných miest aby tu boli.  

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

-  na výbore pre otázky nezamestnanosti som si vyžiadal štatistiku pre mesto Sabinov a viem, že to číslo 

je už okolo 600 ľudí, kde vznikli trvalé pracovné miesta v okrese Sabinov.  
  

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- spomenuli ste, že je tu nárast pracovných miest okolo 600, tak už zo zaujímavosti, či tie štatistiky 

uvádzajú, ktorý segment pracovného trhu sa takto naplnil. 

  
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- p. Hrabčák, môžem vám to potom dodať. Väčšinou je zaujímavé, že dávajú žiadosti rodinné firmy na 
nástroj NRO, ale na tých, ktorí sa prihlásili do akčného plánu a zaviazali sa utvoriť 50 miest, tak tí nie 

a na tých čakáme.  
 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- tento bytový dom sa bude kolaudovať v r. 2019, čiže nám ťažko vidieť dva roky dopredu, aký ten 
vývoj bude a taktiež som vás chcel poprosiť, aby sme sa venovali téme, pretože je pol 5 a sme pri 9 

bode.  
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 270 k Investičnému zámer, účel a spôsob 
financovania nájomného bytového domu 16 b. j. - Ulica Mlynská blok A3 
 
Za uznesenie č. 270 k Investičnému zámer, účel a spôsob financovania nájomného bytového domu 16 
b. j. - Ulica Mlynská blok A3 hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 16 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 16 

Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek 
Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, Ing. Mgr. 

Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva Motýľová,  Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, 

PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
Konštatujem, že Uznesenie č. 270 MsZ -  schvaľuje  

 
K bodu Investičný zámer, účel a spôsob financovania nájomného bytového domu 16 b. j. - Ulica 
Mlynská blok A3 bolo  prijaté u z n e s e n i e   č.  270, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 

 
10. Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta 
 

Dôvodovú správu predniesol Ing. Viliam Palenčár, vedúci OSMaVPS  
 

1/ zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Sabinov, LV č. 2214: 
- Stavba bytového domu so súp. číslom 2356, na p. č. 1803/76 , ( Mlynská 2 ) 

- Pozemok CKN p. č. 1803/ 76 zastavaná plocha o výmere 435 m2 



 

 

 Záložné právo k nehnuteľnostiam bude zriadené v prospech: 
- Štátneho fondu rozvoja bývania Bratislava na zabezpečenie povinnosti mesta vrátiť úver 

poskytnutý ŠFRB v zmysle úverovej zmluvy na výstavbu 16. b. j. na Mlynskej ulici 

v Sabinove. 
- Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na 

zabezpečenie povinnosti mesta dodržať zmluvu medzi mestom 
a MDV RR SR Bratislava v zmysle dohodnutých podmienok v zmluve o poskytnutí dotácie 

na výstavbu bytového domu na Mlynskej č. 2 i v Sabinove. 

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- dámy a páni, asi by nebolo dobré, aby sme pripomienkovali p. primátorovi, ako má viesť túto schôdzu. 
Je to netaktné a p. primátor je predsedajúci tohto MsZ a myslím si, že ak sa rozvinie nejaká debata, tak 

by sme to mali rešpektovať. Pokiaľ sa vám tu nechce sedieť, tak nikto vás tu na silu nedrží a kľudne sa 
môžete zobrať a prísť až na tú večeru, ktorá bude o tej 18.00, pretože si myslím, že je to neslušné a my 

zastupujeme ľudí a je správne, ak sa o veciach diskutuje.   

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 271 k bodu č. 1 Návrhu na majetkoprávne riešenie 
majetku mesta  
 
Za uznesenie č. 271 k bodu č. 1 Návrhu na majetkoprávne riešenie majetku mesta hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 15 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 16 
Za: Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor 

Kostovčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, Ing. Mgr. Anna Mihoková, 
PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva Motýľová,  Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon 

Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
Nehlasovali: Ing. Radoslav Ernst 

Konštatujem, že Uznesenie č. 271 k bodu 1 MsZ -  schvaľuje 

 
 

2/ spôsob prevodu nehnuteľnosti v k. ú. Zálesie, , LV č. 7: 
- Pozemok CKN p. č. 13/2 ostatná plocha o výmere 238 m2, 

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

v platnom znení – priamym predajom za kúpnu cenu určenú minimálne podľa znaleckého 
posudku. 

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 271 k bodu č. 2 Návrhu na majetkoprávne riešenie 
majetku mesta  
 
Za uznesenie č. 271 k bodu č. 2 Návrhu na majetkoprávne riešenie majetku mesta hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 16 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali:  

Prítomní: 16 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek 

Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, Ing. Mgr. 
Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva Motýľová,  Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, 

PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 

Konštatujem, že Uznesenie č. 271 k bodu 2 MsZ -  schvaľuje 
 

 



 

 

3/nadobudnutie nehnuteľnosti v k.ú. Sabinov 
vysporiadanie nehnuteľnosti v k. ú. Sabinov : LV č. 4252: 

- Pozemok CKN p. č. 1822/3 trvalé trávne porasty o výmere 572 m2 

- Pozemok CKN p. č. 1822/16 trvalé trávne porasty o výmere 792 m2 
- Pozemok CKN p. č. 5150/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3481 m2 

LV č. 5552 
- Pozemok CKN p. č. 1822/6 trvalé trávne porasty o výmere 92 m2 

 spoluvlastnícky podiel 64/92 

formou bezodplatného prevodu podľa osobitného predpisu od SR - Slovenský pozemkový fond, 
Búdková 36, Bratislava. 

Účelom vysporiadania nehnuteľnosti je vybudovanie verejnoprospešnej stavby pod názvom 
„Inžinierske siete a technická vybavenosť – IBV Hliník“ na Šancovej ulici v Sabinove. 

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 272 k bodu č. 3 Návrhu na majetkoprávne riešenie 
majetku mesta  
 
Za uznesenie č. 272 k bodu č. 3 Návrhu na majetkoprávne riešenie majetku mesta hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali:  

Prítomní: 16 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek 

Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, Ing. Mgr. 
Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva Motýľová,  Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, 

PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 

Konštatujem, že Uznesenie č. 272 k bodu 3 MsZ -  schvaľuje 
 

 
4/ vysporiadanie nehnuteľnosti v k. ú. Sabinov 

Podľa geometrického plánu č. 89/2017 úradne overeného pod G1 – 417/2017 zo dňa 

6.09.2017 na majetkoprávne vysporiadanie miestnej komunikácie Moyzesova – Jesenského : 
- LV č. 4252 – CKN p. č. 5157/12 ostatná plocha o výmere 326 m2 od SPF Bratislava 

- LV č. 4204 - CKN p. č. 437/22 zastavaná plocha o výmere 74 m2 
, p. č. 437/23 zastavané 

plochy o výmere 4 m2 v podiele 1/14 - Kuchárová Marta, Sabinov 

- LV č. 4803 – CKN p. č. 2551/3 zastavané plochy o výmere 171 m2 Kuchárová Marta, Sabinov 
- LV č. 4802 - CKN p. č. 2445/307 z ktorej diel 6 o výmere 185 m2 – Molčan Belo, Mária 

Molčanová, Veronika Molčanová, Sabinov 
- LV č. 4801 – CKN p. č. 2445/307, z ktorej diel 8 o výmere 422 m2 – Štofaník Marek, Uzovský 

Šalgov 
- LV č. 4800 – CKN p. č. 2445/307 z ktorej diel 9 o výmere 60 m2, diel 10 o výmere 66 m2, diel 

11 o výmere 60 m2 

 - Kochanová Viera, Ražňany 
- LV č. 4799 – CKN p. č. 2445/308 zastavaná plocha o výmere 126 m2 – Hrabčáková Iveta, Sabinov, 

Marková Mária, Drienica 
- LV č. 4798 CKN p. č. 2445/309 zastavané plochy o výmere 54 m2 Kochanová Viera, Ražňany, 

Novický Jakub, Novický Česlav, Drienica 

- LV č. 4797 - CKN p. č. 2445/310 zastavané plochy o výmere 91 m2 – Vyhonský Marián, Snina 
- LV č. 4511 – CKN p. č. 2445/311 zastavaná plocha o výmere 125 m2 – Hetrichová Helena, 

neznámy vlastník 
ktoré boli zamerané a vytvorené podľa geometrického plánu z pôvodných parciel vo vlastníctve 

SPF a fyzických osôb. 
 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 271 k bodu č. 4 Návrhu na majetkoprávne riešenie 
majetku mesta  
 



 

 

Za uznesenie č. 271 k bodu č. 4 Návrhu na majetkoprávne riešenie majetku mesta hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 16 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali:  
Prítomní: 16 

Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek 

Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, Ing. Mgr. 
Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva Motýľová,  Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, 

PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
Konštatujem, že Uznesenie č. 271 k bodu 4 MsZ -  schvaľuje 

 
K bodu Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta bolo prijaté  u z n e s e n i e   č. 271 a č. 

