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Na základe prevedenej prezentácie je prítomných  16 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 
 

  
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. Miroslav Čekan, 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, doc. Ing. Juraj 

Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
Konštatuje, že návrh programu MsZ bol schválený. 



 
Program rokovania bol schválený  takto: 
 
01. Otvorenie 

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

03. Schválenie predloženia projektového zámeru centra integrovanej zdravotnej starostlivosti  

04. Záver 

 

Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice  

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta, za členov do návrhovej komisie navrhol: 
Ing. Šimon Vaňo, Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková 

Za členov do návrhovej komisie poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 

Zdržali sa: 2  
Nehlasovali:0 

Prítomní:16 

Za: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav 
Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Jozef Kropiľák, Ing. Mgr. Anna Mihoková, PaedDr. 

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

Zdržali sa: Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková 
Konštatujem, že do návrhovej komisie boli schválení títo poslanci: 

Ing. Šimon Vaňo, Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková 

 
Za overovateľov zápisnice určujem poslancov: 
PhDr. Mária Zagrapanová,  Ing. Radoslav Ernst 
 

Zapisovateľka: Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS 

 
3. Schválenie predloženia projektového zámeru centra integrovanej zdravotnej 

starostlivosti  

 
Správu predniesol Ing. Miroslav Čekan, riaditeľ Polikliniky: 

- dovoľte mi, aby som vám predložil projektový zámer centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. 

Informáciu  spolu s metodikou na vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti predložilo 

ministerstvo zdravotníctva poskytovateľom a verejnosti už v roku 2015. Tieto centrá by mali podporiť 

primárnu sféru s modernou infraštruktúrou  v menej rozvinutých okresoch a vo vidieckych oblastiach. 

Jednalo sa o náročnú a zložitú problematiku, pretože išlo o zdravotníctvo a vyžadovalo si to zapojenie 

všetkých zainteresovaných od samosprávy cez poskytovateľov a ďalšie subjekty. Po tomto období 

prebehli rokovania s poskytovateľmi VÚC, zdravotnými poisťovňami, bankami, stavovskými 

organizáciami a odbornou verejnosťou ohľadom podmienok vzniku takýchto centier. Po pripomienkach 

zo strany zainteresovaných došlo k určitým zmenám a tieto zmeny Ministerstvo zdravotníctva 

potrebovalo odsúhlasiť s Európskou úniou. Z tohto dôvodu sa nám predlžovalo vyhlásenie výzvy na CIS. 

Po konzultáciách na Ministerstve zdravotníctva a PSK boli zadefinované oblasti mesta a obce, kde takéto 

centrá môžu vzniknúť. V metodike je zadefinovaný aj Sabinov s rejkingom 1. a Jarovnice s rejkingom 

2, čo znamená, že v prípade neúspechu Sabinova sa môžu uchádzať o tento projekt Jarovnice. V rámci 

Slovenska sa rátalo s predložením minimálne 100 takých projektov, s tým, že podľa informácií, ktoré 

máme, sa pracuje na 30. Poliklinika od začiatku mala predstavu ako by takéto centrum malo vyzerať 

z hľadiska rozsahu a umiestnenia a mala predstavu, aj o finančnej náročnosti. Samozrejme, že po 

vyhlásení výzvy, keď bol stanovený maximálny možný limit a maximálny možný príspevok 700 tisíc € 

z európskeho fondu regionálneho rozvoja a 83 tisíc € zo štátneho rozpočtu, museli sme to celé trochu 

korigovať. Upraviť projektový zámer, aby vyhovoval podmienkam výzvy. Vo výzve bolo mnoho 



nejasných vecí, bolo potrebné sa dotazovať. Rátali sme s tým, že spolufinancovanie postačí predložiť 

až v žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Výzva a predkladanie projektových zámerov prebehne 

dvojkolovo. Najprv je potrebné podať zámer  na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Po jeho 

schválení sa bude predkladať žiadosť o nenávratný finančný príspevok, do ktorej sa bude môcť zapojiť 

