
 

 

Mestské zastupiteľstvo v S a b i n o v e  
 
 
 
 

Z á p i s n i c a  
z  rokovania mestského zastupiteľstva 
 
 
Dátum: 19. júl 2018 
Miesto: MsÚ Sabinov  
Začiatok rokovania: 13.00 h 
Ukončenie rokovania: 19.00 h 
 
Prítomní poslanci : 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,  Matúš Pažický, doc. 
Ing. Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
 
Neprítomní poslanci: 0 
Ospravedlnení poslanci:  
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 17 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: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:17 

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,  Matúš Pažický, doc. Ing. 

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



 

 

Konštatuje, že návrh programu MsZ bol schválený. 
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- asi by bolo dobré, aby sme  medzi prvé body prerokovali bod programu, v ktorom budeme pojednávať 
o volebných obvodoch, keďže sa jedná o veľmi vážnu tému, ktorá bude trvať asi dlhšie a ktorá si vyžiada 

pravdepodobne aj nejakú prestávku pred samotným rokovaním. Dávam návrh, aby bod č. 17 bol zaradený 
na bod č. 7 

 

Primátor mesta, Ing. Peter Molčan, dal hlasovať za pozmeňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD., za 
zmenu poradia bodov rokovania -  bod č. 16  zaradiť ako bod č. 7 a jednotlivé body sa budú posúvať 
smerom nadol   
 

Za pozmeňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD., za zmenu poradia bodov rokovania -  bod č. 17  
zaradiť ako bod č. 7 a jednotlivé body sa budú posúvať smerom nadol,  hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne  
Za: 9 
Proti: 0 

Zdržali sa: 8 
Nehlasovali:0  

Prítomní:17 

Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. František Gardoš, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Jozef Kropiľák, 
Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová,  Matúš Pažický 
Zdržali sa: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Ján Fekiač, Ing. Ladislav Haluška,  Ing. Mgr. Anna Mihoková, 
PaedDr. Jozef Miko, doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
Konštatujem, že pozmeňujúci návrh MsZ – schvaľuje.  
 

 

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. Správa o výsledkoch kontrol 

5. Správa o kontrolnej činnosti za II. štvrťrok 2018 

6. Zásady kontrolného systému v samospráve mesta Sabinov 

7. Návrh schválenia počtu poslancov MsZ a volebných obvodov pre volebné obdobie 2018 - 2022 

8. Stanovisko komisie zriadenej na vybavenie petície 

9. Návrh na rozdelenie dotácií  z rozpočtu mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov  

10. Zriadenie neziskovej organizácie za účelom predloženia žiadosti o NFP z OP zdravotníctvo, 

súvisiace s výzvou na predkladanie projektových zámerov na modernizáciu zdravotníckej 

infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti 

11. Prerokovanie protestu prokurátora proti druhej časti uznesenia mesta Sabinov č. 87 z 8.10.2015, 

ktorým bol schválený prevod nehnuteľnosti formou zámennej zmluvy (pozemok pod „točňou“ na 

Čergovskej ulici) 

12. VZN mesta Sabinov č.4/2018, ktorým sa mení VZN 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 

13. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno- technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu v školskom roku 2018/2019 

14. Informácia o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v šk. r. 2018/2019 

a v materských školách pre školský rok 2018/2019 

15. Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta 

16. Návrh na určenie rozsahu výkonu  funkcie primátora mesta pre volebné obdobie 2018-2022 

17. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 5/2018 o určení ulíc a iných verejných 

priestranstiev 



 

 

18. Rôzne 

19. Interpelácie poslancov a diskusia 

20. Záver 

 

Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice  

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta, za členov do návrhovej komisie navrhol: 

Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška, PhDr. Mária Zagrapanová 

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

Proti: 0 

Zdržali sa: 3  

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 17 

Za: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, 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,  
Zdržali sa:  Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška, PhDr. Mária Zagrapanová 
 Konštatujem, že do návrhovej komisie boli schválení títo poslanci: 
Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška, PhDr. Mária Zagrapanová 

 
Za overovateľov zápisnice určujem poslancov: 
Jozef Kropiľák, Mgr. Šimon Vaňo  
 

Zapisovateľka: Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS 

 
3. Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ 
 
Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ predniesol Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ a člen 

MsR. 
- bližšie oboznámil poslancov MsZ s prerokovanými bodmi MsR 

Návrhová komisia predniesla uznesenie č. 310 k Stanovisku MsR k prerokovanému programu MsZ  
 
Za uznesenie č. 310 k  Stanovisku MsR k prerokovanému programu MsZ hlasovali poslanci MsZ mesta 
Sabinov nasledovne: 
Za: 17 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:17 

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,  Matúš Pažický, doc. Ing. 

Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová. 
Konštatujem, že Uznesenie č. 310 MsZ  - berie na vedomie. 
 
K bodu Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ  bolo prijaté u z n e s e n i e  č. 310, ktoré je 

súčasťou tejto zápisnice. 
 

4. Správa o výsledkoch kontrol  
 
Správu predniesol Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór:  

- predkladám vám výsledky kontrol, ktoré boli spracované od ostatného MsZ a ukončené k dnešnému 
zasadnutiu MsZ. Výsledky som sa snažil podať podrobne, aby ste mali dostatok informácií o tom, čo bolo 

predmetom kontroly, ako tá kontrola prebiehala a aké výsledky boli pri jednotlivých kontrolách. Väčšiu 



 

 

časť tvorili kontroly čerpania kapitálových výdavkov investičných akcií z roku 2015 a jedna kontrola 
vyúčtovania dotácií z roku 2017.  

 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 
- prečítal som si správu a niektoré veci si tam protirečia. Jednotlivé odseky tvrdia niečo a v inom odseku 

sa to neguje. Na začiatku sa píše, že všetko bolo v poriadku, všetko bolo doložené v dohodnutom termíne 
a bolo to v súlade s VZN a nižšie sa potom píše, že boli vyzvaní, aby v dodatočnom termíne doložili 

doklady. Ak doložili v tom prvom termíne, tak potom nevidím dôvod, prečo sa potom žiadalo o dodatočný 

termín. Tu si odseky protirečia. Povedal by som, že ak p. kontrolór píše správy, mal by si ich po sebe 
prečítať tak by si sám neprotirečil proti tomu, čo zistil.  

 
Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór: 

- v prvej fáze kontroly zisťujem veci formálneho charakteru, či to bolo v poriadku, či obsahuje všetky 
náležitosti formálneho charakteru, či bol dodržaný účel na ktorý bola dotácia poskytnutá a potom 

nasleduje kontrola účtovných dokladov.  31 žiadostí z formálneho pohľadu boli dané načas, obsahovali 

všetko, čo má vyúčtovanie obsahovať. Následne pri podrobnej kontrole jednotlivých vyúčtovaní boli už 
zistené nedostatky, ktoré som vytkol a máte to uvedené v materiáli v čom spočívali. Základ je, aby 

peniaze, ktoré boli poskytnuté z rozpočtu mesta  boli minuté na účel na ktorý bola uzatvorená zmluva. 
Toto bolo v poriadku, akurát drvivá väčšina zistení, ktoré tam boli, tvorili neúplné doklady. Chýbali tam 

napr. podpis, nevypísaný účel cesty, chybné údaje, chýbajúci technický preukaz.  

 
Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- chcel by som, aby p. kontrolór povedal jednoznačne, či boli splnené všetky podmienky žiadateľmi, ktoré 
stanovuje naše VZN č. 14 alebo neboli splnené podmienky.  

 
Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór: 

- výsledky kontroly máte, čiže si z toho urobte záver. Nie som sudca. V materiáli som uviedol rozdiel 

medzi stavom žiadaným a stavom zisteným. To sú kontrolné zistenia, ktoré sú tam uvedené.  
 

Matúš Pažický, poslanec MsZ: 
- pokiaľ nie ste ochotný alebo schopný povedať jasne, či boli splnené podmienky, tak je podozrenie, že 

sa vyhýbate odpovedi a neboli splnené podmienky.  

   
 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 311 k Správe o výsledku kontrol 
 
Za uznesenie č. 311 k Správe o výsledku kontrol hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za:12  
Proti: 0 

Zdržali sa: 3 
Nehlasovali: 2 

Prítomní:17 

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, Mgr. Eva Motýľová,  doc. 

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

Nehlasovali: Ing. Miroslav Čekan, PaedDr. Jozef Miko 
Konštatujem, že Uznesenie č. 311 MsZ  - berie na vedomie. 
 
K bodu  Správa o výsledku kontrol bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  311 ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 

 
 

5. Správa o kontrolnej činnosti za II. štvrťrok 2018 
 
Správu predniesol Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór: 



 

 

- v období II. štvrťroku bola kontrolná činnosť okrem výkonu kontrol čerpania výdavkov na ďalšie 
investičné akcie v roku 2015 zameraná aj na zvyšovanie odbornosti účasťou na seminároch a školeniach 

k novým úpravám všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa územnej samosprávy. 

Boli začaté ďalšie nové kontroly investičných akcií v meste v roku 2015 obsiahnuté v Pláne 
kontrolnej činnosti na I. aj na II. polrok 2018 a k aktuálnemu zasadaniu MsZ boli predložené 

výsledky piatich ukončených kontrol. 
Boli to kontroly: 

1. Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe tribúny na zimnom štadióne a dodržiavanie 

všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 
2. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu mesta v 

roku 2017 a dodržania všeobecne záväzných predpisov. 
3. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe chodníka a prechodu pre chodcov na 

Levočskej ulici a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 
4. Kontrola čerpania výdavkov pri asfaltovaní vstupu do polikliniky a dodržiavanie všeobecne 

záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

5. Kontrola čerpania výdavkov pri rekonštrukcii účelovej komunikácie - Jakubovanská ulica a 
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní 

6. Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe spodnej časti vozidlovej komunikácie Mlynská ulica a 
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

7. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe multifunkčného sociálneho centra a 

dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 
 

Vypracovanie stanovísk a správ pre MsZ: 
Na májové zasadnutie MsZ bolo predložené: 

- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2017 
- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 

- Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 

- Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 
 

Správy: 
- o výsledkoch kontrol 

- o kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2018 

 
Ostatná činnosť súvisiaca s kontrolnou činnosťou. 

 
Okrem plánovaných kontrol vykonával hlavný kontrolór v období II. štvrťroku 2018 

metodickú činnosť pre MsÚ a kontrolované subjekty, vypracoval novelizáciu troch vnútorných 

predpisov, pracoval v komisii MsZ zriadenej na vybavenie petície, viedol činnosť kontrolných 
skupín počas Sabinovského jarmoku. 

 
Sťažnosti 

V II. štvrťroku 2018 boli na MsÚ doručené dve podania označené ako sťažnosť a vybavovali 
sa aj dve podania poslanca MsZ doručené koncom marca 2018 označené ako sťažnosť. 

Pri ich vybavovaní sa postupovalo podľa zákona o sťažnostiach, ktorý v §3 ods.1 stanoví, že 

„Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“),ktorým 
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že 

boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu verejnej správy, 
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých 

odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. „ 

Podanie sťažnosti obyvateľky mesta Sabinov proti susedovi, ktorý vlastní záhradu so 
záhradnou chatkou Pod Švabľovkou a neudržiava si tento pozemok nebolo sťažnosťou 

v zmysle zákona o sťažnostiach, bolo však zobraté ako podnet a preverením sa zistilo, že 
zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 

245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, v §3 ods. l písmeno b) ukladá vlastníkom, nájomcom a 

správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na 

pozemkoch, preto bolo sťažovateľke odporúčané podať podnet na Okresný úrad Sabinov, na 
začatie konanie voči susedovi za neudržiavanie pozemku a nedodržiavanie platných právnych 



 

 

predpisov, pričom podľa § 25 uvedeného zákona, okresný úrad môže za takýto priestupok 
uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 €. 