272, ktoré sú súčasťou tejto zápisnice. 

 
 

11. Cenník - určenie výšky nájomného nebytových priestorov a určenie výšky nájomného 
pozemkov 

 

Správu predniesol Ing. Viliam Palenčár, vedúci OSMaVPS: 
- v súčasnosti predkladáme nový cenník za nájom nebytových priestorov , kde nedochádza 

k výraznému zvyšovaniu cien, dochádza k zaokrúhľovaniu cien na celé eurá (napr. doterajšia cena 
39,8327 m2/rok, navrhovaná cena 40 €/m2/rok).  

 
Sadzby cien za nájom nebytových priestorov sú určené podľa lokalít – umiestnenia nebytových 

priestorov podľa ulíc a podľa účelu využitia nebytových priestorov.  

LOKALITA č. 1  
Do tejto lokality sa zaraďujú všetky nebytové priestory podľa článku 1, nachádzajúce sa na Ul. Námestie 

slobody.. Pohostinská činnosť 53,00, €/m2 /rok Obchodná činnosť 50,00€/m2 /rok, Kancelárske 
priestory 47,00€/m2 /rok, Služby 33,00€/m2 /rok.  

LOKALITA č. 2  

Do tejto lokality sa zaraďujú všetky nebytové priestory podľa článku 1, nachádzajúce sa na Ul. J. 
Borodáča, Matice slovenskej, Prešovská, Mieru, 9. mája, Murgašova, 17. novembra, Ružová, 

Jilemnického, Kpt. Nálepku, Pod Švabľovkou, Levočská. Pohostinská činnosť 47,00€/m2 /rok, Obchodná 
činnosť 43,00€/m2 /rok, Kancelárske priestory 40,00€/m2 /rok,  Služby 27,00€/m2 /rok.  

LOKALITA č. 3  

Do tejto lokality sa zaraďujú všetky nebytové priestory podľa článku 1 nachádzajúce sa na Ul. 
Komenského, SNP, Jarková, Hollého. Pohostinská činnosť 40,00€/m2 /rok, Obchodná činnosť 

37,00€/m2 /rok, Kancelárske priestory 33,00 €/m2 /rok, Služby 23,00 €/m2 /rok,  Garážovanie vozidiel 
20,00€/m2 /rok.  

LOKALITA č. 4  
Do tejto lokality sa zaraďujú všetky nebytové priestory podľa článku 1, nachádzajúce sa v ostatných 

uliciach a častiach mesta. Pohostinská činnosť 33,00 €/m2 /rok,  Obchodná činnosť 30,00, €/m2 /rok 

Kancelárske priestory 27,00 €/m2 /rok,  Služby 20,00 €/m2 /rok.   
 

SADZBY CIEN ZA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOV NA MESTSKOM ÚRADE  
Nebytový priestor výška cien za nájom nebytového priestoru v €/hod. Malá zasadačka 35,00 veľká 

zasadačka 70,00 . 

REGULOVANÁ VÝŠKA CIEN ZA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV  
 Nebytové priestory bez rozdielu umiestnenia v lokalite a druhu nebytového priestoru prenajímaného 

pre účely 1. Zariadenia sociálnych služieb 4,00 €/m2 /rok 2. Spoločenské organizácie, kultúrne 
4,00€/m2 /rok 3. Nadácie, charity, detské a mládežnícke organizácie, občianske združenia 

a subjekty, zamerané na činnosť zdravotne a telesne postihnutých 4,00 €/m2 /rok 4. 
Výtvarné ateliéry 4,00 €/m2 /rok 5. Neziskové organizácie (mimo n.o. v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta) 4,00 €/m2 /rok 6. Školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom nie je 

mesto 4,00 7. Garáže určené pre nepodnikateľské účely fyzických osôb 12,00 €/m2 /rok. 
 



 

 

SADZBY CIEN ZA DOČASNÉ UŽÍVANIE POZEMKOV 
 

 

 
Lokalita č. 1  

Do tejto lokality sa zaraďujú pozemky vo vlastníctve mesta podľa článku 1, ods. 3, nachádzajúce sa na 
Ulici Námestie slobody. 1. Pohostinská činnosť 40,00 €/m2/rok 2. Obchodná činnosť 37,00 €/m2/rok 3. 

Služby 30,00 €/m2/rok. 

Lokalita č. 2  
Do tejto lokality sa zaraďujú pozemky vo vlastníctve mesta podľa článku 1, ods. 3, nachádzajúce sa na 

Ulici Janka Borodáča, Matice slovenskej, Prešovská, Mieru, 9. mája, Murgašova, 17. novembra, Ružová, 
Kpt. Nálepku, Pod Švabľovkou, Levočská. 1. Pohostinská činnosť 37,00 €/m2/rok 2. Obchodná činnosť 

33,00 €/m2/rok 3. Služby 27,00 €/m2/rok.  
Lokalita č. 3  

Do tejto lokality sa zaraďujú pozemky vo vlastníctve mesta podľa článku 1, ods. 3, nachádzajúce sa na 

Ulici Komenského, SNP, Jarková, 1. Pohostinská činnosť 33,00 €/m2/rok 2. Obchodná činnosť 30,00 
€/m2/rok 3. Služby 23,00 €/m2/rok.  

Lokalita č. 4  
Do tejto lokality sa zaraďujú pozemky vo vlastníctve mesta podľa článku 1, ods. 3, nachádzajúce sa na 

ostatných uliciach a častiach mesta. Pohostinská činnosť 30,00 €/m2/rok 2. Obchodná činnosť 27,00 

€/m2/rok 3. Služby 20,00 €/m2/rok.  
 

 
Sadzby cien za užívanie pozemkov pre podnikateľské účely. Pozemok nezastavaný stavbou v 

centre mesta 1,70 €/m2/rok. Pozemok nezastavaný stavbou – ostatné časti mesta 0, 90 €/m2/rok-. 
 

Sadzby cien za užívanie pozemkov pre fyzické osoby nepodnikateľov.  

Pozemok nezastavaný v užívaní fyzických osôb 0,13€/m2/rok. 
Pozemok zastavaný stavbou – rodinný dom, garáž, chata, hospodárska budova a ostatné stavby 1,00 

€/m2/rok.  
Pozemok zastavaný – parkovacie miesto, spevnená plocha na parkovanie 2,00 €/m2/rok.  

Pozemok priľahlý k stavbe na individuálnu rekreáciu 0,22 €/m2/rok. 

Pozemok v záhradkárskej osade zriadenej do 24. 06.1991 0,13 €/m2/rok. 
 