žiadateľ, ktorý dostal hodnotiacu správu pozitívnu alebo negatívnu. Pravdepodobne nebudú možné 

zmeny. Uvažovali sme o budúcom partnerstve v CIS-ku. V zmysle metodiky sú dve formy partnerstva 

a to zmluva o partnerstve alebo nezisková organizácia. Navrhujeme neziskovú organizáciu, ktorá bude 

manažovať a starať sa o CISko. Aj keď ambulancie budú napojené na služby polikliniky. V prípade 

schválenie projektového zámeru, ktorý prebehne administratívnym a odborným posúdením, bude 

potrebné v MsZ opätovne schváliť založenie novej neziskovej organizácie pre potreby CIS. Táto 

nezisková organizácia bude samostatným subjektom pre potreby CIS a bude úzko spätá s poliklinikou, 

t.z., že so zdravotníckymi službami a s prevádzkovými službami polikliniky. Na rok 2018 rátame 

s financovaním projektovej a technickej dokumentácie s tým, že 20 tisíc € máme schválených v akčnom 

pláne, avšak nevieme, ako to celé dopadne. V prípade neschválenia je potrebné nájsť finančné 

prostriedky z rozpočtu mesta. Ďalšou položkou by mal byť externý manažment a suma je 10 tisíc €, ale 

suma je na celých 8 rokov. Je potrebné schváliť 5 % spolufinancovanie. Celkové náklady na tento 

projekt vrátane aj odstavných plôch a parkovísk predpokladáme vo výške 1 128 000 €. Pokiaľ by sme 

schválili projektový zámer, potom ideme do spracovania projektov, do stavebného povolenia a do 

ďalších vecí, do neziskovej organizácie s tým, že to už bude musieť byť stanovené v žiadosti o NFP. 

Predpoklad k uzatvoreniu zmluvy, ak všetko dobre dopadne, je na začiatok roku 2019. ČO sa týka 

neziskovky, my samy nevieme, ako to bude vyzerať, pretože v súčasnosti ešte stále prebieha proces 

výberu poskytovateľov do tohto centra.  

 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- nebýva zvykom, aby som ja pristúpil k riešeniu bodu bez toho, aby som si pozisťoval presnejšie veci 

a preto som oslovil cez ministerstvo zdravotníctva pracovníkov, aby mi to lepšie vysvetlili. Bolo mi 

povedané, že výzva bola smerovaná tam, kde nie sú žiadne zdravotnícke zariadenia, aby sa vykryla sieť 

po celej republike. Zariadenia chýbajú v menej rozvinutých okresoch a preto sa používa právna vec, 

ktorá je v metodike napísaná, že mali by žiadať obce alebo VÚC o tento príspevok s tým, že verejná 

správa si musí robiť neziskovku, ktorá bude zastrešovať tú činnosť, ale povedal mi aj takto, pokiaľ v tej 

oblasti už neziskovka existuje, ktorá sa venuje takejto činnosti, bolo by neefektívne zakladať si novú 

neziskovku aby malo mesto dve neziskovky s rovnakým pôsobením. Dvoch riaditeľov, dvakrát personál, 

dva krát účtovníctvo. Malo by mesto použiť druhú alternatívu, a to aby, požiadalo nie mesto, ale tá 

druhá neziskovka, ktorá existuje. Som za to, aby o to požiadala neziskovka, ktorú máme, čiže poliklinika 

lebo financovanie v obidvoch žiadostiach je rovnaké a nebudeme musieť zakladať nič nové.  

 

Ing. Miroslav Čekan, poslanec MsZ: 

- čo sa týka vidieckych oblastí, toto máte pravdu, že to bolo pasované na vidiek na obce, ale my sme to 

napasovali pre nás pre Sabinov, aby sme využili tie prostriedky. Financovanie ide cez poskytovateľov. 

Tam budú subjekty, ktoré sú financované cez zdravotné poisťovne. Tam nebude brať peniaze 

neziskovka, ale poskytovatelia. To znamená, že ten lekár má zmluvu so zdravotnou poisťovňou a ten 

systém bude taký ako doteraz.  