Oznam o nelegálnej skládke odpadu v tejto lokalite bol ihneď posunutý mestskej polícii, ktorá 

ho na mieste preverila, zisťovala pôvodcu odpadu a skládka bola mestom odstránená. 
Podanie sťažnosti obyvateľa mesta Prešov „na nečinnosť zamestnanca stavebného úradu“ 

v čase prípravy tejto správy nebolo ešte vybavené. 
V hodnotenom období boli vybavované aj dve podania poslanca MsZ a to „Sťažnosť na 

výkon verejnej správy za ktorú zodpovedá primátor“ a „Sťažnosť na správanie primátora 

a zástupcu primátora mesta Sabinov“. V podaní zo dňa 26.3.2018 označenom ako „Sťažnosť na výkon 
verejnej správy za ktorú zodpovedá primátor“ sa sťažovateľ sťažoval na nefunkčnosť internetovej adresy 

resp. domény -sabinov.sk a častej chybovosti, čiže nemožnosti doručiť správy na adresy s touto 
koncovkou. Posúdením obsahu nebolo toto podanie sťažnosťou v zmysle zákona o sťažnostiach a 

preverením údajov sa zistilo, že na mestskom emailovom serveri bola nastavená vysoká hodnota 
spamového filtra, preto všetky správy z emailového servera yahoo.com boli vyhodnocované ako spam a 

po zmene nastavenia spamového filtra bol problém odstránený. V podaní zo dňa 28.3.2018 označenom 

ako „Sťažnosť na správanie primátora a zástupcu primátora mesta Sabinov“, podal poslanec MsZ 
sťažnosť voči primátorovi a zástupcovi primátora mesta pre správanie počas zasadania Mestskej rady 

(MsR), ktorej sa chcel zúčastniť ako „verejnosť“, keďže podľa jeho názoru je zasadnutie MsR verejné. 
Podľa obsahu sa toto podanie posudzovalo v dvoch častiach. V prvej časti sa posudzovala skutočnosť, že 

poslanec mestského zastupiteľstva (MsZ) sa domáhal práva zúčastniť sa na rokovaní MsR ako „verejnosť“ 

o ktorom sa domnieval, že bolo porušené činnosťou primátora, keďže ten ho opakovane vyzýval opustiť 
rokovanie MsR. V § 25 ods.2 písm. a) až j) zákon o obecnom zriadení stanoví podmienky kedy poslancovi 

zaniká mandát, aby mohol byť považovaný za „neposlanca“ a podľa § 14 zákona o obecnom zriadení 
zasadania MsR sa zúčastňujú iba poslanci zvolení MsZ na celé funkčné obdobie a sťažovateľ - poslanec 

MsZ nezvolený do MsR sa nezúčastňuje na jej zasadaní, preto prvá časť podania bola posúdená ako 
neopodstatnená sťažnosť. V druhej časti podania sa posudzovala verejnosť zasadania MsR, kde 

prítomnosť verejnosti na zasadaní MsR nerieši nijaký všeobecne záväzný právny predpis, nakoľko MsR 

nie povinný zákonom zriaďovaný orgán mesta. MsZ neurčilo verejnosť alebo neverejnosť zasadania pri 
zriadení MsR a tak v vychádzajúc z §14 zákona o obecnom zriadení, že „MsR je zložená z poslancov, 

ktorých volí MsZ na celé funkčné obdobie“ a v MsR nie je MsZ schválená verejnosť, ako je tomu v 
komisiách MsZ, podľa ich rokovacieho poriadku, schváleného MsZ. Podľa uvedeného sú rokovania MsR 

neverejné, no ak MsZ určí, že zasadnutia MsR budú verejné, tak takéto rozhodnutie budú musieť jej 

členovia rešpektovať. Druhá časť podania nebola sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach a bola zobratá 
ako podnet, aby MsZ rozhodlo, či zasadania MsR budú verejné alebo neverejné. 

 
Petície: 

V období II. štvrťroku 2018, boli na MsÚ doručené dve petície. 

1. Petícia proti výstavbe chodníka z Ulice Moyzesova 95 na Ulicu Gen. Svobodu 20 ... 
2. Petícia proti výstavbe polyfunkčného objektu pod názvom AB Sabinov na pozemku p. č. 

629/98 a p. č. 629/99 na Komenského ulici v Sabinove. 
 

1. Petícia proti výstavbe chodníka z Ulice Moyzesova 95 na Ulicu Gen. Svobodu 20 z dôvodu nevyužitia 
občanmi mestskej časti „Hura“ má 11 podpisových hárkov, podpísalo ju 212 obyvateľov mesta Sabinov a 

petícia obsahuje náležitosti, vyžadované zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov. V marci 2015 sa mesto zaoberalo dvomi petíciami „Za vybudovanie chodníka medzi Ul. Fábryho 
a gen. Svobodu na parcelách 276/193, 276/194, 276/195, 276/209, 276/210 ...“, kde časti týkajúcej sa 

výstavby chodníka medzi Ul. Fábryho a Moyzesova bolo vyhovené a časti petície, týkajúce sa výstavby 
chodníka z Ul. Moyzesova na gen. Svobodu sa nevyhovelo. MsZ v zmysle zákona o obecnom zriadení 

zriadilo komisiu na prešetrenie a vybavenie tejto novej došlej petície a predkladateľovi petície bola o 

tomto rozhodnutí MsZ odoslaná informácia spolu s oznámením o termíne vybavenia petície do 60 
pracovných dní. Zriadená komisia zasadala dvakrát a na svojom druhom zasadaní sa zhrnuli výsledky 

prvého zasadania spojeného s výjazdom a obhliadkou na mieste na Ul. Gen. Svobodu a na vyšľapanom 
chodníku, vedúcom poza radovú bytovú výstavbu. Komisia odporučila MsZ petícii vyhovieť a toto svoje 

stanovisko s návrhom na uznesenie predložiť na najbližšie rokovanie MsZ. 
 

2. Petícia proti výstavbe polyfunkčného objektu pod názvom AB Sabinov na pozemku p. č. 629/98 a p. č. 

629/99 na Komenského ulici v Sabinove bola podporená 14 petičnými hárkami s 233 podpismi obyvateľov 
mesta, v ktorej požadovali, aby mesto nevydalo rozhodnutie na výstavbu polyfunkčného objektu. Podľa 



 

 

sprievodného listu k petícii „určené pozemky sú vo veľkej miere využívané na oddych, šport a relaxáciu 
deťmi a obyvateľmi nielen zo sídliska Komenského, ale aj z iných častí mesta, dopravná situácia na sídlisku 

je už aj v súčasnosti nevyhovujúca a postavením ďalšieho 

bytového domu/polyfunkčného objektu by sa ešte viac zhoršila, vytvorenie ďalších parkovacích miest by 
bolo na úkor jedinej súvislej zelenej plochy, ktorou naše sídlisko disponuje, v máji toho roku bolo mestu 

doručené rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov na projekt Regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici v Sabinove, ktorý koliduje 

s výstavbou ďalšieho bytového domu/polyfunkčného objektu a nadväzne parkovacích miest. O písomné 

stanovisko k doručenej petícii boli požiadané odborné útvary mesta a to oddelenie výstavby MsÚ, spoločný 
stavebný úrad a komisia výstavby, podnikania, ŽP a rozvoja mesta pri MsZ, aby ich stanoviská mohli byť 

využité pri vybavovaní petície. Komisia výstavby, podnikania, ŽP a rozvoja mesta pri MsZ na svojom 
zasadaní prerokovala petíciu a odporučila petícii vyhovieť a nepovoliť výstavbu polyfunkčného objektu AB 

Sabinov a parkoviska kvôli kolízii s projektom mesta „Regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici v 
Sabinove“. Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia MsÚ vo svojom stanovisku 

doporučuje vyhovieť Petícii proti výstavbe polyfunkčného objektu pod názvom AB Sabinov na pozemku 

p.č. 629/98 a p.č. 629/99 na Komenského ulici v Sabinove, keďže je schválený projekt Regenerácia 
vnútroblokov na Komenského ulici v Sabinove a výstavba parkovísk polyfunkčného objektu AB Sabinov je 

v kolízii s uvedeným projektom. Mesto Sabinov 11. mája 2018 neschválilo žiadosť firmy IQ Build s.r.o. 
Sabinov o prenájom nehnuteľností v k.ú. Sabinov na dobu neurčitú za účelom výstavby spevnenej plochy 

na parkoviská k polyfunkčnému objektu po názvom AB Sabinov. Tieto plochy sú verejným priestranstvom 

v zástavbe bytových domov na ul. Komenského, kde mesto ich využije pri realizácii projektu Regenerácia 
vnútroblokov na Komenského Ulici v Sabinove a keďže zámer žiadateľa sa tu kríži so zámerom mesta, 

mesto nepočíta s prenájmom plochy na parkovisko v tejto lokalite. Podľa spoločného stavebného úradu, 
nebola u nich v čase vyžiadania stanoviska k petícii zaevidovaná žiadna žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia na tento polyfunkčný objekt. Z vyššie uvedených dôvodov sa Petícii proti výstavbe 
polyfunkčného objektu pod názvom AB Sabinov na pozemku p.č. 629/98 a p.č. 629/99 na Komenského 

ulici v Sabinove vyhovelo. 

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 312 k Správe o kontrolnej činnosti za II. štvrťrok 
2018 
 
Za uznesenie č. 312 k Správe o kontrolnej činnosti za II. štvrťrok 2018 hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 14 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 1 

Prítomní:17 

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

Zagrapanová. 
Zdržali sa: Tibor Kostovčík, Matúš Pažický 

Nehlasovali: Ing. Miroslav Čekan 

Konštatujem, že Uznesenie č. 312 MsZ -  berie na vedomie. 
 
K bodu Správa o kontrolnej činnosti za II. štvrťrok 2018 bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  312, ktoré je 

súčasťou tejto zápisnice. 
 

6. Zásady kontrolného systému v samospráve mesta Sabinov  
 
Správu predniesol Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór: 

- tento materiál je predložený po dotaze p. poslankyne, keď som zistil pri kontrole tohto predpisu, že 
obsahuje odvolávky na zákony, ktoré boli medzičasom zrušené alebo novelizované. Preto bolo potrebné 

tento materiál  novelizovať s poznámkou, že tento materiál nie je zo zákona povinný, ale je pomôckou 
pre samosprávu, ktorá dáva prehľad podľa akých druhov zákonov, môže túto kontrolnú činnosť 

vykonávať. Minulý rok bolo 6 petícií, z toho boli 4 určené MsZ a z toho vyplynula požiadavka na zriadenie 



 

 

komisie na vybavenie petícií a sťažností, ktoré boli určené priamo MsZ. Preto som aj v návrhu na 
uznesenie nechal možnosť, keby ste sa rozhodli, že takúto komisiu zriadite teraz, alebo či ju necháte po 

komunálnych voľbách, kedy sa budú kreovať ďalšie nové komisie.  

 
Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- je dobré, že takéto zásady sa vytvárajú, lebo bude menej problémov pri rôznych nedorozumeniach. 
Lebo som chcel niečo zásadné k tomuto systému. Ten systém sa odvoláva na nejakú smernicu primátora, 

ktorá by mala byť povinnou prílohou tejto smernice. Treba tam doplniť  to, že aj oprávnenia, ktoré 

poslancom vyplývajú z VZN mesta. Ministerstvo financií k zákonu 357/2015 vydalo metodický pokyn 
a v tom pokyne stanovuje presné pravidlá pre MsZ, kde hovorí, že MsZ majú postupovať pri tomto zákone 

výlučne podľa § 20 až 27. Treba to tam uviesť, lebo tento zákon stanovuje rôzne pokuty a penále, ktoré 
my nemáme právo vyrubovať a ďalej stanovuje napr. pre p. kontrolóra a zamestnancov mesta, ktorí budú 

vykonávať kontroly, ako majú viesť dokumentáciu kontrol. Píšu sa tu povinnosti kontrolóra, ktoré má 
plniť a zabúda sa na to, že musí sprístupniť na žiadosť poslancov zápisnice z kontrol alebo správy.     

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 313 k Zásadám kontrolného systému v samospráve 
mesta Sabinov 
 
Za uznesenie č. 313 k Zásadám kontrolného systému v samospráve mesta Sabinov hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 13 
Proti: 0 

Zdržali sa: 4 

Nehlasovali: 0 

Prítomní:17 

Za: Ing. Miroslav Čekan, 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 Uznesenie č. 313 MsZ -  schvaľuje. 
 

K Zásadám kontrolného systému v samospráve mesta Sabinov bolo prijaté u z n e s e n i e  č.  313, 
ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 

 
7. Návrh schválenia počtu poslancov MsZ a volebných obvodov pre volebné obdobie 2018 - 
2022 

 
Správu predniesla Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS: 

- pri určení počtu poslancov a počtu volebných obvodov musíme postupovať v zmysle zákona č. 180/2014 

Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle § 166 
ods. 1 zákona o podmienkach volebného práva – pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa 

v každej obci utvoria viacmandátové  volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného zastupiteľstva 
pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva v jednom 

volebnom obvode. V mestách, ktoré sa členia na mestské časti, možno utvoriť aj jednomandátové 

volebné obvody, ak na počet obyvateľov mestskej časti pripadá iba jeden poslanec. V podmienkach  
nášho mesta v ods. 1 musia byť minimálne dva volebné obvody, ale vzhľadom k tomu ,že mesto Sabinov 

nie je členené na mestské časti, nemôže sa v jednom volebnom obvode voliť jeden poslanec, musia sa 
voliť minimálne 2 poslanci, najviac však 12 poslancov v jednom volebnom obvode. V predchádzajúcich 

voľbách pri tvorbe volebných obvodov sme prihliadali na usporiadanie jednotlivých ulíc tak, aby tvorili 
ucelený volebný obvod a v meste Sabinov určených 6 volebných obvodov, 10 volebných okrskov a 17 

poslancov mestského zastupiteľstva. Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva určí 

a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. Termín v rozhodnutí 
predsedu národnej rady SR je 17.8.2018. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina 

prítomných poslancov. Organizačno-technické zabezpečenie sme zatiaľ neobdržali. Materiál bol 
predložený na MsR dňa 12.7.2018, kde MsR odporučila predložiť MsZ návrh poslanca Ing. Radoslava 

Ernsta s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sú už zapracované v materiáli.  