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- dámy a páni, rozdal som  v písomnej forme môj pozmeňujúci návrh k tomuto bodu rokovania MsZ 

Sabinov. Tento návrh  upravuje navrhované ceny, ktoré sú za prenájom jednak nebytových priestorov 
a jednak pozemkov, ktoré sú nejakým spôsobom zastavané a sú v majetku mesta Sabinov tak, ako to 

máte uvedené v tabuľke. Teda navrhujem: 
1. doplniť tabuľku č. 3 SADZBY CIEN ZA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOV NA MESTSKOM 

ÚRADE nasledovne: navrhujem, aby boli urobené 4 druhy poplatkov v závislosti od toho, kto je 
žiadateľom o prenájom nebytových priestorov.  V prípade, že bude žiadať o prenájom  veľkej zasadačky 

alebo malej zasadačky P.O alebo F.O, teda nejaký podnikateľ, tak navrhujem  za malú zasadačku 35,00 

€/h, veľkú zasadačku 70,00 €/h. Ďalej navrhujem, aby sme striktne rozlišovali podnikateľov 
a nepodnikateľov z tých, ktorí majú trvalý pobyt v meste Sabinov a tých, ktorí trvalý pobyt v meste 

Sabinov nemajú. A teda pre tých, ktorí trvalý pobyt v meste Sabinov nemajú, aby bol prenájom veľkej 
a malej  zasadačky na úrovni 30 €/h a veľkej zasadačky na 40 €/h a pre nefyzické osoby 

nepodnikateľov, ktorí majú trvalý pobyt v meste Sabinov je to malá  zasadačka na úrovni 15 €/h a veľká 

zasadačka  20 €/h.  A je tu ešte možnosť použitia týchto priestorov na MsÚ pre výkon funkcie poslanca. 
Dôvod pre tento návrh sú praktické skúsenosti v tomto našom meste, ktoré ukazujú, že nie je možné 

plošne nastaviť takéto sadzby za prenájom, pretože si myslím,  že by sme mali rozlišovať, či sa jedná o 
podnikateľa alebo nepodnikateľa, či sa jedná o človeka, ktorý je z mesta Sabinov alebo nie, a ktorý je 

cudzí iba nejakým spôsobom, docestovaný na rokovanie. Možno sa vám to bude zdať malicherné, že je 
tam na výkon mandátu poslanca, ale niektoré témy sa napr. nemusia páčiť vedeniu mesta a takýto 

poslanec potom môže byť vedením mesta znevýhodnený.  Netvrdím, že sa to musí stať, ale môže sa to 

stať.  



 

 

2. Pozemok zastavaný – parkovacie miesto, spevnená plocha na parkovanie 2,00 €/m2/rok zmeniť 
sadzbu dane na 1,00 €/m2/rok. Dôvod je ten, že mesto v minulosti vyvíjalo aktivity, ktoré jasne dali 

najavo občanom mesta – prosím, nájdite si správnu lokalitu, my vám povolíme vybudovanie parkovacej 

plochy, pretože mesto má obmedzené kapacity na parkovanie a obmedzené finančné kapacity a preto 
bude dobré, ak prídete s vlastnou iniciatívou a my vám takýto pozemok prenajmeme. Naozaj sa to stalo 

niektorým občanom mesta  toto využilo a vybudovalo si vlastné vyhradené parkovacie plochy. Myslím 
si, že to nie je teraz fér, aby platili za takýto prenájom pod touto parkovacou plochou 2 €/m2/rok, 

pretože urobili to vo vlastnej réžii a mesto to nestálo nič. Zvýšili tým celú parkovaciu kapacitu v meste 

Sabinov a myslím si, že si to zaslúži skôr uznanie ako to, aby sme ich nejakým spôsobom 
znevýhodňovali. 

 
Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 

- vyjadril by som sa najprv k návrhu č. 1 – možno by bolo dobré opýtať sa vedenia mesta alebo resp. 
správcu budovy, koľko stojí takáto nejaká hodina réžie a potom ďalej z niečoho takého vychádzať. 

Súhlasím, že 70 € pre občanov mesta je na nejaké takéto stretnutie veľa, ale nesúhlasím s tým, aby 

tento nebytový priestor pre poslancov bol zadarmo. Navrhoval by som, aby tam boli dve sadzby  a to 
35 €/h a 70 €/h pre P.O a F.O, 40 a 30 €/h pre F. O s trvalým pobytom v meste Sabinov a nič viac.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- p. kolega, asi ste nepochopili tie poplatky 0, 00 € pre poslancov. Tam píšem na účely výkonu mandátu 

poslanca. Kampaň  nie je výkon mandátu poslanca. Mal som niekoľko stretnutí s občanmi, kde som si 
prenajal veľkú zasadačku MsKS, kde som pozval celú Maticu slovenskú. Prečo ja ako poslanec by som 

nemohol takéto aktivity vykonávať vo svojom obvode alebo v celom meste, je to na mojom svojvoľnom 
uvážení a predsa som zástupca občanov mesta Sabinov, prečo by občan sa nemohol so svojím 

poslancom stretnúť a prečo by poslanec nemohol požiadať vedenie mesta o takéto stretnutie na pôde 
MsÚ. Veď tento úrad nie je náš, je to úrad občanov mesta Sabinov, a my sme tu pre nich. Nevidím 

dôvod, prečo by to takto nemohlo byť.  

 
 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 
- určite nie je problém v tom aby bol výkon mandátu na MsÚ, pretože na to je MsÚ. Problém je iba 

v čase, aby to nebolo do večera, podľa pracovnej doby.  

 
Ing. Viliam Palenčár, vedúci OSMaVPS: 

- odporúčal by som to schváliť tak, ako bol predložený návrh. Táto cena je stanovená s energiami, čiže 
s teplom, svetlom, upratovacou službou a myslím si, aby sme to  neurobili tak, že bude táto zasadačka 

korzo, že stále tu niečo bude. Kto odsleduje, či to bude alebo nebude súvisieť s prácou poslanca?. 

- bolo tu povedané, že ľudia si našli priestory na parkovacie miesta. Nie je to pravda, mesto našlo 
lokality, dal sa urobiť projekt a na základe toho projektu boli doporučené 4 varianty, až potom si ten 

dotyčný, ktorý prejavil záujem, urobil to parkovacie miesto na svoje náklady.  
 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 
- muselo to byť ešte odsúhlasené bytovým spoločenstvom.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- p. Palenčár, ja poznám celú tu genézu, ako vznikla táto iniciatíva mesta. Vy nemáte projekt, vy máte 

len vytipované lokality, kde bolo vhodné dobudovať tieto spevnené plochy. Ja túto analýzu mám, čiže 
viem, o čo  sa vlastne jedná. Čo sa týka samotnej realizácie, tak stavebník teda žiadateľ, o takúto 

lokalitu musel mesto požiadať, mesto zhodnotilo žiadosť a následne tento stavebník, musel mať 

zjednodušený projekt a dať ohlásenie drobnej stavby na stavebný úrad a to boli projekty, ktoré si riešili 
samostatne vlastníci, alebo teda budúci nájomcovia. P. Palenčár, hádam si nemyslíte, že každý poslanec 

tu bude mať kratochvíle v tejto rokovacej miestnosti a bude tuná schôdzovať trikrát do týždňa. Všetky 
veci sa dohadujú s prednostom, či je, alebo nie je voľný termín.  

 
Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- nemám síce prehľad o všetkých parkovacích miestach, ale z hľadiska, že sú v meste vyhradené 

parkovacie miesta pre zdravotne postihnutých, je aj konkrétne číslo vozidla, čiže určené pre konkrétnu 



 

 

osobu, ktorá toto miesto potrebuje. Ako budú riešené tieto parkovacie miesta, ktorú su určené pre 
konkrétnu osobu, konkrétne vozidlo. 

 

Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 
- myslím si, že keď tu doteraz nebolo žiadne korzo, tak tu nebude ani odteraz. Považujem to za dôstojné 

gesto stretnutia občanov s poslancami a ja to určite podporím. Netreba sa báť toho, že sa tu budeme 
handrkovať na termínoch, keď to tu nebolo doteraz, nebude ani odteraz.  

 

Mgr. Šimon Vaňo, poslanec MsZ: 
- ak by to nebolo rok do volieb, bral by som to ako seriózny návrh, ale teraz to beriem účelovo. Každá 

jedna vec, ktorá sa bude odohrávať tento rok, bude určitým druhom kampane a nemyslím si, že pokiaľ 
by sme sa chceli stretnúť, napr. predsedovia nejakých komisií, alebo v nejakej veci s občanmi, aby nám 

to MsÚ nepovolil. Myslím si, že s tým by problém nebol.  
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- volebný rok začínam po zvolení poslanca do MsZ a sú to 4 roky nie 1. V posledný rok neurobíte nič. Či 
tu bol alebo nebol nejaký dôvod, teraz meníme cenník. Tento cenník je z roku 2006 a teraz je príležitosť 

tento cenník doplniť. Medzi iným, vyskytli sa iné rôzne skutočnosti, ktoré z praxe a ja som považoval za 
potrebné, aby tieto skutočnosti boli zapracované do tohto návrhu cenníka.  