 

Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 

- správna rada a dozorná rada neodsúhlasila. Správna rada odsúhlasila iba prípravu a spracovanie 

projektového zámeru, nie, že sa do toho pôjde, že mesto odsúhlasilo. Nezavádzajte p. Kostovčík.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- cítim tu konflikt záujmov a dúfam, že p. Čekan nebude hlasovať. Zaujímalo by ma, či má poliklinika 

obsadené všetky ambulancie k dnešnému dňu a či je potrebné vytvárať ďalšie ambulancie, ktoré 

budú vytvárať podobný subjekt ako je poliklinika svojím zameraním a pôsobnosťou a pod. Druhá vec, 

ktorá ma trápi je, že pokiaľ je možné, aby žiadateľom bola samotná poliklinika, tak by sa mala uchádzať 

o tieto granty a nezaťažovali by sme rozpočet mesta. Poliklinika je samostatný právny subjekt ak môže 

byť žiadateľom, mala by to takto urobiť a finančné krytie buď z vlastných prostriedkov alebo 

dofinancovanie úverom, ktorý by postupne splácala. Zoznam poskytovateľom lekárskej pomoci, ktorý 



by mal byť v tomto centre, je smiešny. Sú tu dvaja lekári všeobecného lekárstva, všeobecný lekár pre 

deti, gynekológ, stomatológ, to sú všetko na plný úväzok a potom na 0,2 % úväzku sú tu endokrinológ, 

internista a angiológ, to sú odbory, ktoré by sme možno potrebovali, ale nie na 0,2 % úväzku.  Je 

potrebné si uvedomiť, že mesto Sabinov je spádová oblasť pre 56 tisíc obyvateľov a sme okresným 

mestom. Mali by sme tu mať aj takú podporu, ako je napríklad CT prístroj. V materiáloch je uvedené, 

že financovať to budeme cez rozpočet mesta, cez rozpočet mesta prídu peniaze z ministerstva 

zdravotníctva ako nenávratný finančný príspevok do výšky 85 %, 10 % zo štátu a 5 % z rozpočtu mesta. 

350  tisíc € pôjde priamo z rozpočtu mesta a všetky peniaze pretečú cez rozpočet mesta, ale mesto 

predsa nebude mať 100 % podiel v tejto neziskovej organizácii, lebo tu sa v materiáloch píše, 

zakladateľom sú mesto ako žiadateľ a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a poliklinika nezisková 

organizácia. Preto sa pýtam aký mesto bude mať podiel v tejto neziskovej organizácii a silu v prípade, 

že bude potrebné urobiť nejaké zmeny ako jeden zo zakladateľov. Bude mať mesto 100 % podiel keď 

bude len jedným zo zakladateľov, ale finančné krytie bude niesť do výšky 100 %. Tieto veci tu nie sú 

uvedené a dovolím si tvrdiť, že tento materiál nie je dostatočne spracovaný. Tvrdím a podporujem názor 

p. Kostovčíka.  

 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- podľa zákona o neziskovkách môžeme dotovať v prípade potreby neziskovku, tz., že ak by chýbali 5 

%, ktoré treba dofinancovať, tak sa môže mesto pripojiť dotáciou pre neziskovku.  

 

Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 

- troška by som pozrela na túto problematiku z praktického hľadiska. V materiáloch máme nezahrnuté 

náklady, je tam niekoľko odstavcov a  odsekov a chcem sa opýtať, poliklinika už vlastní jedno osobné 

motorové vozidlo a je tu položka 19 tisíc € na ďalšie motorové vozidlo. Zdá sa mi to trošku luxusná 

suma a chcem sa opýtať, či dve súvisiace organizácie, čo sa týka prevádzky a služieb potrebujú dve 

osobné motorové vozidlá. Možno by bolo dobré zakúpiť nové sanitky, lebo som bola neraz svedkom 

toho ako pacienti enormne dlho čakajú na sanitku. A ďalšia vec, prístupová cesta smerom zo SNP 

k poliklinike je pomerne úzka a po dĺžke celej tejto cesty parkujú vozidlá. Vzhľadom na to, že to 

parkovisko kapacitne nestíha, počíta sa s tým, čo sa bude robiť s touto prístupovou cestou, ak by to  

nové stredisko bolo vybudované ? 

 

Ing. Miroslav Čekan, poslanec MsZ: 

- budem reagovať na p. Hrabčáka. Či nám treba ďalšie ambulancie ? áno potrebujeme každú jednu 

ambulanciu a každá jedna ambulancia navyše je poklad pre Sabinovčanov. Pôvodne sme my chceli 