 

 

 
Ing. Ján Fekiač, poslanec MsZ: 

- pred zasadnutím MsR prišiel jede návrh p. Ernsta, ktorým sme sa zoberali na MsR a na MsR sme sa 

zhodli s návrhom p. Ernsta. Ja sa osobne prikláňam k tomu a poviem aj pár dôvodov. Postupne sa stáva 
trendom znižovať počet poslancov a čo som sa informoval v iných mestách, viem, že všade to trochu 

kozmeticky znížili. Zdá sa mi to optimálny návrh, že z tých 17 poslancov ideme na 15 a zo 6 obvodov na 
3.  

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- chcem len jednu poznámočku k tomu, že nám boli materiály doručené ešte pred MsR. Celé 4 roky bolo 

zvykom, že materiály nám chodili nielen do poslaneckých schránok, ale aj do súkromných. Poslednou 
dobou sa nedali poslanecké emaily otvárať alebo to trvalo dlhú dobu, medzi tým som odišla na dovolenku, 

na súkromný email mi neprišlo nič a keď som sa vrátila z dovolenky, už bolo po MsR a už boli veci 
schválené. Nemali sme možnosť podávať návrhy vopred. Preto som si aj ja dovolila pripraviť jeden návrh, 

ktorý korešponduje s návrhom p. Ernsta, ale je máličko upravený.  

 
Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- reagujem na p. viceprimátora, že nám tu opísal trend znižovania počtu poslancov, ale ak pokiaľ niekto 
trošku sleduje dianie vedel, že vtedy ako sa upravoval zákon o obecnom zriadení, ktorý platí od apríla, 

tak tento návrh sa prerokovával, ale v parlamente to bolo zamietnuté.  

 
Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 

- mal by som iba takú technickú pripomienku, alebo takýto poslanecký návrh, aby sme najprv hlasovali 
o počte poslancov a potom o volebných obvodoch.  

 
Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- vzhľadom k tomu, že toto je dôležitý bod rokovania, navrhoval by som prestávku a poprosil by som, aby 

sme sa stretli  všetci poslanci v malej zasadačke a dohodli sa.  
 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- vzhľadom na diskusný príspevok p. Kropiľáka nebudem zatiaľ využívať diskusiu, pretože sa týkala môjho 

návrhu.  

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- opýtam sa, má ešte niekto iný návrh okrem návrhu p. Ernsta  
 

PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 

- môj návrh je totožný aj s návrhom p. Lenkovej a p. Ernstom, ide tam len o ulicu, kde sa uberie a kde 
sa prihodí. 

 
Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- navrhujem 2 volebné obvody. 1 volebný obvod – Orkucany s počtom poslancom 2, 2 volebný obvod – 
Sabinov s počtom poslancov 11.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- svojím poslaneckým hlasom by som chcel na tomto MsZ podporiť návrh p. Kropiľáka. Tento návrh má 

aj logiku, pretože my sme poslancami mesta Sabinov a také veci, ktoré sa stávali mne, kedy občania 
mesta nás oslovujú naprieč všetkými volebnými obvodmi a poslanci niektorí nie sú ochotní riešiť problémy 

občanov mesta, pretože sú z iného volebného obvodu, by zmizli. Nič takéto by sa nemohlo stať. Pri 

voľbách by odpadlo ovplyvňovanie občanov v rámci nejakých ulíc, kde si jednotliví kandidáti možno aj 
nejakým nekalým spôsobom zalobujú medzi občanmi a toto by odpadlo. Volení by boli v celom meste 

a mandát by bol reprezentatívnejší. Chcem vás poprosiť o podporu tohto poslaneckého návrhu p. 
Kropiľáka.  

 
PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 

- mám takýto vtipný doplnok  k tomuto návrhu. Dalo by sa to, ak by sme išli dvoj obvodového, aby sme 

to mohli rozdeliť na jadro a perifériu. Jadro – Sabinov, periféria – Orkucany a Telek.  
 



 

 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 
- logicky uvažujem takto, že pokiaľ budú samostatní poslanci pre Orkucany a samostatní poslanci za 

Sabinov, tak tí orkucanskí silné slovo nebudú mať pri hlasovaní, takže o Orkucanoch budú rozhodovať 

hlasy poslancov zo Sabinova. Nepomer bude veľký.  
 

Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 
- chcel by som poďakovať všetkým poslankyniam a poslancom, že takýmto spôsobom pristúpili ku 

kreovaniu tohto bodu. Prestávka, ktorá bola vyhlásená, mala svoj zmyslel, lebo sme našli riešenie, ktoré 

vyhovovalo väčšine prítomných  poslancov. Proces tvorby bol ťažký, aj to rozhodnutie prijať zmenu 
a veľmi zodpovedné rozhodnutie. Myslím, že všetci poslanci sa k tomu postavili zodpovedne.  

- môj návrh je – 3 volebné obvody, 15 poslancov a zachovaných 10 okrskov, ale urobili sa tam drobné 
zmeny oproti návrhu z MsR. Zmeny sú v zmysle tom, aby každý volebný obvod mal približne rovnaký 

počet voličov, tz., volebný obvod č. 1 – 3223 voličov, volebný obvod č. 2 – 3202 voličov a volebný obvod 
č. 3 – 3334 voličov.  Takýto návrh je konsenzom väčšiny prítomných poslancov, ktorí tento návrh odobrili 

a odsúhlasili.   

 
Mgr. Peter Labanc, poslanec MsZ: 

- pripájam sa k návrhom p. Kropiľáka a p. poslanca Hrabčáka.  
 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- v priebehu diskusie vyplynuli nejaké právne problémy s jedným s návrhom, preto by som poprosila 
o krátku prestávku. Na prestávke sme sa dohodli na jednom návrhu a tu už zase padajú nejaké dva 

návrhy a ešte jeden z nich má nejaký problém, čiže aby sme to všetko dali do poriadku, aby sme 
neodhlasovali niečo, čo nebude v súlade so zákonom volebným.  

 
Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- zistili sme, že návrh, ktorý som podával, je neprechodný, preto tento návrh sťahujem.  

 
Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS: 

- chcela som len upozorniť tak ako sme diskutovali cez prestávku, treba si uvedomiť, že delíme v pomere 
počte obyvateľov nie počet voličov. Vždy musíte vychádzať z toho koľko ma počet obyvateľov Sabinov 

podeľte si to počtom poslancov, ktorých navrhujete a tam vám vyjde počet obyvateľov na jedného 

poslanca a toto nebolo dodržané v návrhu p. Kropiľáka preto som na to upozornila.  
   

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 314 k Návrh schválenia počtu poslancov MsZ a 
volebných obvodov pre volebné obdobie 2018 - 2022 
 
Za uznesenie č. 314 k Návrh schválenia počtu poslancov MsZ a volebných obvodov pre volebné obdobie 
2018 – 2022 hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní:17 

Za: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav 
Haluška,  Ing. Marek Hrabčák, PhD., Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva 

Motýľová,  Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
Zdržali sa: Tibor Kostovčík, Mgr. Peter Labanc, Ing. Mgr. Anna Mihoková 

Konštatujem, že Uznesenie č. 314 MsZ -  schvaľuje. 
 
K Návrhu schválenia počtu poslancov MsZ a volebných obvodov pre volebné obdobie 2018 – 2022 bolo 

prijaté u z n e s e n i e  č.  314, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 

  8. Stanovisko komisie zriadenej na vybavenie petície 
 

Dôvodovú správu predniesol Jozef Kropiľák, poslanec MsZ  : 

- na predchádzajúcom zasadnutí MsZ sme boli menovaní do komisie na riešenie petície proti výstavbe 
chodníka z Ul. Moyzesova 95 na Ul. Generála Svobodu 20. Komisia sa stretla dvakrát, jedenkrát z toho 



 

 

ešte na výjazdovom zasadnutí, kde sme obzerali skutkový stav a zhodli sme sa väčšina poslancov 
a väčšina prítomných sa zhodla na tom, že tento chodník v tom, ako bol navrhovaný, je ťažko prechodný. 

Petícii navrhujeme vyhovieť s tým, že by sme čiastočne chceli vyhovieť návrhu pisateľov petície a nájsť 

riešenie ako konečne po 4 rokoch nášho zápolenie dospieť k schodnému riešeniu. Chceli by sme vyvolať 
stretnutie s vlastníkmi problematického úseku, ktorý nám chýba na to, aby tam chodník išiel za účasti 

poslancov.  
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- bol som účastný jednak ako člen komisie na vybavovanie tejto petície, ale bol som aj na výjazdovom 
stretnutí s občanmi, ktorých sa tento chodník týka ako individuálny poslanecký prieskum s mojimi 

kolegami. Chcem doplniť p. kolegu Kropiľáka a chcem dôrazne požiadať, aby bola dodržaná zásada, ktorú 
povedal, aby poslanci boli prizvaní na rokovanie s vlastníkmi parciel, od ktorých potrebujeme odkúpiť časť 

na vybudovanie tohto chodníka.  
 

Matúš Pažický, poslanec MsZ: 

- petícia je podľa môjho názoru účelovo zameraná v prospech  obyvateľov dvoch domov v hornej časti 
na Ul. Moyzesovej a na dolnej časti generála Svobodu.  Keby ste si pozreli petíciu tak zistíte, že relevantní 

ľudia, ktorí tam ten chodník potrebujú, tých je tam z 300 podpísaných 41. Z toho polovica je zhruba 
podpísaná aj na tej petícii, ktorú som inicioval ja pred tromi rokmi a na základe ktorej sa začalo konať 

v tejto veci. Petícia je platná, ale myslím si, že to o mnohom svedčí. Sú tam ľudia z celého mesta. Sú tam 

doslova asi kamaráti tých ľudí, ktorí túto petíciu iniciovali. Okrem toho, že aká je vierohodnosť tejto 
petície, je to, že my už sme s tými spoluvlastníkmi jednali. Celý projekt je nacenený na zhruba 1 200 000 

€, z čoho 1 milión € by malo byť vyčlenených na výstavbu sietí a 200 -300 tisíc € by mala byť cena za 
pozemky. Tieto peniaze týmto spoluvlastníkom bolo málo, takže si neviem predstaviť, do akej miery to 

budú chcieť. Peniaze na to, aby sa to reálne vybudovalo, nie sú, a tí ľudia tam ten chodník naozaj 
potrebujú. Preto sme našli takú variantu, na ktorej sme sa zhodli na MsZ a MsZ to odhlasovalo a myslím 

si, že pri tej variante by sme mali ostať. Chcel by som vás poprosiť, aby sme ostali pri variante, ktorá je 

teraz schválená a platí.   
 

Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 
- nakoľko poznám dôverne túto situáciu ako obyvateľ Hury a poznám aj ľudí osobne, ktorí tam žijú 

a využívajú tú cestu cez pole. Chodník je naozaj potrebný a bolo by vhodné zvážiť, ako by sme mohli 

tento chodník presadiť. Bol som v teréne na výjazdovej komisii prítomný, videl som, ako to tam vyzerá 
a je to ozaj ťažký terén. Ak by som sa mal prikloniť k tomu, aby sme ten chodník presunuli do poľa za 

radovú výstavbu, chcel by som vedieť od odboru finančného, či mesto bude mať takéto finančné krytie 
na to a v akej dohľadnej dobe a zároveň by som chcel vedieť od správy majetku ako dopadli rokovania 

s jednotlivými vlastníkmi, či tam boli prizvaní aj poslanci, alebo aký je ďalší plán rokovania s tými 

jednotlivými majiteľmi pozemkov. Potrebujem tieto informácie mať k dispozícii, aby som sa vedel 
rozhodnúť.  

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- môžem odpovedať, že peniaze v rozpočte na to alokované nie sú a je potrebné znova začať rokovanie 
možno len v tej časti, kde by vzniklo prepojenie. Oddelenie majetku dostane úlohu zavolať majiteľov 

pozemkov a v akej sume by sa to dalo vygenerovať.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

-  dovolím si trochu oponovať, my vlastné finančné krytie na tento chodník v tomto rozpočte máme. Veď 
tam je 43 tisíc €. Tie peniaze môžu byť použité na výkup pozemkov pod budúcim chodníkom. Pokiaľ si 

dobre spomínam, jedná sa o 150 m2 , ktoré nám chýbajú. 150 m2 predsa vieme vykúpiť a priviesť do 

majetku  mesta s tým, že je potrebné postaviť sa do pozície, že my z pozície k týmto majiteľom priľahlých 
pozemkov sme partneri, pretože mesto má v okolí ich parciel aj vlastné parcely a ak niečo budeme robiť 

v zmysle IBV, tak to bude spoločná investícia aj s týmito súkromnými vlastníkmi, tz., že my nie sme 
v pozícii, že sme zatlačení do roha, ale sme v pozícii, ktorá je rovnocenná s vlastníkmi, ktorí tam teraz 

majú tieto pozemky. 
 

 Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- som toho názoru, že nerozpustiť tie peniaze, ale ponechať ich na výkup pozemkov.  
 



 

 

Matúš Pažický, poslanec MsZ: 
- peniaze nie sú na celý projekt. Oni nepredajú ten kúsok 150 m2, o to sa snažilo mesto už dvakrát, buď 

chcú predať celý pozemok alebo nič, čiže na celý projekt peniaze nie sú a samotný chodník ten úzky pás 

je nepriechodný, lebo nesúhlasia s predajom a keďže ľudia ten chodník potrebujú, tak nechajme tú 
variantu, aká je teraz. Skúsme  nevyhovieť tejto petícii. To je môj názor.  

 
Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- ako komisia sme vycestovali a pozreli sa na to, zvážili sme to a navrhujeme toto riešenie. Preto sme 

navrhli aj stretnutie s ľuďmi za účasti poslancov, pretože naozaj predpokladáme, že tí ľudia aj po apelácii 
aj nás poslancov si uvedomia, že ten pozemok bez toho, aby mesto vstúpilo s nimi do nejakej spolupráce, 

je na nič.  
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- ja si nemyslím, že je to o tom, či ich ukecáme alebo nie. My sme partnerom pre týchto súkromných 

vlastníkov. My nie sme tí, ktorí od nich niečo potrebujú silou mocou, sme partneri a my z týchto pasienkov 

vieme urobiť v budúcnosti stavebné pozemky, ale oni bez nás to urobiť nevedia. 
 

Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 
- z toho, ako tu prebehla diskusia, mne takým zdravým sedliackym rozumom vyjde záver úplne 

jednoznačný. Nemusíte so mnou súhlasiť, ale nie je potrebné robiť polovičaté riešenia. Polovičaté riešenia 

sú o ničom treba robiť koncepčné systémové riešenie, tz., treba sa pokúsiť vykúpiť tie pozemky a urobiť 
tam prípravu pre IBV. Ak budeme robiť niečo len tak, látať plátať, nebude to dobré, z toho dôvodu si 

myslím, že ak p. primátor garantuje, že sa to bude riešiť, alebo čo bude možné v spraviť v jeho rukách 
a poslanci, ktorí majú eminentný záujem budú ochotní spolupracovať s oddelením majetku a s oddelením 

finančným pri tých jednotlivých rokovaniach môžu pomôcť k tomu, aby boli veci urobené systémovo, 
koncepčne, nie iba tak jednorazovo.  

 

Matúš Pažický, poslanec MsZ: 
- ja by som príliš p. primátora nebral ako garanciu, lebo možno tu už nebude a ani my po ďalších voľbách. 

Problém je v tom, že sa to stále odďaľuje, tí ľudia sú tam 40 rokov bez chodníka. Mesto to mohlo mať 
vyriešené pred 10 rokmi. Nemyslím si, že je to nekoncepčné riešenie takýmto spôsobom.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- asi sme sa p. poslancom Pažickým nerozumeli, jednoducho tu hovoríme o tom, že je treba riešiť tento 

chodník teraz s tým, že je treba rozprávať s tými vlastníkmi, že nie sú tí, ktorí si môžu diktovať podmienky 
aj keď sú vlastníci, ale v budúcnosti oni nás budú potrebovať, pretože bez nás túto IBV nevedia urobiť.  

 

PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 
- vieme za čo bojujeme ? my chceme silou mocou sa niekomu vlúpať do dvora, pretože sme si zmysleli, 

že niektorí ľudia potrebujú chodník. 
 

Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 
- bola som tam prítomná na stretnutí pri pani, ktorá tvrdí, že to je jej pozemok, cez ktorý ma viesť ten 

chodník, ale ten pozemok nie je jej, ale je majetkom mesta.  

 
PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 

-  treba preskúmať právnu dokumentáciu, po právnej stránke to sedí v prospech vlastníkov.         
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 315 k Stanovisku komisie zriadenej na vybavenie 
petície 
Za uznesenie č. 315 k Stanovisku komisie zriadenej na vybavenie petície hlasovali poslanci mesta 
Sabinov nasledovne: 
Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 6 

Nehlasovali: 1 

Prítomní:17 

Za: Ing. Miroslav Čekan, 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 

Zdržali sa: Ing. Radoslav Ernst, Tibor Kostovčík, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Matúš 

Pažický,  PhDr. Mária Zagrapanová 
Nehlasovali: Ing. Ján Fekiač 

Konštatujem, že Uznesenie č. 315 MsZ -  vyhovuje. 
 
K bodu Stanovisko komisie zriadenej na vybavenie petície bolo  prijaté u z n e s e n i e   č.  315, ktoré 

je súčasťou tejto zápisnice. 
 

9. Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 o 

podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov  
 

Dôvodovú správu predniesla Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 
- v stanovenom termíne do 30.4.2018 bolo podaných 14 žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 

na rok 2018 v celkovej výške 76 540 €. 30.5.2018 boli všetky tieto žiadosti prehodnotené na zasadnutí 

komisie pre posudzovanie žiadostí o dotácie, ktorá prerozdelila sumu 39 000 €. 9 000 € je zostatok 30 % 
v zmysle VZN z prvej etapy a zmenou rozpočtu boli dotácie navýšené o 30 000 €, čiže čiastka súhlasí. 

Komisie finančná a správy majetku predložený materiál prerokovala 11.6.2018 na svojom zasadnutí 
a odporúča schváliť rozdelenie dotácií podľa predloženého návrhu. MsR taktiež prerokovala daný materiál 

na svojom zasadnutí a odporúča  schváliť rozdelenie dotácií podľa predloženého návrhu.  
 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- navrhujem, aby sme dotáciu 10 500 €, ktorá bola pridelená mestskému futbalovému klubu Sabinov 
znížili o 1 000 € na 9 500 € a to len z toho dôvodu, že tých  1 000 €, ktoré takto získame navrhujem 

prideliť šachovému klubu mesta Sabinov, ktorý mal v tomto roku veľké úspechy a jeho členovia pokračujú 
v medzinárodných súťažiach a v majstrovstvách Európy ďalej a potrebujú tieto peniaze na cestovné 

a štartovné.  

 
Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- problém mi robí to, že tieto peniaze by mali byť použité efektívne na to, na čo boli dané. Zmienil by 
som sa o efektívnosti použitia peňazí futbalového klubu. Pozrieme sa na doklady, ktoré nám dali a zistíme, 

že možno 70 % dotácií, ktoré sme my poskytli, padlo na prestupy hráčov, členské, transfery. Tie peniaze 
nešli na šport ale administratívu. Ďalšia veľká časť peňazí padla práve pre tých hráčov, ktorí nie sú zo 

Sabinova a klub si ich vzal, padá na ich dopravu. Denne chodili na tréning a platili sa im cesťáky. Nie som 

proti tomu, aby boli financovaní, ale peniaze neboli využité efektívne a som za to, aby peniaze boli použité 
na kultúru a šport, ktorú máme. Myslím, že deti zo ZŠ cirkevná idú do Kanady, alebo niekde tak ďaleko 

prezentovať Sabinov a im sa dalo na letenky strašne málo. Presunul by som časť peňazí na letenky, aj 
umelci Šariša idú do Arabských Emirátov a tiež by potrebovali trošku podporiť aby našu kultúru 

prezentovali v zahraničí.  

 
Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 

- som rád p. Kostovčík, že ste za šport, to svedčí aj tom, že ste dali trestné oznámenie na mestský 
futbalový klub za podozrenie zo subvenčného podvodu. Zase tu zavádzate ľudí, najviac peňazí ide na 

dopravu, nie na prestupy hráčov, ale na poplatky Slovenskému futbalovému zväzu. Prestupy sme tam 

mali minimálne, lebo toľko peňazí sme nemali, aby sme  mohli nakúpiť kvalitných a dobrých hráčov, preto 
sme vlastne aj vypadli z III. ligy do IV. ligy.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- obrátilo sa na mňa občianske združenie Karate klub Sabinov, ktoré v mesiaci máj alebo jún absolvovalo 
účasť na európskom pohári v Taliansku, kde z ktorého si priniesli  2 x 3 miesto a 1 štvrté miesto. Keďže 

toto združenie dosahuje vynikajúce výsledky a reprezentuje naše mesto, myslím si, že si zaslúžia podporu 

aj mesta v rámci rozdeľovania dotácie. Keďže oni neboli účastní v riadnom kole o podanie žiadosti 
o udelenie dotácie, pretože nevedeli, či budú alebo nebudú úspešní pri kvalifikácii na šampionát, tak do 

30.4.2018 nebola podaná žiadosť, avšak minulý týždeň bola podaná žiadosť o dodatočnú refundáciu. 
Pokiaľ dobre viem, tak článok 4. bod 16 predmetného VZN mesta Sabinov umožňuje dodatočnú 

refundáciu takýchto nákladov. Mám kompletne preskenovanú celú žiadosť, ktorú oni podali. Celkové 



 

 

náklady, ktoré sa spájajú s touto refundáciou predstavujú 7 500 €, pričom žiadosť je na úrovni 4 600 € . 
Preto vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujem, aby z tejto dotácie, ktorá bude teraz rozdeľovaná, 

boli prerozdelené zdroje nasledovne: 

- aby boli ponížená výška dotácie na mestský futbalový klub o 1 000 €  
- Slovenský florbalový klub o 500 € 

- Hokejový klub Sabinov o 1000 €, čím by sa uvoľnili zdroje na úrovni 2 500 € a aspoň čiastočne vykryli 
náklady, ktoré sú spojené s reprezentáciou mesta na európskom šampionáte pre Karate klub Sabinov. 

Podľa výsledkov, ktoré dosahujú jednotlivé kluby, tak Sabinovský futbal by nedostal nič, pretože tie 

výsledky nezodpovedajú tomu, čo ide do tohto športu, nehovoria o tom, koľko stojí prevádzka športového 
areálu.  

 
Matúš Pažický, poslanec MsZ: 

- chcel by som reagovať na p. Halušku, ktorý tu rozprával o tom, že p. Kostovčík podal nejaké oznámenie 
o subvenčnom podvode. Nie je to pravda. P. Kostovčík podal iný návrh a ak také niečo prišlo 

k futbalovému klubu,  tak to prekvalifikovali policajti. P. Kostovčík priamo žiadal, aby to riešili tak, ako to 

on navrhol a on to nenavrhol ako subvenčný podvod.  
 

Šimon Vaňo, poslanec MsZ: 
- určite chceme podporiť karate klub Sabinov, pretože vidíte, že je tam návrh 4 000 €, určite by sme 

podporili aj druhý  karate klub Katsudo, ktorí nežiadali dotáciu. Formou refundácie to funguje takto, že 

musia si podať žiadosť až do konca novembra a potom im tie peniaze prídu za túto akciu, ktorá sa konala 
teraz.  

 
Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

-  prejednávame rozdeľovanie dotácií a p. Haluška reagoval osobnou invektívou nie k veci, ktorú 
prerokovávame . Tak aby som p. Haluška uviedol vaše osobné invektívy na správnu mieru. Šírite klamstvá 

a nezmysly. Ja som podal trestné oznámenie vo veci nie na niekoho konkrétne, vo veci nie subvenčného 

podvodu, ale z veci podozrenia spáchania trestného činu, porušenia pravidiel pri správe cudzieho majetku. 
Vychádzal som z toho, že pravidlo pre správu cudzieho majetku, čiže financií je naše VZN č. 14 a žiadal 

som prokuratúru aby preverila, či sústavné udeľovanie dotácií nielen futbalistom, ale aj všetkým 
ostatným, ktorí nedodržali tieto pravidlá VZN č. 14, či nie je v rozpore so zákonom, lebo tieto peniaze 

sme im nemali dať, pokiaľ nesplnili podmienky. Porušili sme pravidlá pri správe cudzieho majetku, čiže 

majetku občanov mesta. Tieto hlúposti a nezmysli, šírite po celom Sabinove a ohovárate mňa, čiže aj toto 
dnešné vaše verejné vystúpenie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu ohovárania. Zamyslite 

sa nad tým, či to vedenie klubu je tak ako má byť, aby tie peniaze od mesta boli použité na ten šport.  
 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- aj ja som sa dozvedela, že na komisii pri rozdeľovaní dotácií, respektíve v kuloároch padajú rôzne 
obvinenia na náš okruh poslancov, ako sme proti športu a podobné záležitosti. Ja si myslím, že ak na MsZ 

poviem a poukážem na nedostatok vo vyúčtovaní dotácie to neznamená, že som proti športu. Šport 
podporujem, ale ako dnes som čítala v správach z kontrol, že nie je doklad o tom, či faktúra bola vôbec 

vyplatená a ďalšie veci, tak na toto my musíme poukázať, na to sme tu poslanci, aby sme tieto veci riešili 
a aby sa veci robili správne. Nebola by som rada, aby tu padali osobné invektívy v súvislosti 

s poslaneckým mandátom, lebo každý poslanec má právo vyjadriť svoj názor bez ohľadu na to, či sa to 

kolegovi páči alebo nie.  
 

Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 
- súhlasím  s predrečníčkou p. Lenkovou, treba poukazovať na nedostatky, ale netreba spraviť z toho 

nejakú veľkú vedu. Človek, ktorý robí tieto veci je aj človek omylný, dochádza ku nedostatkom, ktoré sa 

aj potom dajú odstrániť, prípadne teraz sme to odstraňovali takým spôsobom, že sme doručili ďalšie 
faktúry, ktoré nespochybniteľným spôsobom dokladujú využitie týchto finančných prostriedkov. 

Vyúčtovanie týchto finančných prostriedkov je k 31.12, viete aký je koniec roka a výpisy z účtov máme 
až v januári, minimálne takéto doklady musím dokladovať spätne po finančnej kontrole. 

 
PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 

- v každej civilizovanej krajine sa podporuje šport, vlády a krajiny veľkoryso dávajú prostriedky na tento 

účel. Keď štát je veľkorysý tak aj my máme byť, nemáme byť ako žgrloši a kontrolovať a obracať každý 
cent ako sa utratil, vážme si ľudí, ktorí to obetavo robia a treba ich všemožne podporovať a ďakovať im.  



 

 

 
Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 

- chcela by som reagovať na p. poslanca Hrabčáka. Dnes prejednávame žiadosti, ktoré boli podané 

v termíne do 30.4.2018. Tieto žiadosti boli prehodnotené aj v komisii na posudzovanie žiadostí. Žiadosť 
organizácie karate klub Sabinov nebola podaná v stanovenom termíne, v zmysle VZN nebola posúdená 

danou komisiou, tak podľa mňa nemôžeme tento návrh schváliť.  
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ. 

- komisia stále len odporúča, schvaľuje MsZ, t.z., toto je len taká domnienka, ktorá môže byť hypotézou, 
ale my vieme, že toto nie je pravda.  

- pokiaľ nie je možné udeliť dotáciu hneď teraz v tomto kole, tak tie peniaze môžu ostať ako nerozdelené 
a táto dotácia môže byť udelená ešte tento rok ako refundácia po ďalšom kole rozdeľovania ale z tohto 

rozpočtu ešte tento rok.        
 
Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 

- viem, že komisia má odporúčací charakter, ale VZN hovorí, že komisia posúdi predložené žiadosti 
a zostaví návrh. Tento článok nášho VZN určite nebol dodržaný a z toho dôvodu by som to neodporúčala 

schváliť. Ak ostane rezerva tých  2 500 € a budete to schvaľovať potom, keď to posúdi komisia, tak môže 
byť.  

 
Návrhová komisie predniesla pozmeňujúci návrh Mgr. Daniely Lenkovej – zníženie dotácie pre Mestský 
futbalový klub o 1 000 € na sumu  9 500 € a zvýšiť dotáciu pre Šachový klub Sabinov z 1 500 € na 2 500 
€.  
 
Za pozmeňujúci návrh Mgr. Daniely Lenkovej – zníženie dotácie pre Mestský futbalový klub o 1 000 € na 
sumu  9 500 € a zvýšiť dotáciu pre Šachový klub Sabinov z 1 500 € na 2 500 € hlasovali poslanci mesta 
Sabinov nasledovne:  
Za: 5 
Proti: 2 

Zdržali sa: 9 

Nehlasovali: 1 

Prítomní:17 

Za: Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová,  Matúš Pažický  
Proti: Ing. Ladislav Haluška, PhDr. Mária Zagrapanová  

Zdržali: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Radoslav Ernst, Ing. František Gardoš, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter 
Labanc, Ing. Mgr. Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo 

Nehlasovali: Ing. Ján Fekiač 

Konštatujem, že pozmeňujúci návrh MsZ -  neschvaľuje 
 
Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD., – zníženie dotácie 
žiadateľov č. 4 Mestský futbalový klub o 1 000 € č. 6 Slovenský florbalový klub o 500 € č. 9 Hokejový klub 
Sabinov o 1000 €,  a prevedenie rezervy  2 500 €  
 
Za pozmeňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD., – zníženie dotácie žiadateľov č. 4 Mestský futbalový 
klub o 1 000 € č. 6 Slovenský florbalový klub o 500 € č. 9 Hokejový klub Sabinov o 1000 €,  a prevedenie 
rezervy  2 500 € hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne:  
Za: 4 
Proti: 3 

Zdržali sa: 9 

Nehlasovali: 1 
Prítomní:17 

Za: Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Mgr. Eva Motýľová,  Matúš Pažický,  
Proti: Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 

Zdržali sa: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Radoslav Ernst, Ing. František Gardoš, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter 
Labanc, Mgr. Daniela Lenková, Ing. Mgr. Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, doc. Ing. Juraj Ružbarský, 

PhD. 

Nehlasovali: Ing. Ján Fekiač 
Konštatujem, že pozmeňujúci návrh MsZ -  neschvaľuje 



 

 

 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 316 k Návrhu na rozdelenie dotácií z rozpočtu 
mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov 
 
Za uznesenie č. 316 k Návrhu na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 1 

Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 1 

Prítomní:17 

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

Proti: Tibor Kostovčík 
Zdržali sa: Mgr. Eva Motýľová 

Nehlasovali: Ing. Ján Fekiač 

Konštatujem, že Uznesenie č. 316 MsZ -  schvaľuje . 
 
K bodu Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov bolo  prijaté u z n e s e n i e   č.  316, ktoré je súčasťou 
tejto zápisnice. 

 

10. Zriadenie neziskovej organizácie za účelom predloženia žiadosti o NFP z OP 
Zdravotníctvo, súvisiace s výzvou na predkladanie projektových zámerov na 
modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej 
zdravotnej starostlivosti. 
 

Dôvodovú správu predniesol Mgr. Lukáš Janiga, právnik mesta: 
- pred vami sa nachádza materiál, ktorý úzko súvisí s už raz schváleným uznesením z minulého MsZ, 

ktorým vlastne zastupiteľstvo odsúhlasilo projektový zámer integrovaných zdravotných stredísk. Už aj 
predchádzajúci materiál predpokladal založenie neziskovej organizácie, čiže tento materiál je už len 

nejakým  doplnením predchádzajúceho zastupiteľstva. Je vám predložený samotný štatút neziskovej 
organizácie, zakladacia lista a subjekt, ktoré sú zahrnuté medzi zakladateľmi ako takými. Základným 

zakladateľom je mesto Sabinov, druhým je Poliklinika nezisková organizácia a tretím je súkromná 

spoločnosť  Rojak, ktorej  predmetom je prevádzkovanie zdravotníckeho  zariadenia  všeobecnej 
ambulancie v odbore všeobecné lekárstvo. Takéto nastavenie zakladateľov vyplýva z metodiky  pre 

realizáciu a fungovanie  tých plánovaných centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktorú spracovalo 
ministerstvo zdravotníctva   v rámci operačného programu. Samotná metodika možno predpokladala 

možno dva základné prístupy pri zakladaní    týchto neziskoviek. Mesto Sabinov zvolilo model A , ktorý 

predpokladal silnejšiu pozíciu mesta v samotnej neziskovej organizácii, preto je tam počet členov správnej 
rady 3, 4 člena bude nominovať poliklinika a 5 člena samotný ten subjekt alebo súkromná spoločnosť, 

ktorá poskytuje ambulantnú starostlivosť. Ak otázka by neskôr náhodou znela prečo je tam len jedna 
konkrétna spoločnosť Rojak, s. r. o.  a nie sú tam ďalšie, samotná metodika by bola rada, keby tam boli   

druhý, tretí, štvrtý, akýkoľvek súkromný subjekt, ktorý poskytuje  všeobecnú zdravotnú starostlivosť len 

ho bolo potrebné nájsť, tak v tejto  sme aspoň radi, že sme našli jedného, ktorý bol ochotný   spolu s 
mestom a poliklinikou založiť neziskovú organizáciu, ktorá bude vykonávať uvedenú činnosť neziskovo a 

akýkoľvek majetok, ktorý nadobudne zo svojej činnosti, je povinná ho investovať ďalej do poskytovania 
služieb všeobecne prospešných. Návrh členov do správnej a dozornej rady kopíruje terajších zástupcov 

mesta v poliklinike Sabinov. V horizonte budúci rokov sa neziskovky môžu zlúčiť do jednej  ako takej. Na 
osobe prvého riaditeľa sa majú dohodnúť všetci traja zakladatelia. Navrhovaný riaditeľ, Mgr.  Rastislav 

Birčák  vzišiel z takejto polo neformálnej dohody týchto troch zakladateľov, preto je tam definovaný návrh 

na schválenie p. Birčáka za riaditeľa. Jednou z náležitostí zakladateľskej listiny je aj ustanovenie prvých 
členov správnej rady, ustanovenie funkcie prvého riaditeľa.   



 

 

Matúš Pažický, poslanec MsZ: 
- ja by som sa chcel opýtať p. právnika, že vy  vravíte, že tie tri subjekty sa zhodnú na tom, kto bude 

prvý riaditeľ neziskovky, ale nie je uvedené, že akým spôsobom sa rozhodnú,  respektíve akým spôsobom 

urobia výber. Podľa môjho názoru by sa malo urobiť verejné výberové konanie, aby tieto tri subjekty sa 
rozhodli na riaditeľovi na základe verejného výberového konania. Povedzte mi, aký je názor a tieto veci.  

 
Mgr. Lukáš Janiga, právnik mesta: 

- samotná metodika pri zakladaní neziskovky nepredpokladá nejaké výberové konanie na funkciu riaditeľa, 

nepredpokladá to ani samotný zákon o neziskových organizáciách. Prečo je tam navrhnuté konkrétne 
meno,  vzniklo na základe dohody. K tejto téme je neúprosný čas, ak vyjde vypísanie výzvy, tak myslím, 

že tam bude 2-3 mesačné obdobie na predloženie konkrétnej projektovej dokumentácie a za taký krátky 
čas vyriešiť množstvo administratívnych vecí by bolo asi nemožné.   

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- my sme žiadosť o projektový zámer podali a v prípade kladného posudku nasleduje druhá fáza a to je, 

že sa predkladá žiadosť o nenávratný finančný prostriedok, ale žiadateľom nemôže byť mesto, ale nový 
subjekt. Z hľadiska časového preto treba aj už novú organizáciu. Ak nebudeme úspešní, táto nezisková 

organizácia musí zaniknúť, je to v metodickom pokyne.  
 

Ing. Miroslav Čekan, poslanec MsZ: 

- po vyhodnotení projektového zámeru ak bude vyhodnotená ako kladná alebo záporná hodnotiaca správa 
tak môžeme podať projekt aj ak bude hodnotiaca správa záporná. Ďalej by som chcel k tomu riaditeľovi, 

je to jediný schopný kandidát, ktorého podporia všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v tejto 
neziskovke. Nakoniec, pokiaľ tá neziskovka vznikne, správna rada bude konať a správna rada v zmysle 

štatútu bude voliť nového riaditeľa, teda buď ho podporí alebo nie, je to na rozhodnutí správnej rady.  
 

Matúš Pažický, poslanec MsZ: 

- nechcem hodnotiť p. Birčáka viem, že je kompetentný, len ide o tú formu. Napr., mohli by sme tam dať 
vás ako osobu dočasného riaditeľa alebo keď vy nemôžete, tak p. Birčák, keď aj tak správna rada bude 

o ňom rozhodovať, ale ide o to, aby rozhodovali o riaditeľovi na základe riadneho verejného výberového 
konania ,aby to nebolo polo formálne, ale aby to bolo normálne.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- p. Čekan povedal, že navrhovaný kandidát je jediný schopný, pokiaľ neurobíte výberové konanie, toto 

tvrdiť nemôžte.  Ak by ste povedali jediný akceptovateľný pre nás, tak by som tomu rozumel, ale jediný 
schopný je vyjadrenie, ktoré nie  je založené na pravde. Mám niekoľko otázok s týmto predloženým 

návrhom.  

- zaujímalo by ma, ako bude hospodáriť táto nezisková organizácia s majetkom, pretože o NFP bude  
žiadať založená organizácia  CISKO Sabinov nezisková organizácia, ale predsa aj mesto tam bude mať 

veľký vklad, ktorý je na úrovni  300 tisíc €. Mňa by zaujímalo, či mesto prevedie tento svoj vklad, ktorý 
je potrebný na to, aby to centrum fungovalo, či prevedie do  majetku centra integrovanej zdravotnej 

starostlivosti, alebo to ostane v majetku mesta a mesto iba podpíše dohodu o prenájme tohto majetku. - 
- ako povedal p. primátor, navrhovaní členovia správnej rady, dozornej rady a navrhovaný budúci riaditeľ 

pravdepodobne nebudú mať žiaden plat, pretože táto nezisková organizácia minimálne prvé dva roky 

nebude mať žiadne výkony, pokiaľ to postavíme zazmluvníme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 
tak od dnešného dňa možno aj dva roky, t.z, že keď je tu záväzok, že naozaj títo členovia nebudú platení, 

tak je to v poriadku. Nominovaní sú na 5 rokov, všetci poslanci, ktorí tu sedíme, bude trvať nie viac ako 
4 mesiace a nasledovať budú nové voľby. A nasledovné bude 4 ročné, takže to je tiež trochu na zváženie. 