 

 
 
Návrhová komisia predniesla doplňujúci návrh na Ing. Mareka Hrabčák, PhD., - zmena cenníka na 
určenie výšky cien za nájom nebytových priestorov a to v článku č. 3 doplnené ďalšie cenové špecifikácie 
podľa ďalších diferenciačných kritérií a to podľa nasledovných: sadzby pre podnikateľské 
právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov -  malá zasadačka 35€/h, veľká zasadačka 70 €/h, 
sadzby pre fyzické osoby nepodnikateľov bez trvalého pobytu v meste Sabinov - malá 
zasadačka 30€/h, veľká zasadačka 40 €/h,  sadzby pre fyzické osoby nepodnikateľov s trvalým 
pobytom  v meste Sabinov - malá zasadačka 15€/h, veľká zasadačka 20 €/h, sadzby pre poslancov 
MsZ Sabinov za prenájom na účely výkonu mandátu poslanca - malá zasadačka 0€/h, veľká 
zasadačka 0 €/h,   
 
Za doplňujúci návrh na Ing. Mareka Hrabčák, PhD., - zmena cenníka na určenie výšky cien za nájom 
nebytových priestorov a to v článku č. 3 doplnené ďalšie cenové špecifikácie podľa ďalších 
diferenciačných kritérií a to podľa nasledovných: sadzby pre podnikateľské právnické osoba a 
fyzické osoby podnikateľov -  malá zasadačka 35€/h, veľká zasadačka 70 €/h, sadzby pre fyzické 
osoby nepodnikateľov bez trvalého pobytu v meste Sabinov - malá zasadačka 30€/h, veľká 
zasadačka 40 €/h,  sadzby pre fyzické osoby nepodnikateľov s trvalým pobytom  v meste 
Sabinov- malá zasadačka 15€/h, veľká zasadačka 20 €/h, sadzby pre poslancov MsZ Sabinov za 
prenájom na účely výkonu mandátu poslanca - malá zasadačka 0€/h, veľká zasadačka 0 €/h,   
hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 7 
Proti: 4 

Zdržali sa: 5 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 16 

Za: Ing. František Gardoš, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Daniela Lenková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. 
Eva Motýľová, Matúš Pažický 

Proti: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška,  Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 

Zdržali sa: Ing. Ján Fekiač,  Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Ing. Mgr. Anna Mihoková, doc. Ing. 
Juraj Ružbarský, PhD. 

Konštatujem, že doplňujúci návrh MsZ -  neschvaľuje. 
 
 
Návrhová komisia predniesla doplňujúci návrh na Ing. Mareka Hrabčák, PhD., - úprava cenníka na 
určenie výšky cien za dočasné užívanie pozemkov a to v článku č. 4 sadzby cien za užívanie  pozemku 
pre F.O nepodnikateľov bolo v kolónke pozemok zastavaný, parkovacie miesto alebo spevnená plocha 
na parkovanie bol nájom 1 €/m2/rok.  



 

 

Za doplňujúci návrh na Ing. Mareka Hrabčák, PhD., - úprava cenníka na určenie výšky cien za dočasné 
užívanie pozemkov a to v článku č. 4 sadzby cien za užívanie  pozemku pre F.O nepodnikateľov bolo v 
kolónke pozemok zastavaný, parkovacie miesto alebo spevnená plocha na parkovanie bol nájom 1 
€/m2/rok hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 7 

Proti: 3 
Zdržali sa: 6 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 16 
Za: Ing. František Gardoš, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Daniela Lenková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. 

Eva Motýľová, Matúš Pažický 
Proti: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška,  PhDr. Mária Zagrapanová 

Zdržali sa: Ing. Ján Fekiač,  Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Ing. Mgr. Anna Mihoková, doc. Ing. 
Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo 

Konštatujem, že doplňujúci návrh MsZ -  neschvaľuje. 

 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 273 k Cenníku - určenie výšky nájomného 
nebytových priestorov a určenie výšky nájomného pozemkov 

 
Za uznesenie č. 273 k Cenníku - určenie výšky nájomného nebytových priestorov a určenie výšky 
nájomného pozemkov hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 5 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 16 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač,  Ing. Ladislav Haluška, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Ing. 
Mgr. Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon 

Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
Zdržali sa: Ing. František Gardoš, Ing. Marek Hrabčák, PhD.,  Tibor Kostovčík,  Mgr. Daniela Lenková, 
Mgr. Eva Motýľová 

Konštatujem, že Uznesenie č. 273 MsZ -  schvaľuje. 
 

K bodu Cenník - určenie výšky nájomného nebytových priestorov a určenie výšky nájomného pozemkov 
bolo prijaté u z n e s e n i e   č. 273, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 

 
12. Petícia za zachovanie doterajšieho spôsobu funkčného využívania pozemkov v 

katastrálnom území Sabinov v rámci územnoplánovacej dokumentácie mesta Sabinov 
 

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta:  

- hlavný kontrolór ja naďalej práce neschopný, materiál ste dostali v písomnej podobe. 

 

Správu vypracoval Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór mesta Sabinov: 
- petícia má 7 strán s priloženou katastrálnou mapkou a vyznačenými pozemkami, má 80 podpisových 

hárkov a podpísalo ju 1 547 obyvateľov, kde pri jej kontrole bolo zistené, že petícia neobsahuje všetky 
náležitosti, vyžadované zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a preto 

bol jej zástupca písomne vyzvaný na ich odstránenie v stanovenej lehote a na poskytnutie súčinnosti 
pri jej vybavovaní. Dňa 21.11.2017 zástupca petície navštívil MsÚ, odstránil jestvujúce nedostatky v 

petícii a bol informovaný, že petícia bude v decembri predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Zástupca petície na otázku motivácie, vedúcej k jej podaniu uvádzal, že vyhlásenia viacerých rómskych 
spoluobčanov o tom, že mesto im tam ide stavať nové domy, vyvolalo u ľudí obavy, a preto vznikla 

potreba petíciou dosiahnuť, aby sa uvedené pozemky nemohli zastavať, a aby tieto ostali naďalej 
funkčne využívané tak, ako doteraz, teda ako orná pôda. 

http://www.sabinov.sk/images/stories/SBmesto/MsZ/20171026/20171026-12.pdf
http://www.sabinov.sk/images/stories/SBmesto/MsZ/20171026/20171026-12.pdf


 

 

Ak by si boli predkladatelia petície tieto údajné vyhlásenia overovali u poslancov za ich obvod, alebo na 
MsÚ, boli by zistili, že to sú vymyslené fámy, že zmena funkčného využívania pozemkov uvedených v 

petícii nebola predmetom žiadnej z doteraz doručených žiadostí o zmenu alebo doplnenie územného 

plánu, pri procese obstarávania zmien a doplnkov územného plánu mesta Sabinov, a že mesto Sabinov 
na uvedených pozemkoch neplánovalo, ani neplánuje žiadnu výstavbu, a že nijaký návrh na zmenu 

funkčného využívania uvedených pozemkov nebol nikdy predmetom rokovaní komisií, mestskej rady 
alebo MsZ. Negatívnym javom pri tejto petícii však bola skutočnosť, že oslovení obyvatelia boli osobami, 

zbierajúcimi podpisy nepravdivo informovaní o údajnom zámere mesta vykúpiť tieto pozemky pre 

výstavbu obytných bytov pre 2000 Rómov z Luníka IX, čo samozrejme u obyvateľov mesta, (najmä 
bývajúcich v blízkosti rómskych spoluobyvateľov), vyvolalo výraznú nesúhlasnú reakciu a podozrenie 

voči mestu z nejakých jeho utajených zámerov. Zástupca petície sa však od týchto ústne šírených 
informácií pri zbieraní podpisov dištancoval a v doručenej petícii žiadny takýto dôvod jej podpory nie je 

uvedený. 
Je však skutočnosťou, že práve na základe mnohých opakujúcich sa otázok obyvateľov mesta, či 

informácie šírené pri zbieraní podpisov pod petíciu o plánovanom výkupe pozemkov pre výstavbu bytov 

pre Rómov sú pravdivé, zverejnilo Mesto Sabinov dňa 12.10.2017 na svojej internetovej stránke 
vyjadrenie, v ktorom rozhodne odmietlo šírenú dezinformačnú správu a prehlásilo, že podobné aktivity 

mesto nepripravuje a ani v budúcnosti neplánuje. 
Bohužiaľ ani po tomto zverejnenom oficiálnom vyjadrení mesta sa zbieranie podpisov pod 

petíciu nezastavilo a týždeň po ňom 18.10.2017 bola petícia podaná do podateľne na MsÚ. Podľa zákona 

o petičnom práve príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil 
skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným 

záujmom, preto sa v tomto prípade musí brať do úvahy aj fakt, že zbieranie podpisov pod túto petíciu 
bolo sprevádzané šírením nepravdivej informácie, ktorá svojím obsahom mala charakter poplašnej 

správy a vyvolala znepokojenie u mnohých obyvateľov mesta. 
 