žiadať o NFP, ale v zmysle výzvy musí požiadať neziskovka, ktorá vznikne pre účely CIS. Bohužiaľ je to 

tak, ak to neurobíme, tak jednoducho nebudeme čerpať eurofondy a nič nepostavíme. Ak vám vadí, že 

je tam finančné krytie nejakých 300 tisíc €, tak vám poviem, že v Lipanoch idú budovať ďalšie podlažie 

do Polikliniky, kde schválili vo svojom rozpočte 590 tisíc €. Lipany, ktoré majú o 1/3 nižší rozpočet ako 

my. Ak sú tam úväzky 0,2 % sú tam preto, pretože v opačnom prípade by sme tam tie ambulancie 

nemohli dať. Endokrinológiu presúvame z dôvodu aby rehabilitácia získala ďalšie priestory, pretože ich 

chceme rozširovať. Angiológ, ak tu príde cez nejakého poskytovateľa, tak nezačne robiť hneď na plný 

úväzok. Málo ktorý doktor, ktorý prišiel, začal hneď robiť na plný úväzok. Všetky úväzky, ktoré sú tam 

na 0,2 % chceme aby boli na 1. Podiel mesta v neziskovej organizácii bude, že určite bude mať väčšinu, 

ale je to predmetom ďalšieho zastupiteľstva.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- p. Čekan, neviem či Lipany a Sabinov sú porovnateľné, čo sa týka zdravotnej starostlivosti. Je treba 

povedať, že na finančnej komisii ste nás ubezpečovali, že Lipany do toho nepôjdu a idú do vlastného 

projektu cez komerčný úver. My sme tak isto robili obnovu polikliniky a máme povalový priestor, ktorý 

môže byť použitý na ďalšie ambulancie. Sabinov by potreboval viac odborných lekárov nie všeobecných, 

ale čo je veľmi podstatné, budem sa opakovať, je CT. My tu nemáme žiadnu takú diagnostiku. P. Čekan, 

prosím vás, toto skúste riešiť, aby naši ľudia nemuseli chodiť mimo okres.  

 

Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 



- osobne si myslím, že CIS je nevyhnutné a potrebné pre náš okres, nakoľko všeobecní a odborní lekári 

nie sú. Týmto spôsobom  my vieme sa pokúsiť týchto lekárov sem prilákať  a tým pádom zabezpečím  

komfort pre našich obyvateľov. Myslím, že mesto na to má a dokáže to zabezpečiť aj do budúcna. 

A k tomu CT je potrebné urobiť hlbšiu analýzu a povedať, či na to budeme mať, a či sa nám to vráti.  

 

Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 

- myslím si, že je potrebné zriadiť nové ambulancie, lebo chorých ľudí pribúda, máme širokú spádovosť 

a myslím, že to CT je potrebné pre mesto Sabinov. Poprosil by som o odpoveď o to auto za 19 tisíc €.  

 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- odborná časť lekárov tu je veľmi malá a je potrebné ju posilniť a čo počúvam od ľudí, chýba tu 

neurologické oddelenie.  

 

PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 

- porovnám dva fenomény Slovensko - Amerika. V Amerike je každý, nadšený príde niekto s nápadom 

a každý nadšene víta a podporuje nápad druhého. Vieme, ako to je na Slovensku. Je veľmi jednoduché 

klásť kontroverzné otázky, ale keď už si niekto dal námahu, aby sa do toho pustil, tak si myslím, že je 

minimálne neseriózne vystupovať proti nápadu, na ktorom niekto dlho a svedomito pracuje. Nadchnime 

sa pre vec, a čo tam môže byť, sa ešte postupne vyrieši.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- dámy a páni, my všetky projekty schvaľujeme na posledný možný deň podania žiadosti. Toto ma veľmi 

trápi. A čo sa týka malicherností. Ja si spomínam, ako tuná p. viceprimátor malicherne bojoval proti 

vnútrobloku Komenského, ktorý nakoniec vyšiel a tomu sa veľmi teším. P. kolega, tu ešte nikto 

nepovedal nie tomuto centru integrovanej zdravotnej starostlivosti. 

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- ja len na margo toho čo povedal. P. Miko, áno, mal pravdu, len kiež by to bolo platilo predchádzajúce 

4 roky. Predtým sa takto neuvažovalo.  

 

Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 

- p. poslanec Miko mal úplnú pravdu. Tento projekt sa pripravoval dva roky, bolo to veľké obdobie na 

konzultácie s mestom aj mimo a myslím si, že treba nájsť spôsob, akým podporíme tento projekt, ako 

podporíme ľudí v tomto meste, lebo to je pre nich, nie pre mesto. Hľadajme konsenzus a nehľadajme 

žabomyšie vojny.  