 - mrzí ma, že poslancov je 17 avšak pri rokovaní členov správnej rady a dozornej rady boli prítomní len 

členovia MsR, tak sa chcem spýtať, či v tejto veci má MsR špeciálne oprávnenie a čo ostatné komisie? 
Bolo tu povedané, že nie je dostatok času, ja tu sedím 7 a pol roka a počas týchto rokov sa stretávame s 

tým, že nemáme dostatok času a všetky veci sú riešené na poslednú chvíľu.  V každom prípade komisie 
k tomuto bodu rokovania mohli prebehnúť a možno navrhovaní členovia správnej rady a dozornej rady 

mohli byť  vecou širšieho konsenzu všetkých poslancov.  
- je treba povedať jednu veľmi dôležitú vec ako povedal p. Pažický, pozícia riaditeľa by mala byť vecou 

verejného výberového konania, pretože hovoríme o verejnom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. 

Hospodárime s verejnými zdrojmi.  



 

 

- v článku 9 k štatútu k tejto organizácie je napísané, že predkupné právo majú všetci 3 členovia, mesto, 
poliklinika a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Myslím, že ten článok by mal byť upravený a mesto 

Sabinov by malo mať v plnom rozsahu predkupné právo ako prvé v poradí.  

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- na mimoriadnom zastupiteľstve sme to prejednávali a nebola tam reč o tom, že mesto bude podávať 
žiadosť o NFP, ale 25.6.2018 ma navštívil p. Čekan a povedal, že ak nechceme prísť o žiadosť, tak sa to 

muselo spraviť, tak som dal pokyn na to, aby mesto v spolupráci s poliklinikou spracovali žiadosť.   

 
PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 

- som členom dozornej rady a viem ako mesiace sa tento projekt rodil a my teraz poslanci sa k tomu 
správame ako pôrodná baba, ktorá chce dieťa zaškrtiť pôrodnou šnúrou, tak buďme veľkorysí, prosím 

vás.  
 

Ing. Miroslav Čekan, poslanec MsZ: 

- o plate riaditeľa rozhoduje správna rada neziskovej organizácie, úplne zadarmo to robiť nebude. 
Novozvolení členovia rady sú osvedčení a kompetentní. Financovanie NO bude závisieť od šikovnosti 

riaditeľa. Čo sa týka majetku, tak po 5 rokoch to prejde do majetku mesta.  
 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- poprosím p. Čekana, aby využil diskusný príspevok a do vysvetľoval dôležité veci. 
 

Matúš Pažický, poslanec MsZ: 
- mám menší pozmeňovací návrh, aby sa na miesto vety, že MsZ schvaľuje Mgr. Rastislava Birčáka ako 

prvého riaditeľa CISKO Sabinov, n.o.  aby sa táto veta vynechala a aby sa nahradila tým, že MsZ schvaľuje 
neodkladné vyhlásenie verejného výberového konania na tohto riaditeľa a z toho výsledku aby sa stal ten 

konkrétny človek riaditeľom.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- páni, ak rokujete v MsR, dohodnite sa čo budete hovoriť, že to riešite mesiace alebo niekoľko dní. My 
poslanci nemáme dostatok informácií na to, aby sme schvaľovali takýto zámer, bolo niečo schválené na 

MsZ v júni, ale tieto informácie nám všetky podané neboli, preto sa tu kladú tieto otázky. Povedal. p. 

Čekan, že zadarmo to riaditeľ robiť nebude, a p. Čekan to nekomentuje, tak neviem, čo k tomu povedať.  
 

Ing. Miroslav Čekan, poslanec MsZ: 
- ako som hovoril, plat riaditeľa určuje správna rada. V auguste vyjde hodnotiaca správa, pozitívna alebo 

negatívna, ale už vyjde aj výzva na podanie žiadosti o NFP. My tam potrebujeme obstarať verejnú 

dokumentáciu, spracovať verejnú dokumentáciu pre stavebné povolenie, tak kedy podáme žiadosť o NFP, 
to by sme nestihli.  

 
PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 

- otázka na p. Hrabčáka, či aj na jeho zatepľovacie projekty, či sa robí konkurz, kto to bude riadiť a či mu 
tam chodí p. Kostovčík na kontrolu určite má všetko v poriadku, ale my to predpokladáme a veríme mu.  

 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 
- zatiaľ som pozeral a počúval. Niekedy sa mi oči pretočili, niekedy som dostal závrat z toho všetkého. 

Chcel by som pripomenúť p. primátorovi, aby sa dodržiaval rokovací poriadok, nedá sa reagovať faktickou 
na faktickú poznámku. P. Miko, vy nerozlišujete, čo je súkromné a čo je štátne. P. Hrabčák svoju činnosť 

robí cez svoju súkromnú firmu a tá nepodlieha žiadnemu verejnému obstarávaniu. Myslím si, že takto 

určiť ľudí do všetkých orgánov tej novej firmy nie je úplne fér. Mali sme o tom jednať na mimoriadnom 
MsZ a nie až teraz. Je tu vidieť nefér chovanie, lebo vtedy sa to riešiť nemuselo a teraz už nie je čas. 

Som za to, aby sa tieto orgány trocha ináč kreovali, nie som za to, aby aj v jednej a v druhej neziskovke 
bola rovnaká správna rada, lebo je to konflikt záujmov. Budeme hlasovať o týchto veciach a chcel by som 

pripomenúť, že aj pri hlasovaní sa obchádza zákon o konflikte verejných činiteľov.  
 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- vidím, že ešte veľa z nás chce diskutovať. Ja by som znova navrhoval prestávku, aby sme si to 
vydiskutovali, pretože naozaj to vnímam ako nevydiskutovaný dokument. To všetko, čo tu riešime 30 min, 



 

 

sme si za 15 min mohli povedať, mohli sme tam navrhnúť novú správnu a dozornú radu a každý by bol 
spokojný, keď sme našli riešenie ohľadom volebných obvodov, myslím, že oveľa skôr nájdeme riešenie, 

keď si povieme rovno každý priamo do očí, čo máme, a nemusíme to tak oficiálne cez záznamy a cez to, 

kto koľko sa hlásil a aké výhrady mal.  
 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- v provom rade, chcem povedať, že nemám nič proti tomu aby táto neziskovka vznikla. Mám taký pocit 

a to nie je prvýkrát, že my sme neponaučiteľní a stále opakujeme tú istú chybu a to, že predkladáme veci 

bez toho, aby sa vopred prerokovali a potom nastáva to, čo nastáva. Naozaj, všetko bolo na rýchlo, p. 
Čekan s touto myšlienkou prišiel ak sa dobre pamätám na finančnej komisii ešte v máji, odvtedy uplynuli 

tri mesiace, čiže sme mali dosť času, aby sme sa keď nijak inak, tak neformálne stretli, ale všetko sa 
urobí len v úzkom okruhu ľudí a potom sa hneváme, že chceme vedieť viac, že padajú otázky a že 

nemáme vysvetlené mnohé otázky.  
 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- s vašim názorom p. poslankyňa sa vôbec nedá súhlasiť. Ak vyšla výzva, vôbec sa nevedelo, či Sabinov 
je oprávnený na CISKO. Zopakujem priebeh, aký bol. Museli sme zvolať mimoriadne MsZ a hneď po 

mimoriadnom už nám bolo oznámené, že žiadateľom o NFP nemôže byť mesto.  
 

PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 

- ak by ste robili projekty, videli by ste, koľko vecí by ste museli robiť na poslednú chvíľu tak sa prosím 
vás nehrajte na spravodlivých.  

 
Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- p. primátor povedal, že sme ešte nič nevedeli, ale je zaujímavé, že na komisii, kde som bol, predkladal 
p. Čekan už spracovanú štúdiu. Štúdia sa nespracuje za jeden deň. Pri prvej zmienke v máji už bola 

vypracovaná štúdia, čiže niekto o tom už niečo vedel, vedelo sa koľko miestností, koľko lekárov. Netreba 

zahmlievať.  
 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 
- je veľký rozdiel medzi projektovou dokumentáciou, aj to ešte nie je spracovaná a postupe pri spracovaní 

žiadosti o NFP a pravidlá o tom, ako musí žiadateľ postupovať, vyšli neskoro.  

 
Ing. Miroslav Čekan, poslanec MsZ: 

- mesto spracovalo projektový zámer k 31.7.2018. Bol podaný na ministerstvo, t.z., že  mali sme s tým 
dosť roboty, kto na tom pracoval vie, o čom to bolo. Hodnotiaca správa vyjde v auguste a tiež aj výzva 

a my chceme stihnúť projektovú dokumentáciu, na ňu treba robiť verejné obstarávanie, plus stavebné 

povolenie. Kvôli tomu sa to urýchľovalo, s kým sme to mali konzultovať?  
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslane MsZ: 
- bolo tu niekoľko osobných invektív od kolegu p. Mika. Mrzí ma jedna vec, že poslanci, ktorí tu sedia 

v zastupiteľstve, nemajú elementárne znalosti z oblasti ekonomiky, stavebníctva alebo z oblasti zákonov, 
lebo naozaj miešať verejný sektor a súkromný sektor nie je možné.  Je rozdiel narábať so súkromnými 

zdrojmi vlastnými a verejnými zdrojmi, ktoré sú z rozpočtu štátu. Podobné projekty nie úplne rovnakého 

charakteru riešim v meste Sabinov 10 rokov a mám preinvestovaných viac ako 4 milióny € v rámci regiónu 
Sabinov a okolie, preto sa v tom trošku vyznám a viem sa k tomu vyjadriť. Invektívy, ktoré vzniesol p. 

Miko, tak som ja len reagoval v predchádzajúcom príspevku na to, čo povedal s tou pupočníkovou šnúrou. 
Asi by si to mohol odpustiť, pretože toto fórum má nejakú vážnosť a tieto hlúposti, ktoré tu dookola 

omieľa rôznymi polosrandami a invektívami, nepatria na toto fórum. Cítim sa trápne ako poslanec MsZ, 

ak mám takéto veci počúvať. Chcel by som reagovať na p. Čekana. Ak si prečítate etický kódex, tak p. 
Čekan by k tejto veci nemal vôbec vystupovať, pretože je v priamom konflikte záujmov, to tvrdím od 

začiatku volebného obdobia, kedy p. Čekan je štatutárnym orgánom organizácie, ktorej zriaďovateľom je 
mesto Sabinov. P. Čekan, vy ste sa nemali s kým poradiť ? Pokiaľ ste mali nejaké otázky, my poslanci nie 

sme pre vás partneri ? V oblasti financovania sme pre vás partneri veď my ako jediný zákonodarný orgán 
mesta môžeme tento zámer schváliť. Vy ste sami svoji? Tomu nerozumiem. Vyprosím si takéto reči, že 

p. Kostovčík pre vás nie je partner na rokovania a už vôbec nie Kostovčík. My sa teraz môžeme stavať 

k tejto veci, že čo vy vlastne od nás chcete, prečo to predkladáte, keď nie sme pre vás partnerom.  
 



 

 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 
- nechcem byť v novej správnej rade novej neziskovej organizácie, čiže poprosím vás, aby ste tam 

nominovali niekoho druhého. Chcem sa opýtať, či bude vyhlásená prestávka, lebo odmietam za tento bod 

hlasovať po tom, čo tu odznieva.  
 

Mgr. Lukáš Janiga, právnik mesta: 
- nech nie je pre vás post riaditeľa sporný, odsúhlaste si dnes kohokoľvek chcete a ak bude mať s tým 

ktokoľvek problém a bude na to čas a priestor v priebehu týždňa, dvoch, troch, tak nech ho po vzniku  

neziskovky správna rada odvolá. Práve pre tú krátkosť času je dôležité, že ten riaditeľ musí byť uvedený 
v zakladateľskej listine.  

 
PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 

- mať technické, ekonomické vzdelanie znamená byť Ing. a znamená to, že som schopný riešiť problémy 
tohto typu, ale mať humánne vzdelanie ľudské atď. a v tejto kategórii sa pohybovať, je to úplne iné. 

 

Matúš Pažický, poslanec MsZ: 
- za seba môžem povedať, že súhlasím so založením n. o., len som navrhoval, že keby sme do týždňa 

urobili výberové konanie, aby to bolo všetko dobré po formálnej stránke a potom to posunuli na 
ministerstvo.  

 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 
- nie som proti založeniu n. o., mňa len irituje spôsob, akým sa to od samého začiatku koná a irituje ma 

správanie p. Čekana, že tu hodnotí ľudí, s kým sa bude jednať a s kým nie.         
 

Ing. Miroslav Čekan, poslanec MsZ: 
- nepoviem vám osobne čo si myslím, ja si to vydiskutujem s vami osobne.  