 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 
-  chcem vám oznámiť, že som podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Je tam viacero 

vecí a nebudem sa veľmi k tomu vyjadrovať, lebo sa spolieham na orgány činné v tomto konaní.  
 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 274 k Petícii za zachovanie doterajšieho spôsobu 
funkčného využívania pozemkov v katastrálnom území Sabinov v rámci územnoplánovacej 
dokumentácie mesta Sabinov 
 
Za uznesenie č. 274 k Petícii za zachovanie doterajšieho spôsobu funkčného využívania pozemkov v 
katastrálnom území Sabinov v rámci územnoplánovacej dokumentácie mesta Sabinov hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 16 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali:  
Prítomní: 16 

Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek 

Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, Ing. Mgr. 
Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva Motýľová,  Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, 

PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
Konštatujem, že Uznesenie č. 274 MsZ -  vyhovuje. 
 

K bodu Petícia za zachovanie doterajšieho spôsobu funkčného využívania pozemkov v katastrálnom 
území Sabinov v rámci územnoplánovacej dokumentácie mesta Sabinov bolo prijaté u z n e s e n i e   

č. 274, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 

 
13. Návrh na zrušenie Združenia miest a obcí pre využívanie obnoviteľných zdrojov 

 

Správu predniesla Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS: 



 

 

- na základe prijatého uznesenia MsZ v Sabinove č. 371 z 23.10.2006 sa mesto Sabinov stalo 

jedným zo zakladateľov Združenia miest a obcí pre využívanie obnoviteľných zdrojov, IČO: 42054249, 

registračné číslo OVVS/ZO-2/06 so sídlom Obecný úrad Necpaly 168, 038 12 (ďalej len „združenie“), 

ktoré vzniklo 25.10.2006 s cieľom vytvárať podmienky pre realizáciu využívania obnoviteľných zdrojov 

energie a palív ako pomoci pre samofinancovanie miest a obcí s cieľom výroby ekologicky čistej energie 

pre zachovanie životného prostredia ďalším generáciám. Listom doručeným mestu Sabinov 2.11.2017, 

štatutárny orgán - predseda výkonného výboru Ing. Peter Majko navrhuje združenie zrušiť, a to z 

dôvodu, že združenie neplní cieľ, ktorý mu bol stanovený v stanovách združenia. Podľa ustanovenia § 

11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo rozhoduje o 

základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové 

a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), 

zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich 

štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe. V 

zmysle stanov združenia na zánik a zrušenie združenia sa použije postup predpokladaný ustanovením § 

20f ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a teda v tomto prípade optimálnym dobrovoľným 

rozpustením. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 275 k Návrhu na zrušenie Združenia miest a obcí 
pre využívanie obnoviteľných zdrojov 
 
Za uznesenie č. 275 k Návrhu na zrušenie Združenia miest a obcí pre využívanie obnoviteľných zdrojov 
hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 16 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali:  

Prítomní: 16 

Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek 
Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, Ing. Mgr. 

Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva Motýľová,  Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, 
PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 

Konštatujem, že Uznesenie č. 275 MsZ -  schvaľuje. 
 
K bodu Petícia za zachovanie doterajšieho spôsobu funkčného využívania pozemkov v katastrálnom 

území Sabinov v rámci územnoplánovacej dokumentácie mesta Sabinov bolo prijaté u z n e s e n i e   
č. 275, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 

 

14. Žiadosť o dotáciu Prístupová komunikácia Poľná 

 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta : 

- tak, ako to často býva pri projektoch, nikdy neschvália tak, ako bola podaná žiadosť. Rozdiel je 7 tisíc 

€ v neprospech mesta. Je to prístupová komunikácia Poľná, to je tá v časti, kde Rómovia si stavajú 

domy a mala by to už byť finálna úprava. Má to negatívny dopad na rozpočet. Oznámili nám to len pred 
5 dňami a potrebujú čím skôr vedieť, či ideme do toho, alebo nie.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- skúsme spočítať nejakých 33 tisíc € ZUŠ, dofinancovanie súkromného školstva 7 tisíc €, 12 tisíc € 

kniha. Dnes sme schválili doplnenie rozpočtu o viac ako 50 tisíc €. Už minule to bolo na kraji 
akceptovateľnosti, pretože tá dotácia mala byť na úrovni 15 tisíc € a participácia mesta 24 tisíc €, tak 

ako je to uvedené na tabuľke, lenže teraz je to už za hranicou akceptovateľnosti,  lebo 7 tisíc € 
a participácia mesta na úrovni 32 tisíc € je myslím si tak vysoká, že tento projektík s takýmto 



 

 

spolufinancovaním je pre nás nezaujímavý. Máme kde dávať peniaze a od toho projektu treba odstúpiť 
minimálne nie za takýchto podmienok.  

 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 
- všimli sme si pri rozpočte, že tá kolónka na investície je dosť napätá. Rozprávali sme dlho o MsKS 

a peniazoch, ktoré je potrebné tam investovať. Nad ostatnými investičnými akciami sa bude uvažovať, 
až keď príde zmena rozpočtu a uvidíme, ako sa rozpočet napĺňa. Vzhľadom na to, že tam ešte nikto 

nebýva v tejto lokalite, možno jedna rodina, a vzhľadom na to, ako tá výstavba pokračuje, tak nevidím, 

aby sa tak skoro dokončili ostatné domy, aby potrebovali finálnu podobu tejto ulice. 32 tisíc € je suma, 
za ktorú sa dá postaviť strašne veľa, čo sa týka komunikácií v celom Sabinove. Som za to, aby sme od 

tejto akcie odstúpili.  
Mgr. Daniela Lenková poslankyňa MsZ: 

- tak isto sa prikláňam k názoru, že už vtedy sme hovorili o tom, že Ul. Poľná je neobývaná a my máme 
jednu veľkú Ul. Šancovú, kde ľudia nemajú cestu ani svetlo a tých 32 tisíc € je nám určite treba 

súrnejšie. Som za to, aby sa zrušilo pôvodné uznesenie, zrušili a počkali na výhodnejšiu výzvu.  

 
Mgr. Peter Molčan, primátor mesta: 

- mohli by sme dať žiadosť aj budúci rok a možno budeme mať väčší balík peňazí.  
 

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 276 k Žiadosti o dotáciu Prístupová komunikácia 
Poľná – zrušenie uznesenia č. 245/2017 
 
Za uznesenie č. 276 k Žiadosti o dotáciu Prístupová komunikácia Poľná – zrušenie uznesenia č. 245/2017 
hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali:  

Prítomní: 16 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek 

Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, Ing. Mgr. 

Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva Motýľová,  Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, 
PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 

Konštatujem, že Uznesenie č. 276 MsZ – schvaľuje. 
 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 276 k Žiadosti o dotáciu Prístupová komunikácia 
Poľná 
 
Za uznesenie č. 276 k Žiadosti o dotáciu Prístupová komunikácia Poľná hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 1 

Proti: 13 

Zdržali sa: 2 
Nehlasovali:  

Prítomní: 16 
Za:  Matúš Pažický  

Proti: Ing. Radoslav Ernst, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., 

Tibor Kostovčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Ing. Mgr. Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, 
Mgr. Eva Motýľová, doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 

Zdržali sa: Ing. Ján Fekiač, Mgr. Peter Labanc 
Konštatujem, že Uznesenie č. 276 MsZ – neschvaľuje  
 
K bodu Žiadosť o dotáciu Prístupová komunikácia Poľná bolo prijaté u z n e s e n i e   č. 276, ktoré je 

súčasťou tejto zápisnice. 
 