 

Ing. Miroslav Čekan, poslanec MsZ: 

-  skúsim odpovedať p. Motýľovej. Prečo osobné motorové vozidlo, nie sanitky. Pretože z tohto projektu 

nie je podporovaná dopravná služba. Nie sú podporované sanitky, lebo je to mimo zdravotníctva na 

živnosť. Neviem, či ja tu mám reagovať na CT-čko. Zase p. Hrabčák, idete inde. Poviem vám pre 

informáciu, CT prístroj kupovala Stará Ľubovňa s tým, že musela dať počet obyvateľov, ktorí budú 

používať tento prístroj. Musíte mať na CT spádovú oblasť 100 tisíc ľudí a stojí to 900 tisíc €.  Tretíkrát 

sa opakujem, ale už poslednýkrát. My ako neziskovka sme sa prví chceli prihlásiť, že budeme žiadať 

o ten príspevok na CIS o NFP ako neziskovka, lebo nás to zaťažuje, že sú do toho zapojení všetci okolo, 

ale bolo nám povedané, že neziskovka, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, nemôže žiadať 

o tento NFP. 

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- CT v Sabinove chýba, sme okresné mesto so 770 ročnou históriou.  Čo sa týka nákladov tak, poliklinika 

ako nezisková organizácia môže byť žiadateľom komerčného úveru a prefinacovať to cez komerčný 

úver a následne po zazmluvnený robiť výkony a z týchto výkonov, ktoré by sa fakturovali poisťovniam, 

aby sa splácali istiny úveru. Čo sa týka spádovej oblasti, povedal som 56 tisíc ľudí s tým, že v Prešove 

a okolí  v tých väčších mestách to CT majú, avšak všade sú veľké čakacie doby  aj niekoľko mesiacov. 

Preto si myslím, že kredibilita samotnej polikliniky by vzrástla, keby tu takéto zariadenie bolo.  

 



Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa  MsZ: 

- možno p. riaditeľ nepostrehol, že p. Motýľová sa pýtala na auto, ktoré je z prostriedkov mesta. Keď 

už, tak tak radšej kúpiť sanitku z prostriedkov mesta.  

 

Ing. Ján Fekiač, poslanec MsZ: 

- uvedomme si kvôli čomu sme sa zišli o zámere. P. riaditeľ nám to tu vysvetlil a my tu riešime niečo, 

čo už bolo. P. poslanec Hrabčák jednu poznámku ku CT-čku, potreboval som vyšetrenie CT a vybavil 

som si to na druhý deň. Keď budeš potrebovať p. poslanec, vybavíme ti.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- p. viceprimátor, ste viceprimátor, a preto možno máte viac kompetencií si vybaviť takéto vyšetrenie 

CT. Ja som obyčajný človek a tak ako všetci ostatní, si čakám na vyšetrenie a nikdy by som nešiel na 

prednostné vyšetrenie. CT je veľmi potrebná záležitosť pre náš okres.  

 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- k tom CT-čku, ak nie je predmetom rokovania, tak skúsme sa zdržať. Vyjadrime sa k projektu.  

 

PhDr. Mária Zagrapanová, poslankyňa MsZ: 

- chcela by som povedať to, aby sme sa vrátili k meritu veci, a toto čo navrhuje p. riaditeľ, Ing. Miroslav 

Čekan, on asi tomu najviac rozumie z nás, tak nesnažme sa mu dokázať, že my tomu rozumieme lepšie. 

Pretože on je asi najkompetentnejšia osoba, ktorá tomu rozumie. Chcela by som podporiť.  

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- touto informáciou sme sa na finančnej komisii zaoberali dvakrát. Po prvýkrát len úplne informatívne 

ako úplne taký začiatok. P. riaditeľ nemal ešte pripravené základné veci, iba nás informoval o zámere. 

Nehlasovali sme a po druhýkrát nám už predstavil vizualizáciu aj konkrétnejšie črty toho, čo chceme. 

Všetci sme sa na finančnej komisii zhodli, že bude dobre uchádzať sa o tieto finančné prostriedky, ak 

ich môžeme získať od štátu, tak mesto by malo opäť zveľadené priestory pre zdravotnú starostlivosť. 