 

Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 
- to, čo urobilo vedenie polikliniky na čele s p. Čekanom, tak z môjho pohľadu je to klobúk dole. Akonáhle 

štát vydal presné usmernenie, urobil všetko preto, aby sme mohli požiadať o NFP a výsledkom toho je 
potreba založiť túto neziskovú organizáciu. Chápem, že na to bolo málo času, ale s tým nespravíme naozaj 

nič. Chcel by som podporiť aby sme zahlasovali za zriadenie tejto organizácie, štruktúry, ktoré sú 

stanovené zákonom. Urobme všetko pre to, aby sme tieto peniaze získali.  
 

Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 
- ako poslanci si musíme dať jednu otázku, či to chceme alebo nie. Potrebuje to mesto a okolie? Ja si 

myslím, že určite to potrebuje. Neviem prečo sa bojíme dať teraz toho riaditeľa, ktorý je navrhnutý, kde 

mesto má väčšinu. Potom, keď prídu finančné prostriedky, správna rada ho odvolá a môžeme reagovať 
na to, keď máme väčšinu. Keď sa mesto rozhodne, poslanci sa uznesú, riaditeľ sa odvolá  a spraví sa 

výberové konanie. Čo sa týka platu, je tam tých 500 € na začiatku a kým tam nebudú žiadne finančné 
prostriedky, tak ten plat nebude, lebo nebude mať z čoho, až keď neziskovka vygeneruje nejaké 

príspevky, tak potom mu môže správna rada schváliť plat.  
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- správna rada bude rozhodovať o výške platu, my nebudeme mať na to dosah. Dá sa robiť zrýchlené 
výberové konanie na takéto pozície, tak sa netvárme, že sa to nedá a že sa to nedeje.  

 
Matúš Pažický, poslanec MsZ: 

- možno stihneme do toho týždňa urobiť to verejné výberové konanie. Termín na podanie žiadosti je 3 

týždne tak aby do vtedy bol ten človek z verejného výberového konania vybraný. Ja zahlasujem aj za 
jedno aj za druhé, ale ten návrh som podal.  

 
Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- nemám proti n. o. nič, ani proti tým ľudom čo sú nominovaní nič, ale hovorím o tom, že by nemali byť 
v obidvoch neziskovkách. Uvedomujete si, že platia zákony na Slovensku, akonáhle je niekto 

zamestnancom, tak má nárok na minimálnu mzdu ako zamestnanec. 

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 



 

 

- aktuálne platí nový zákon o odmeňovaní zamestnancov a mali by ste vedieť, že riaditeľ je štatutárny 
orgán a myslím, že je tam 1,5 násobok priemernej mzdy v hospodárstve. Tieto veci sú s otáznikom 

a myslím, že neboli relevantne vysvetlené.  

 
Mgr. Lukáš Janiga, právnik mesta: 

- pokiaľ nebude zakladateľmi ustanovená osoba riaditeľa, zakladateľská listina nebude kompletná. 
Neziskovka nevznikne, pretože nemá prvého riaditeľa ustanoveného zo strany zakladateľov.  

 
Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 
- pokiaľ dáme meno na registráciu, tak neplatíme nič, pokiaľ sa neziskovka nezaregistruje, potom platí 

pre ňu zákon o neziskovkách, že zamestnancom neziskovky sa stáva riaditeľ, ale registráciou stratíme my 
ako poslanci možnosť už ho odvolávať alebo menovať niekoho iného, lebo to bude robiť správna rada.  

 
Mgr. Peter Labanc, poslanec MsZ: 

- poprosím, ukončíme túto diskusiu.  

 
Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Matúš Pažického -  navrhujem, aby na funkciu riaditeľa 
CISKO, n. o., bolo vyhlásené neodkladne verejné výberové konanie na základe ktorého výsledku bude 
táto funkcia obsadená 
 

 
Za pozmeňujúci návrh Matúš Pažického -  navrhujem aby na funkciu riaditeľa CISKO, n. o., bolo 
vyhlásené neodkladne verejné výberové konanie na základe ktorého výsledku bude táto funkcia 
obsadená hlasovali poslanci mesta nasledovne:  
Za: 3 
Proti: 3 

Zdržali sa: 10 

Nehlasovali: 1 
Prítomní:17 

Za: Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Matúš Pažický,  
Proti: Ing. Radoslav Ernst, PaedDr. Jozef Miko, doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD. 

Zdržali sa: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Peter 

Labanc, Mgr. Daniela Lenková, Ing. Mgr. Anna Mihoková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. 
Mária Zagrapanová 

Nehlasovali: Jozef Kropiľák 
Konštatujem že pozmeňujúci návrh MsZ -  neschvaľuje . 
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- za nového člena správnej rady navrhujem Tibora Kostovčíka  

 
Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 

- navrhujem za člena správnej rady niekoho z finančného oddelenia MsÚ, ale to by som nechal na výber 
p. Ing. Semanovú aby vybrala kto by to mohol byť.   

 

Ing. Miroslav Čekan, poslanec MsZ: 
- navrhujem za člena správnej rady Mgr. Evu Motýľovú.  

 
Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- pokiaľ som 4 roky nebol v žiadnej správnej rade, necítim aby som musel vstúpiť teraz do správnej rady.  

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- z finančného oddelenia navrhujem Ing. Alžbetu Semanovú.  
 
Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD., -  navrhujem aby novým 
členom  správnej rady sa stal Tibor Kostovčík 
 

Za pozmeňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD., -  navrhujem aby novým členom  správnej rady sa 
stal Tibor Kostovčík hlasovali poslanci mesta nasledovne:  



 

 

Za: 6 
Proti: 3 

Zdržali sa: 7 

Nehlasovali: 1 
Prítomní:17 

Za: Ing. František Gardoš, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. 
Eva Motýľová,  Mgr. Šimon Vaňo,  

Proti: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Radoslav Ernst, PaedDr. Jozef Miko 

Zdržali sa: Ing. Ján Fekiač, Ing. Ladislav Haluška,  Tibor Kostovčík, Ing. Mgr. Anna Mihoková, Matúš  
Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., PhDr. Mária Zagrapanová 

Nehlasovali: Jozef Kropiľák 
Konštatujem, že pozmeňujúci návrh MsZ -  neschvaľuje . 
 
Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Ing. Radoslava Ernsta -  navrhujem aby novým členom  
správnej rady sa stala Ing. Alžbeta Semanová 
 
Za pozmeňujúci návrh Ing. Radoslava Ernsta -  navrhujem aby novým členom  správnej rady sa stala 
Ing. Alžbeta Semanová hlasovali poslanci mesta nasledovne:  
Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 5 
Nehlasovali: 1 

Prítomní:17 
Za: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav 

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

Zdržali sa: Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, 

Matúš Pažický 
Nehlasovali: Jozef Kropiľák 

Konštatujem, že pozmeňujúci návrh MsZ -  schvaľuje . 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 317 k Zriadeniu neziskovej organizácie za účelom 
predloženia žiadosti o NFP z OP Zdravotníctvo, súvisiace s výzvou na predkladanie projektových 
zámerov na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej 
starostlivosti. 
 
Za uznesenie č. 317 k Zriadeniu neziskovej organizácie za účelom predloženia žiadosti o NFP z OP 
Zdravotníctvo, súvisiace s výzvou na predkladanie projektových zámerov na modernizáciu zdravotníckej 
infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti hlasovali poslanci mesta 
Sabinov nasledovne: 
Za: 14 

Proti: 0 
Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 1 

Prítomní:17 
Za: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav 

Haluška,  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: Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík 
Nehlasovali: Jozef Kropiľák 

Konštatujem, že Uznesenie č. 317 MsZ -  schvaľuje. 
 
K bodu Zriadenie neziskovej organizácie za účelom predloženia žiadosti o NFP z OP Zdravotníctvo, 

súvisiace s výzvou na predkladanie projektových zámerov na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry 
za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti bolo  prijaté u z n e s e n i e   č.  317, ktoré je 

súčasťou tejto zápisnice. 



 

 

 
 
 

11. Prerokovanie protestu prokurátora proti druhej časti uznesenia mesta Sabinov 
č. 87 z 8.10.2015, ktorým bol schválený prevod nehnuteľnosti formou zámennej 
zmluvy (pozemok pod „točňou“ na Čergovskej ulici) 

 
Dôvodovú správu predniesol Mgr. Lukáš Janiga, právnik mesta: 

- dňa 14.5.2018 bol mestu Sabinov doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Prešov proti 

druhej časti uznesenia mesta Sabinov č. 87 z 8.10.2015, ktorým bol schválený prevod nehnuteľnosti 
formou zámennej zmluvy ( pozemok pod „točňou“ na Čergovskej ulici). Po preskúmaní procesnej stránky 

prokurátor dospel k presvedčeniu, že je to v rozpore so zákonom, neuviedol ustanoveniu § zákona 
o majetku obcí na základe ktorého si myslí, že je to nezákonné, ale z obsahu jeho protestu prokurátora 

sa to dalo vyčítať.  

 
Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 

- osobne to vnímam ako to predniesol p. právnik. Myslím si, že tú točňu tým ľuďom treba vybudovať. 
V lete nie je problém, ale akonáhle je tam sneh, tak ťažká technika tam neprejde, preto si myslím, že je 

potrebné vyriešiť tento problém a pozerať na naňho ako na ľudský problém, nie ako protest prokurátora. 
Ak by bolo možné, skúsim pripraviť návrh do stavebnej komisie v spolupráci s odborom výstavby, aby sa 

našla nejaká iná lokalita  blízko tej točni, kde by mohla vzniknúť iná točňa.  

 
Matúš Pažický, poslanec MsZ: 

- všimol som si, že v podkladoch nemáme znenie tohto protestu, len dôvodové správy, v zásade celkom 
presne neviem, voči čomu protestuje ten prokurátor.  

 

PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 
- treba sa zamerať na riešenie problému ako navrhuje p. Ernst. 

 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- tieto právne veci sú pre nás dosť ťažké a chcem poprosiť p. právnika aby mi ozrejmil, aký bude ďalší 
proces ak na prokuratúru doručíme stanovisko, ktoré nám bolo prednesené, a ktoré by teoreticky MsZ 

schválilo.  

 
Mgr. Lukáš Janiga, právnik mesta: 

- neviem, sám som zvedavý. Ak bude prijaté uznesenie zo strany MsZ nevyhovieť protestu prokurátora, 
prokurátor má na výber a to buď sa uspokojí s argumentáciou mesta a nechá to tak, alebo keď si stojí 

za svojím, tak bude dávať žalobu na mesto.  

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 318  k Prerokovaniu protestu prokurátora proti druhej 
časti uznesenia mesta Sabinov č. 87 z 8.10.2015, ktorým bol schválený prevod nehnuteľnosti formou 
zámennej zmluvy (pozemok pod „točňou“ na Čergovskej ulici) 
 
Za Uznesenie č. 318 k Prerokovaniu protestu prokurátora proti druhej časti uznesenia mesta Sabinov č. 
87 z 8.10.2015, ktorým bol schválený prevod nehnuteľnosti formou zámennej zmluvy (pozemok pod 
„točňou“ na Čergovskej ulici) hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 13 

Proti: 1 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 1 

Prítomní:17 

Za: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška,  Tibor Kostovčík, 

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

Proti: Ing. Radoslav Ernst 

Zdržali sa: Mgr. Daniela Lenková, Ing. Mgr. Anna Mihoková 
Nehlasovali: Ing. Marek Hrabčák, PhD. 



 

 

Konštatujem, že Uznesenie č. 318 MsZ -  schvaľuje . 
 
 

K bodu Prerokovanie protestu prokurátora proti druhej časti uznesenia mesta Sabinov č. 87 z 8.10.2015, 
ktorým bol schválený prevod nehnuteľnosti formou zámennej zmluvy (pozemok pod „točňou“ na 

Čergovskej ulici) bolo prijaté u z n e s e n i e   č. 318, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 

 

 
12. VZN mesta Sabinov č.4/2018, ktorým sa mení VZN 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. V predkladanej zmene VZN  sa upravuje 

dotácia pre školy a školské zariadenia tak, že zahŕňa 1. a 2.  zmenu rozpočtu mesta, ktorá znamenala  

hlavne úpravu rozpočtu pre ZUŠ /doplnenie finančných prostriedkov na mzdy, úprava prevádzky a 
preklasifikovanie prevádzkových nákladov na kapitálové výdavky vo výške 3 488 €/. Na základe žiadosti 

ZŠ Komenského bude v 3. zmene rozpočtu zapracované aj zníženie rozpočtu ŠKD na Ul. Komenského o 
3 243€. Z tohto dôvodu je v návrhu VZN už premietnuté aj toto zníženie a následne aj zníženie dotácie 

pre neštátne ŠKD. Mesto je povinné zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle a na 

elektronickej úradnej tabuli do desiatich pracovných dní od jej vybavenia. 
  

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 319 k VZN mesta Sabinov č.4/2018, ktorým sa mení 
VZN 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. 319 k VZN mesta Sabinov č.4/2018, ktorým sa mení VZN 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: 16 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 
Prítomní:17 

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 
Nehlasovali: Ing. Miroslav Čekan 

Konštatujem, že Uznesenie č. 319 MsZ -  schvaľuje . 
 