 



 

 

15. Predloženie žiadosti o NFP k projektu: „Regenerácia vnútroblokov na 
 Komenského ulici v Sabinove“ 

 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 
- v tomto materiáli máte uvedené aktivity projektu, ktoré sa budú realizovať. Financie na projekt ešte 

zatiaľ nie sú, rozpočet bude a doplní sa to do uznesenia.  
 

 

 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- materiál máme, vidíme všetko, čo vo vnútro bloku bude. Ja poprosím o bližšie vysvetlenie, kedy nám 
projektant dodá konkrétne sumy a potom aj kedy je deadline alebo teda či to pošleme do 31.12.2017.  

 
Bc. Anton Tomčan, referent regionálneho rozvoja: 

- čo sa týka rozpočtu: pokiaľ už nie sú žiadne pripomienky k materiálu, teda k samotnej projektovej 

dokumentácii a tomu stavu aký je navrhnutý. Momentálny stav je taký, že projektová dokumentácia na 
stavebné povolenie je ukončená, spracovaná, a zhruba do nejakých dvoch, troch týždňov bude aj 

rozpočet k danému projektu. Projekt sa bude podávať k deadlinu, ktorý je 8.1.2018.  Tak, aby sme 
stíhali ten termín, je v podstate potrebné odsúhlasiť to, čo ste dali ako návrh, t. z. aj to 

spolufinancovanie, nie len o 5 %, ale aj o tom, že jednak predložíme celú žiadosť  v danom termíne, 

zabezpečíme realizáciu projektu ak projekt vyjde, zabezpečíme tých 5%, o ktorých sa rozprávalo, a tak 
isto aj prípadných neoprávnených výdavkov v prípade, že sa projekt bude realizovať a vznikli by pri 

samotnej realizácii.  
 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- ak si dobre pamätám, tak na poslednom sedení, na ktorom bol prítomný aj pán projektant ešte pred 

tými úplne poslednými pripomienkami, tá suma výsledná bola   okolo 260 -280 tisíc €. A potom by sme 

sa prípadne vedeli odvíjať do koľkých tisícov € celý projekt bude, dá sa to odhadnúť, aby sme mali aj 
odhad, aké spolufinancovanie bude.  

 
Mgr. Pavol Molnár, referent regionálneho rozvoja: 

- tá suma, ktorá bola určená projektantom pred tým,  bola úplne orientačná. 

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- musím konštatovať, že to nie je o dôvere, veď parametre výzvy sú jasné, je tam 5 % spolufinancovanie 
koľko vyjde rozpočtovaná suma a z toho 5 % predsa vieme vypočítať. Ak dnes prijmeme uznesenie, 

ktoré bude hovoriť o tom, že MsZ schválilo 5 % spolufinancovanie, je jedno, aká bude suma, veď teraz 

to ani nevieme povedať.  
 

Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 
- ja momentálne viem, že je to dobrý projekt, treba nám do toho ísť. Tlačí nás čas. Osobne za tých 

neviem koľko rokov som tu dosť dlho, nikdy sme neschválili takéto uznesenie, že sme išli do nejakého 
projektu, že sme tam mali xxx-ká. Z môjho pohľadu radšej urobme uznesenie, alebo za zídeme medzi 

sviatkami alebo po sviatkoch, ak už budeme mať čísla, ale schváľme to komplexne, tak, ako to má byť. 

Osobne si myslím, že ak to dnes takto schválime, tých 5 %, a nebudeme vedieť koľko financií ,tak či 
tak sa budeme musieť zísť ku komplexnému podaniu žiadosti tie čísla tam schváliť.  

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- ak vás môžem poprosiť, schváľme to teraz, aby sa nenarobili časové problémy.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- ja tomu nerozumiem, p. kolega, veď ste inžinier. Viete, čo je to absolútne a relatívne vyjadrenie. 
Hodnoty je možné definovať absolútne, teda v nejakých konkrétnych číslach a relatívne v nejakých 

percentách. Keď povieme, že to bude 5 % tak hádam to stačí na to, aby sme dokázali relevantne 
rozhodnúť, aby rozhodnutie v hlasovaní bolo dostačujúce na to, aby tento projekt ďalej žil a žiadosť 

bola podaná včas, aby to nebolo toho 8.1.2018, ale čo možno najskôr.  

 
Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 



 

 

- pre chvíľou sme mali názorný príklad, ako sa to dá riešiť. Ak by nám po odpovedi z ministerstiev prišli 
iné čísla, ktoré by nám nevyhovovali, tak to môžeme takto zrušiť ako predošlé uznesenie č. 245/2017. 

Treba to odhlasovať, aby sme to tam dali včas a aby nám to prešlo.  

 
Ing. Mgr. Anna Mihoková, poslankyňa MsZ: 

- chcem sa len opýtať. Myslím, že sme schvaľovali digitalizáciu kina a museli sme potom dofinancovať.  
Naozaj chcem, aby sme schválili, ale chcem opýtať p. právnika, či tam môžu byť tie x-ká. Bude to 

schválené?   

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- je to len o tom, či je tu tá dôvera, a ak je, tak poďme do toho. Ak by sa to nejako zmenilo a nám to 
potom nevyhovovalo, tak ja zmluvu nepodpíšem a všetko sa zruší.  

 
 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 277 k Predloženiu žiadosti o NFP k projektu: 
„Regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici v Sabinove“ 
 
Za uznesenie č. 277 k Predloženiu  žiadosti o NFP k projektu: „Regenerácia vnútroblokov na 
 Komenského ulici v Sabinove“ hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 15 

Proti: 0 
Zdržali sa: 1 

Nehlasovali:  
Prítomní: 16 

Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek 
Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, Ing. Mgr. 

Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva Motýľová,  Matúš Pažický, Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária 

Zagrapanová 
Zdržali sa: doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD. 

Konštatujem, že Uznesenie č. 277 MsZ -  schvaľuje. 
 

K bodu Predloženie žiadosti o NFP k projektu: „Regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici v 

Sabinove“ bolo prijaté u z n e s e n i e   č. 277, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 

16. Rôzne  
 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- chcem vás informovať, že informoval ma konateľ spoločnosti Sabyt s.r.o., že prešiel projekt prepojenia 
kotolní centrum 1 a centrum 2, t. z., na štiepku v hodnote 450 tisíc €, ktorý sa bude realizovať budúci 

rok. Bola uskutočnená porada aj za účasti ostatných samospráv, kde sme si prizvali okresný úrad práce 
sociálnych vecí a rodiny k tomu, aby sa pripravil materiál a do národnej rady posunul na zapracovanie 

zmeny zákonov v súvislosti s platbami za nájom, služby, pretože terajšie zákony teraz umožňujú 
takýmto ľuďom neplatiť nič.  

 

17. Interpelácie  
 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 
- u správy ciest a od mesta sme si vydobyli tabule zóna s obmedzeným státím. Stáva sa nám teraz, že 

vodiči toto značenie nerešpektujú, stoja tam aj napriek tomu, že sú tam značky a nejaké dopravné 

predpisy. Boli sťažnosti na to, aby že pri Lýceu sa odstránili kužele, ktoré tam bránili vjazdu vozidiel 
a urobilo sa tam parkovisko.  Ľudia sa pýtajú, že prečo je tam parkovisko, prečo nás autá obťažujú, keď 

chceme prejsť cez cestu. Ďalšia sťažnosť bola od mamičky, ktorá išla pri pošte s kočíkom a oproti nej 
auto vytrubovalo, aby opustila chodník a nezavadzala mu. Vieme, že jazda po chodníku je zakázaná. Je 

potrebné, aby sa mesto venovalo týmto veciam, aby tu nebola anarchia. S touto zmenou sa urobilo aj 
vyhradené parkovisko pre zásobovanie hore pri pekárni s obmedzeným státím na určitú dobu vyhradenú 

pre zásobovanie a od rána tam stoja autá, ktoré tam nemajú čo robiť do 12,00 hod. Sťažujú sa mi 

ľudia, že sa boja v Sabinove chodiť po chodníkoch, lebo je tam veľká premávka vozidiel. Treba s tým 
niečo robiť, aby sa pravidlá rešpektovali.  