Že ich v Sabinove treba je, neodškriepiteľné. Debatu o tom, aké ambulancie nám tu chýbajú, môžeme 

nechať na potom, keď budeme mať finančné prostriedky schválené, ale ja som sa pri tomto materiáli 

pozastavila trošku nad spolufinancovaním mesta, to 5 % je úplne v poriadku, ale tie ďalšie náklady ako 

sú búracie práce a zabezpečenie ďalších vecí. Neviem, možno sa teraz opýtam nesprávne, ale musí toto 

dofinancovať mesto ? Nemôže toto už potom riešiť tá nová neziskovka? Je to trošku nešťastné, že túto 

záležitosť riešime 4 mesiace pred voľbami a ideme sa zaviazať do budúceho volebného obdobia niečím 

vrátane tých 300 004 € na to, že to mesto tej novej neziskovke, ktorú ešte nemáme založenú, poskytne.  

 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- mne iba napadlo to, keď pani Lenková spomínala búracie práce, že tá nová časť sa má stavať na 

bývalých garážach, ktoré tam sú na našu dopravnú službu, ktorú má naša poliklinika. A nedostali sme 

nijakú odpoveď, čo bude s dopravnou službou, kde bude sídliť, ako bude fungovať ? 

 

Ing. František Gardoš, poslanec MsZ: 

- chcel by som možno trocha poopraviť p. Lenkovú, lebo my sa ešte nezaväzujeme za žiadny finančný 

obnos, my len chceme, aby ten projekt bol podaný a mohli sme sa o to uchádzať, ak bude úspešný. 

Myslím si, že p. Čekan celkom dobre vysvetlil, že nemôžme to robiť cez neziskovú organizáciu, ktorá je 

poliklinika a preto to musí ísť cez mesto. A verím, že ten zoznam lekárov nie je konečný a že sa podarí 

získať aj nejakých iných odborníkov, takže budem držať palce.  

 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- všetko je v hypotetickej rovine. Neviem, prečo sa bavíme, či bude náklady na búracie práce znášať 

mesto, lebo ak to bude mesto tak sa to bude musieť dať do rozpočtu, ale o tom už bude rozhodovať 

niekto iný, časovo to vidím takto.  Chcel som sa spýtať p. Čekana, či je prístrojová technika, napr. CT 

oprávnený náklad ? Ak je možnosť aj tej prístrojovej techniky, tak by bolo dobré doplniť to do 

projektového zámeru.  

 



Ing. Miroslav Čekan, poslanec MsZ: 

- stanovené sú oprávnené výdavky a to sú: výstavba, zdravotnícka technika, vybavenie, IKT a plus 

materiálno technické zabezpečenie vo vnútri priestorov. Z nášho príspevku 823 tisíc € je to tu napísané. 

Bude zabezpečená stavba v objeme 700 tisíc €, IKT a zdravotnícka technika. Zbytok bude musieť byť 

financovaný  mimo príspevok.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- mne doteraz nebolo vysvetlené, aký bude podiel mesta v tejto neziskovej organizácii, pretože celý 

náklad bude financovaný cez rozpočet mesta. A či budeme mať my tlak pri snahe zmeniť fungovanie, 

alebo akékoľvek zmeny v tejto novej organizácii. Druhá vec je, že hovoríte že sme zašli do CT-čka. 

Dámy a páni, pozriete sa do pôdorysu prvého a druhého nadzemného podlažia vo výkresovej 

dokumentácii, ktorú nám predložil p. Čekan. Ani jedna miestnosť nie je vhodná na inštalovanie takéhoto 

CT prístroja. Ak to neurobíme teraz, kedy potom urobíme prípravu na inštaláciu takýchto prístrojov. 

 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- na projektovú dokumentáciu sú vyčlenené 20 tisíc € a chcem vás poprosiť hlasovať za, lebo je to 

potrebné pre naše mesto a aj ďalšie obce sa o to zaujímajú.   

 

Ing. Miroslav Čekan, poslanec MsZ: 

- CT-čko vám musí zazmluvniť zdravotná poisťovňa. Keby sme mali takéto povolenie, že môžeme ísť 

do CT-čka, tak dajte návrh p. poslanec a podporíme ho z rozpočtu mesta alebo úveru. Čo sa týka 

dopravnej zdravotnej služby. Dopravná zdravotná služba, zmluva sa uzatvára na každé dva roky. Teraz 

prebieha audit dopravy a nie je to jednoduché, ak sa tam  nájde nejaký nedostatok. V CIS nemôžeme 

mať dopravu, ale keď ste si všimli na tom obrázku, je tam medzi garážami priestor pre sanitné vozidlá. 

T.z, že my rátame aj so sanitnými vozidlami, aj s dopravou, ale v samotnom CIS-ku nemôže byť.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- s mojimi kolegami sme sa rozhodli, že v tejto fáze tento návrh podporíme, avšak do budúcna dúfame, 

že moji kolegovia podporia také aktivity ako CT aby sme tu mali.  

 

Ing. Miroslav Čekan, poslanec MsZ: 

- ďakujem, že tento návrh podporíte a k tomu CT-čku bez poisťovne to nejde. Netvrdím, že to nie je 

možné, ale kde zoberieme 900 tisíc € z úveru? Tak to by tam muselo byť denne 20 ľudí, aby na seba 

ako tak zarobilo.    

 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- počujem a vidím tu rôzne úškrny a poznámky, že sa to diskutuje, ale kolegovia, nejedná sa o fazuľky, 

jedná sa o dôležitú vec pre Sabinov. Treba to náležite prediskutovať a zvážiť rôzne veci, aby nám potom 

tí, čo prídu po nás, alebo občania Sabinova nevytýkali, že sme to len tak ledabolo prešli. Rôzne úškrny 

a poznámky nie sú na mieste.  

 

PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 

- myslím, že sme sa tu zišli pre niečo iné, priorita je daná tomuto projektu a riešiť tu nejaké 

paritukularity, tak mi to pripadá ako keby sme si vytĺkali predvolebný kapitál, že teraz tu riešime veci 

ako napr. CT-čko. Áno, všetci ho chceme, ale nie je to predmetom veci.  

 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- vážené kolegyne a kolegovia, naozaj sme vám v mene všetkých poslancov vďační, že vaša skupina sa 

rozhodla podporiť tento projekt. Doteraz som mal dojem, že je tu 17 poslancov, ktorí rozhodujú a teraz 

odrazu ste sa dali do nejakej skupiny. Tak sme vám vďační, že v prospech občanov tohto mesta 

podporíte tento projekt.  

 

Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 



- CIS je nevyhnutné pre mesto Sabinov. To, akí tam budú lekári, sa uvidí približne o dva roky ako hovoril 

p. Čekan a treba tento zámer podporiť, či sa tu niekto hrá na nejakú skupinku alebo nehrá. Všetci sme 

tu pre obyvateľov mesta.  

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- my nie sme nejaká skupina. My sme len nezávislí poslanci, ktorí ostali nezávislí celé 4 roky. Na niečo 

máme spoločný názor, verte, že v niečom sa vieme aj nezhodnúť. Pred časom tu p. viceprimátor 

spomínal akýsi poslanecký klub, tak isto bežne o tom hovoril na MsZ, ktorý oficiálne neexistuje, ale tieto 

veci by som si nedovolila hodnotiť. Vážení kolegovia ja začínam mať pocit, že neviem, z akého titulu, 

ale tu sa stráca akási vzájomná úcta a rešpekt. Niektorí si myslia, že sú väčší ako tí ostatní, že majú 

väčšiu kompetenciu, väčšiu právomoc v niečom a nechcú si toho druhého kolegu ani vypočuť. Bez 

ohľadu na to, kto z nás je aký je, každý máme svoje chyby a možno aj svoje dobré vlastnosti, by sme 

sa mali rešpektovať bez úškrnkov, bez posmievania sa. Rešpektujme sa navzájom ako kolegovia 17 

poslanci, ktorí sme si vzali na svoje plecia tú zodpovednosť, že na tie 4 roky sme rozhodovali o veciach 

verejných tohto mesta.   

 

Návrhová komisie predniesla Uznesenie č. 309 k návrhu na schválenie predloženia projektového zámeru 
centra integrovanej zdravotnej starostlivosti 
 
Za uznesenie č. 309 k návrhu na schválenie predloženia projektového zámeru centra integrovanej 
zdravotnej starostlivosti hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne  
Za: 16 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 16 

Za: Ing. Miroslav Čekan, 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, doc. Ing. Juraj Ružbarský, 
PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 

Konštatujem, že MsZ uznesenie č. 309  - schvaľuje.  
 

K bodu Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice bolo 

prijaté u z n e s e n i e  č. 309, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 

04. Záver  
 

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

 
V Sabinove dňa 21.06.2018 
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