 

 

- všimol som si novú stránku mesta a je tam šot, ktorý predstavuje mesto Sabinov a  excelentné 
porušenie nášho štatútu mesta, kde ide hokejista priamo pred kameru a postaví sa s obrovským znakom 

mesta na drese, pritom vieme dobre, že v štatúte sa píše, ako sa môže  používať znak mesta. Treba 

rešpektovať naše vlastné uznesenia, lebo keď ich samy nebudeme rešpektovať, tak potom nevidím 
dôvod, prečo by sme nejaké uznesenia mali mať 

-  a ešte vec, ktorá ma napadla pri hlasovaní o poplatkoch. Kolegovia, prestaňte už politikárčiť, každý 
návrh ktorý dá opozícia, ktorý je aj v prospech obyvateľov vy odmietnete. Je to hanba keď je niečo 

v prospech ľudí a nezaťaží to mesto, vy odmietnete len kôli tomu, že to dal p. Hrabčák alebo p. Lenková.  

 
Ing. Martin Jurko, náčelník MsP  

- na komisii pre verejný poriadok sme túto vec rozoberali a na komisii sme prijali aj nejaké stanovisko, 
že touto situáciou sa budeme zaoberať. Dokonca komisia prijala nejaké uznesenie, že mojou úlohou 

s p. Palenčárom zabezpečiť, aby sme tento chodník ochránili tak, ako to bolo aj v centre mesta za 
pomoci kvetináčov alebo nejakých zátarás, ktoré neumožnia vjazd na tú časť pred poštou nakoľko tam 

je ten problém, že nám tam autá parkujú.  

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- chcela by som sa opýtať p. náčelníka, či MsP má papuče na autá a koľko ich má, a či ich využíva, lebo 

možno to by pomohlo našim neposlušným vodičom, aj dnes, keď som išla na MsZ, tak na Ul. Puškinovej 
bol totálny chaos, parkovanie na zákrute a vôbec aj po sídliskách si parkujú ako chcú na trávnatej ploche 

kamióny. Jednoducho dať papuču 3,4,5, krát a vodiči by pochopili, že takto nemôžu.  

 
Ing. Martin Jurko, náčelník MsP: 

- MsP má papuču 1, ktorú využívame.  
 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 
- nevidím problém v tom, že sme vyhnali ľudí z Ul. Mieru, preto idú pred poštu. To nie je trvalé státie 

a keď ide na poštu, tak na 15 min. max, nemusí tam parkovať svoje auto.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- dnes tu už niekoľkokrát odznela téma obnova MsKS a veci, ktoré s tým súvisia. My sme mali nejaké 
rokovania a tie boli na úrovni mojich kolegov, nezávislých poslancov. My sme sa kôli tomu stretli dvakrát 

aj s p. riaditeľkou Mihokovou a potom bolo jedno neformálne stretnutie, kde veľa poslancov chýbalo, 

čo je škoda. V každom prípade, ja som v kooperácii s p. prednostom vyžiadal všetky doklady k tejto 
predmetnej obnove MsKS, ktorá je široko ďaleko v našom regióne endemitom v tejto veci, pretože je 

to stavba, ktoré sa zvyčajne neobnovujú, ale likvidujú.  No, v každom prípade je potrebné povedať 
jednu veľmi dôležitú vec. Projektová dokumentácia k tomuto projektu bola spracovaná veľmi dávno. 

Zadávaná zákazka bola v roku 2009 a vypracovaný projekt bol v roku 2010. Ako sme sa sami obabrali, 

že sme nezaktualizovali projekt. Je potrebné povedať, že rekonštrukcia MsKS je postavená na starej 
projektovej dokumentácii, ktorá vyhovuje teplo technickým normám, ktoré boli platné do roku 2015. Od 

1.1.2016 sú platné nové technické normy a tam vidíte porovnanie, ako sa zmenili požiadavky na súčiniteľ 
prestupu tepla, napr. obvodových stien, striech, stropných konštrukcií, okien, kde už tým, že realizujeme 

samotnú obnovu na základe starej projektovej dokumentácie sme sa obabrali o ďalšie možno 15 % 
energetickej efektivity. Ktorú sme mohli získať tým, že projekt by bol aktualizovaný. Čiste teoreticky, 

aby ste mali predstavu, náš projekt uvažuje so zateplením obalovej konštrukcie v podobe kingspan 

sendvičových panelov o hrúbke 150 mm, kde vnútorná výplň je použitá FDK minerálna vlna o hrúbke 
150 mm. Podľa novej  normy to musí byť 200 mm. Myslím, že nemusíte byť technici ani odborníci, aby 

ste vedeli posúdiť, že ak by sme zvýšili o 1/4 hrúbku tepelnej izolácie, tak by sa zvýšila energetická 
efektivita takéhoto objektu dosť znateľne.  Nová norma hovorí o tom ,že hrúbka tepelnej izolácie 

používanej na strechu pri takejto významnej obnove musí byť minimálne 300 mm. My používame 180 

mm. My robíme obnovu, čo je do rozsahu neuveriteľná, lebo je to naozaj veľká vec, a je treba povedať, 
že keď som zbadal, že tam dávame transparentné výplne v podobe izolačných dvoj skiel tak som myslel, 

že tam odpadnem priamo pred tým oknom, pretože sú to stavebné prvky a konštrukcie, ktoré sa už 
dávno nepoužívajú v prípade významných obnôv. Významná obnova znamená, že sa obnovuje min. 25 

% obvodového plášťa. U nás sa obnovuje 100 % obvodového plášťa. Tu som veľmi sklamaný, že 
nedošlo k prehodnoteniu samotného projektu a nebola urobená aktualizácia. Nedá mi však nepovedať, 

čo to pre nás v praxi bude znamenať. Je to norma STN 73 0540-2 prijatá v r.2012 platná od 1.1.2016. 

Celkom iste by to znamenalo navýšenie ceny obnovy, ale tú obnovu neplatíme my. Participujeme len 
nejakým veľmi malým podielom. Významne by sa zvýšila energetická efektivita prevádzky takejto 



 

 

budovy pretože energetické hodnotenie bude nižšie ale výpočtové je 65 % pokiaľ by sme to urobili 
v súlade s novou teplo technickou normou, iste by tá hodnota bola vyššia ako 75 %. Prevádzka bude 

nižšia ako bola doteraz, ale mohla byť ďaleko lepšia. Pokiaľ by bol urobený refresh takéhoto projektu, 

celkom iste v tomto projekte mohla byť aj vzduchotechnika vrátane rekuperácie, ktorá naďalej zvyšuje 
energetickú efektivitu objektu, pretože sa zabraňuje stratám, napr. vetraním. Pri dokončovaní realizácie 

musíme dbať na to, aby naozaj tá realizácia diela bola dokončená v súlade s projektovou 
dokumentáciou, v súlade so zmluvou o dielo, že finančné prostriedky boli vynaložené do bodky, do 

písmena, podľa týchto právne relevantných zmluvných dokumentov. Pred odovzdaním diela, a to chcem 

apelovať na vás p. primátor, aby sme dbali na to, aby odovzdanie diela bolo urobené až keď zhotoviteľ 
diela nielen ukončí samotný predmet zákazky v zmysle zmluvy o dielo, ale hlavne aby nám odovzdal 

dielo už aj po odstránení všetkých vád ktoré spôsobil svojou činnosť počas realizácie  tohto diela. Je to 
zodpovednosť, ktorá mu vyplýva zo zmluvy o dielo. Je naozaj nevyhnutné, aby najprv boli odstránené 

vady, ktoré spôsobil  na našom majetku  v interiéri a následne potom pristúpili sme k odovzdaniu. 
Samozrejme, veľmi dôležité, aby k preberaniu diela bola zriadená komisia, ktorá nebude pozostávať len 

zo zamestnancov MsÚ a to nechcem povedať, že im neverím, ale viac očí  viac vidí, tak je dobré, aby 

súčasťou nejakej komisie, ktorá bude stáť za prebratím samotného diela predmetu diela do užívania po 
odstránení vád pripomienkovaných na obalových konštrukciách, na interiéri tak, aby táto komisia 

pozostávala zo zástupcov MsÚ, vybraných poslancov z MsZ a samozrejme z tohto procesu nesmie byť 
vynechaná p. Mgr. Lucia Mihoková. V zmluve o dielo je napísané v bode 4.1, že v cene diela sú 

zaúčtované aj náklady na energie a podobne. Potom je otázka na kompetentných, ako je meraná, a či 

je vôbec meraná spotreba elektrickej energie počas doby realizácie diela, spotreba vody, pretože tieto 
veci by mali byť zapísané v stavebnom denníku. Mala by byť urobená fotka s počiatočným stavom 

meracích zariadení a sériovým číslom a po odovzdaní diela s koncovým stavom a či sedí sériové číslo, či 
nebolo zariadenie vymenené. No a ďalej je to vec záberu verejného priestranstva. Ja stále tvrdím, že 

zhotoviteľ diela je daňovník v tomto prípade. Je povinný nahlásiť záber verejného priestranstva 
a v zmysle sadzobníka, ktorý máme, je povinný zaplatiť vyrubený poplatok za záber verejného 

priestranstva.  Chcel by som sa spýtať na jednu drobnosť. Je to územie, ktoré sme dostali od VÚC. 

V akom štádiu sú práce v tomto úseku bývalej SPTŠ a čo plánuje mesto v najbližšom pol roku s touto 
lokalitou. Či sa plánuje príprava nejakej štúdie na využiteľnosť tohto územia alebo čo sa vlastne v tejto 

veci deje.  
 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- určite refresh projektovej dokumentácie bol. Otázka je, kedy bol robený ten druhý refresh, a kedy bola 
podaná žiadosť.  Nerozumiem tomu, aby hodnotiaci člen komisie nám nevyhodil chybu v projektovej 

dokumentácii. My sme tento projekt nespustili samy, ale na základe kladného posudku bol projekt 
spustený.  

- je potrebné urobiť urbanistickú štúdiu celého územia s naplánovaním technickej a dopravnej 

infraštruktúry, aby sme mohli spracovať detailnejšie projekty. Táto štúdia by mala byť urobená do 
marca 2018.  

 
 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 
-  poprosil by som, ak sa bude robiť tá štúdia, aby sa zohľadnili  názory a požiadavky obyvateľov 

Orkucian.  

- chcem sa opýtať, čo ďalej s tým komínom v Orkucanoch, keď ho mala zbúrať VÚC, ale nič sa nedeje.  
- a na tom území vedľa ulice je tam kus pre bytovú výstavbu rodinných domov a zbytok je tam pre 

bytovú výstavbu bytoviek, malo by sa to v územnom pláne  zmeniť, aby to celé bolo na rodinné domy, 
lebo je v Orkucanoch  záujem o rodinné domy. 

 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 
- skúsme to nechať na odborníka urbanistu  

 
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- ja by som k tomu len doplnil. Ja keď si spomínam, keď sme rokovali k zmene územného plánu, to sme 

o tom rozprávali aj s p. Kropiľákom. V tej prvej ulici ako je Prídavková je IBV a v tej zadnej časti, ktorá 

je k potoku a k tomu kovovému plotu SPTŠ-ky smerom ku Komenskému, tam je to na bytovú výstavbu. 



 

 

Tú celú plochu je potrebné spracovať projekčne alebo minimálne urbanistickú štúdiu na IBV s tým, že 
možno by bolo dobré už teraz komunikovať s našimi občanmi, že takéto niečo sa chystá.  

 

Ing. František Gardoš, poslanec MsZ: 
- mám otázku na p. viceprimátora, na neformálnom stretnutí poslancov sme sa dohodli na nejakom 

stretnutí, ktoré by sa malo konať v pondelok. Či máte nejaké informácie od dotyčných, kedy sa dostavia 
a v akom čase by sa to malo konať.  

 

Ing. Ján Fekiač, poslanec MsZ: 
- termín je  19.1.2018. Požiadal som aby prišli p. Majtner, Tuleja, Tomčan, projektant, zástupcovia firmy 

a z poslancov p. Hrabčák, Kropiľák, Kostovčík, Pažický, Haluška, Ružbarský.  
 

Mgr. Šimon Vaňo, poslanec MsZ: 
- dávam typ pre oddelenie výstavby na investičnú akciu na Ul. 9 mája 22-26, kde je za týmto bytovkami 

veľmi rozbitá cesta. Chcem sa opýtať, prečo je osadená reťaz na Ul. 9. mája (pod zástavkou ) , aký je 

dôvod osadenia tejto reťaze.  
 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 
- táto reťaz je tam už 55 rokov a dala sa tom kôli tomu ,že tam bola krčma Dúbrava a chodilo sa tam 

s koňmi a tam tie kone stáli.  

- teraz nedávno bola havária, kde spadol traktor do potoka a tie havárie sú časté, tak autá chodia cez 
Ulicu Mudroňovu na stred dediny a potom vonku, takže bolo by dobré tomu zamedziť.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- pri svojom vystúpení k MsKS som opomenul jednu vec, na ktorú som úplne zabudol. Sedí tu p. 
riaditeľka  Mgr. Lucia Mihoková, možno by nám k tomu chcela niečo povedať. Neviem, či má k tomu 

niečo povedať alebo nie, ale pokiaľ by bolo možné dať jej slovo, aby sa k tomu vyjadrila.  

 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- chcem sa poďakovať MoBs lebo odkedy bývam na sídlisku Komenského sa ešte nestalo, aby niekto 
prišiel krásne vyhrabať celé sídlisko. My tam máme veľa stromov a popadaného lístia a tento rok 

prvýkrát asi MoBs každý deň tam pracovala a sídlisko vyčistili úplne perfektne.  

 
Mgr. Lucia Mihoková, poslankyňa MsZ: 

- je mi veľmi ľúto, že porušujeme nejaké predpisy pred korzom, ale nie je to z dôvodu žeby sme to 
chceli robiť, ale my nemáme kde zaparkovať, keď potrebujeme preniesť knihy, keď potrebujeme urobiť 

veci, čo sa týka, teraz sme mali napr. stánky, preto tam často vidíte autá pred korzom. Neviem, kam to 

máme dať, aby sme to mohli naložiť.  
- neviem odpovedať na tie otázky, čo sa týkajú stavebných vecí. Ak sa nás niekto pýtal na tieto veci, 

tak sme sa snažili pomôcť aj oddeleniu výstavby a snažili sme sa tie veci urobiť najlepšie . Bola by som 
rada, aby aj po tých ďalších 37 rokoch tu stálo MsKS, ktoré budú ľudia toľko rokov využívať, ak sú tam 

nejaké veci, ktoré vidíme aj my, aj p. primátor, napr. svetlá, rozvody, knižničný fond, je mi to veľmi 
ľúto, ale ja neviem, kto je za toto zodpovedný a bolo by dobré s tou komisiou prejsť všetky veci 

a povedať, kto je za čo zodpovedný, ale zas poviem na druhej strane, keď ste sa tu bavili o podlahe, 

že podlaha bola geniálna a nebola zničená. Bola zničená určite pred tým tiež, my sme ju nemohli už ani 
brúsiť, ale určite dodávam, že tým, čo sa tam robí, sa doničila. Používam slovo doničila , nie zničila. 

Nemôžem z toho viniť len firmu, pretože k tomu určite prospelo aj tých 37 rokov. Čiže, ak chcem od 
firmy žiadať nejakú náhradu, tak určite sa to dá vyčísliť a určite sa dá aj iným spôsobom. Myslím si 

skôr, že napr. vymaľovanie miestností, elektrina, to všetko sa dá riešiť. Verím, že všetci v komisii budú 

rozumní a budeme hľadať dôvody, ako to vyriešiť, nie zastaviť.  
 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 
- pokiaľ viem, MsKS má jedno vozidlo, a tam stoja denne 4,5 rôznych vozidiel, ktoré evidentne nie sú 

vozidlá MsKS.   
 

 

 
 



 

 

18. Záver  
 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta – poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie MsZ. 
 

 
V Sabinove dňa 04.01.2018 
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