K bodu VZN mesta Sabinov č.4/2018, ktorým sa mení VZN 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. 319, ktoré je súčasťou tejto 

zápisnice. 
 

13. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno- technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2018/2019 

 

Správu predniesla Ing. Vlasta Znancová, vedúca OŠKaTK: 

- oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry každoročne predkladá MsR a MsZ Informáciu o  

pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v 

školách a školských zariadeniach. Informatívne správy o pedagogicko – organizačnom a materiálno-



 

 

technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov v školskom roku 2018/2019 sú za jednotlivé školy a školské 

zariadenia pripravené v jednotnej forme z dôvodu prehľadnosti a porovnateľnosti. Všetky spomínané 

subjekty sú na nový školský rok pripravené. Predložené návrhy na organizáciu školského roka 2018/2019 

sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.596/2003 Z.z. §5 ods.7 bod i/ o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov – „riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie informáciu o 

pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu“. 

Možno len tak v krátkosti ZŠ 17. novembra – predpokladaný počet žiakov na šk r. 2018/2019 -  700, 

počet žiakov mimo územia SR – 113 žiakov, priemerný počet žiakov na triedu 24,1. ZŠ Komenského - 

predpokladaný počet žiakov na šk r. 2018/2019 -  592, počet žiakov mimo územia SR – 51, priemerný 

počet žiakov na triedu - 21,92. K obidvom základným školám môžem povedať, že boli schválené projekty 

na budovanie odborných učební a knižníc.  Materské školy sú tiež pripravené na začiatok školského roka, 

personálne to máme zvládnuté, aj keď v MŠ  Švermovej máme pohyb učiteliek, pretože dosť veľa učiteliek 

je na materských dovolenkách. Problémy máme s obsadzovaním miest v školských jedálňach pri MŠ, je 

nedostatok vyučených kuchárok a hlásia sa nám do zamestnania ľudia, ktorí nie sú odborne vyučené 

kuchárky a v prípade zamestnávania pomocných síl sa môže stať, že ak zamestnáme len pomocnú silu, 

tak pri absencii kuchárky nebude mať kto navariť. Väčšiu opravu hlásia MŠ 17. novembra, kde je potrebná 

oprava oplotenia areálu materskej školy a je potrebné plánovať rekonštrukciu elektroinštalácie 

a vodovodných rozvodov. Čo sa týka ZUŠ, po personálnej stránke je to všetko zabezpečené a po 

technickej stránke prebieha údržba výmeny okien a výmena dverí, pre budúci školský rok počíta ZUŠ 

s počtom žiakov 586, v tomto roku je 600. Tieto údaje budú na 100 % 15.9.2018.  

 

Matúš Pažický, poslanec MsZ: 

-   chcel by som sa opýtať p. vedúcej, spomínali ste, že okolo 200 žiakov mimo republiky a hovorili ste 

o tom, že tam plnia povinnú školskú dochádzku a chcem sa opýtať, koľko je takých, ktorí neplnia povinnú 

školskú dochádzku a aké kroky sa podnikajú proti záškoláctvu.  

 

Ing. Vlasta Znancová, vedúca OŠKaTK: 

- presné počty vám neviem povedať, pretože by som si vymýšľala, ale každá škola nám hlási mesačne, 

ktorí žiaci sú záškoláci. Záškolákov zo zahraničí už je málo, lebo rodičia sa naučili aj tým, že ich 

prejednávame v rámci priestupkového konania, tak prišli na to, že musia požiadať školu o to, aby im škola 

umožnila plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. Ak je vymeškaných viac ako 100 hodín, 

posielame hlásenia policajnému zboru slovenskej republiky.  

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 320 k Informácii o pedagogicko-organizačnom a 
materiálno- technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2018/2019 
 
Za uznesenie č. 320 k Informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno- technickom zabezpečení 
výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2018/2019 hlasovali poslanci mesta 
Sabinov nasledovne: 
Za: 17 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní:17 
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,  Matúš Pažický, doc. Ing. 
Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 



 

 

Konštatujem, že Uznesenie č. 320 MsZ -  schvaľuje . 
 
K bodu Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno- technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu v školskom roku 2018/2019bolo  prijaté u z n e s e n i e   č.  320, ktoré je 
súčasťou tejto zápisnice. 

 
14. Informácia o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v šk. r. 2018/2019 

a v materských školách pre školský rok 2018/2019 

 

Správu predniesla Ing. Vlasta Znancová, vedúca OŠKaTK: 

- rodičia detí, ktoré k 31. augustu 2018 dovŕšia vek 6 rokov, sú  podľa § 19 a § 20 zákona č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole /§ 10/  v znení 

vyhlášky č. 224/2011 Z.z. a VZN mesta Sabinov č. 1/2018 o určení miesta  a času zápisu na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v ZŠ -  povinní prihlásiť školopovinné dieťa do školy a dbať o to, aby dieťa 

dochádzalo do školy pravidelne a včas. Ak rodič neprihlási dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

a nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, dopúšťa sa priestupku. Zápis do prvého ročníka 

základnej školy na plnenie PŠD sa koná vzhľadom na novelu školského zákona, týkajúcu sa § 20 ods. 2  

od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť 

povinnú školskú dochádzku. Miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v  ZŠ pre 

školský rok 2018/2019 určil zriaďovateľ  VZN č. 1/2018 na dni  9. apríla 2018 – 10. apríla 2018 v čase od 

13.30 h do 16.30 h. Zápis v cirkevnej základnej škole prebiehal v dňoch 10. a 11. apríla 2018, v súkromnej 

základnej škole v dňoch 18. a 19. apríla 2018. Počet detí v evidencii mesta od 1.9.2011 – do 31.8.2018 

149 detí, počet zapísaných 137 detí. K 21.6.2018 evidujeme podľa evidencie mesta 12 nezapísaných detí 

so začiatkom plnenia PŠD v 1. ročníku základnej školy. Do konca júna 2018  tieto deti hľadali školy a 

terénni pracovníci, po tomto termíne sa začalo konanie o priestupku a predvolanie na ústne pojednávanie. 

V ZŠ Komenského je zapísaných približne ako v predchádzajúcom školskom roku 57 žiakov, zaujímavý je 

údaj, čo sa týka ZŠ cirkevnej a súkromnej základnej školy. V ZŠ cirkevnej v tomto roku prvýkrát po 10 

rokoch je zapísaných 30 detí do 1. ročníka a naopak, v súkromnej ZŠ tento počet klesol z 30 na 15 detí. 

Čo sa týka zápisu do MŠ, tam sme mali prijatých 177 žiadostí. Prijatých detí 133. Odmietnutých žiadostí 

bolo 27, boli to všetko deti, ktoré budú mať 3 roky až v roku 2019. Všetky deti od 3 rokov vyššie, ktorých 

rodičia dali žiadosti, bolo do materských škôl prijaté. Bolo prijatých 25 detí, ktoré sú mladšie ako 3 roky, 

avšak 3 roky dosiahnu v roku 2018 v mesiacoch september až december.  

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 321 k Informácii o zápise detí na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v ZŠ v šk. r. 2018/2019 a v materských školách pre školský rok 2018/2019 
 
Za uznesenie č. 320 k Informácii o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v šk. r. 
2018/2019 a v materských školách pre školský rok 2018/2019 hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 17 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:17 

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,  Matúš Pažický, doc. Ing. 

Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
Konštatujem, že Uznesenie č. 321 MsZ -  schvaľuje . 
 



 

 

K bodu Informácia o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v šk. r. 2018/2019 a v 
materských školách pre školský rok 2018/2019 bolo  prijaté u z n e s e n i e   č.  321, ktoré je súčasťou 

tejto zápisnice. 

 

15. Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta 

Správu predniesol Ing. Viliam Palenčár, vedúci OSMaVPS: 

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

 
- schvaľuje 

1/ zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Sabinov, 

 LV č. 2214: 
Záložné právo sa zriaďuje za účelom výstavby bytového domu A3 na Mlynskej ulici v Sabinove 

na nehnuteľnosti v k. ú. Sabinov zapísané na LV č. 2214 : 
Stavby: prevádzková budova číslo súpisné 388, postavená na CKN p. č. 2145/9, 

- prevádzková budova číslo súpisné 1684, postavená na CKN p. č. 2145/11, 

- prevádzková budova číslo súpisné 2138, postavená na CKN p. č. 2145/6, 
- garáže číslo súpisné 1685, postavená na CKN p. č. 2145/3, 

Pozemky: 
- CKN p. č. 2145/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 610 m2, 

- CKN p. č. 2145/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9211 m2, 
- CKN p. č. 2145/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2, 

- CKN p. č. 2145/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, 

- CKN p. č. 2145/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2, 
- CKN p. č. 2145/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 471 m2, 

- CKN p. č. 2145/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 544 m2, 
- CKN p. č. 2145/94 zastavané plochy a nádvoria o výmere 261m2. 

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, 

- Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na 
zabezpečenie povinnosti mesta dodržať zmluvu medzi mestom a MDV RR SR Bratislava. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 322  k bodu č. 1 Návrhu  na majetkoprávne riešenie 
majetku mesta 
 
Za uznesenie č. 322  k bodu č. 1 Návrhu  na majetkoprávne riešenie majetku mesta hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní:17 
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,  Matúš Pažický, doc. Ing. 
Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 

Konštatujem, že Uznesenie č. 322 k bodu č. 1 MsZ -  schvaľuje . 
 

2/ prevod nehnuteľnosti v k. ú. Sabinov, LV č. 2214 – prípad hodný osobitného zreteľa: 
- pozemok CKN p. č. 397/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, 

v prospech Rímskokatolíckej cirkvi Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa Sabinov za kúpnu cenu 

1,- €. 
V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva majetku, prevod hodný osobitného zreteľa, ktorý musí 
byť schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 

a v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení – 



 

 

prípad hodný osobitného zreteľa. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Prevod pozemku pod stavbou kaplnky za kúpnu cenu 1,- €, 

vysporiadanie pod stavbou v prospech vlastníka stavby a prevod pozemku malej výmery. 

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 322  k bodu č. 2 Návrhu  na majetkoprávne riešenie 
majetku mesta 
 
Za uznesenie č. 322  k bodu č. 2 Návrhu  na majetkoprávne riešenie majetku mesta 
hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 17 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:17 

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,  Matúš Pažický, doc. Ing. 

Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
Konštatujem, že Uznesenie č. 322 k bodu č. 2 MsZ -  schvaľuje . 

 
K bodu Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta bolo prijaté u z n e s e n i e   č. 322, ktoré je 
súčasťou tejto zápisnice. 

 

 
16. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta pre volebné obdobie 2018-

2022 
 

Správu predniesla Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS:  

- súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo určí 
v lehote najneskôr 90 dní pred voľbami rozsah výkonu funkcie starostu (primátora ) na celé funkčné 

obdobie. Na základe hore citovaného predpisu predkladáme návrh na výkon funkcie primátora mesta na 
plný úväzok s platom v súlade s § 4 ods.1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v 6. platovej skupine, 
t. j. vo výške 2,53 násobku priemernej mzdy v národom hospodárstve na celé funkčné obdobie 2018 – 

2022 

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 323  k Návrhu  na určenie rozsahu výkonu funkcie 
primátora mesta pre volebné obdobie 2018-2022 
 
Za uznesenie č. 322  k Návrhu  na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta pre volebné obdobie 
2018-2022 hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 17 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní:17 
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,  Matúš Pažický, doc. Ing. 

Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
Konštatujem, že Uznesenie č. 323 MsZ -  schvaľuje. 
 

K bodu Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta pre volebné obdobie 2018-2022 bolo 
prijaté u z n e s e n i e   č. 323, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 

 
 



 

 

17. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 5/2018 o určení ulíc a iných verejných 
priestranstiev 

 

Správu predniesla Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS: 
 

- v súlade s Usmernením k zákonu č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a vyhláškou č. 141/2015 Z. z. zo dňa 23.júna 2015 je potrebné upraviť názvy ulíc v registri 

adries. Vyhláška 141/2015 Z. z., §1 odsek 1 znie: „V obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných 

priestranstiev (ďalej len „ulica“), má každá ulica názov. Súčasťou názvu ulice je slovo ulica alebo 
označenie druhu iného verejného priestranstva. V obci, ktorá sa člení na časti, nemôžu byť v rôznych 

častiach obce ulice s rovnakým názvom; to neplatí, ak ulica pokračuje súvisle z jednej časti obce do druhej 
časti obce.“. Z toho dôvodu predkladáme návrh VZN mesta Sabinov o určení názvov ulíc a iných verejných 

priestranstiev. 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 324  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Sabinov č. 5/2018 o určení ulíc a iných verejných priestranstiev 
 
Za uznesenie č. 324 Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sabinov č. 5/2018 o určení ulíc a iných 
verejných priestranstiev hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 17 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:17 

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,  Matúš Pažický, doc. Ing. 

Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
Konštatujem, že Uznesenie č. 324 MsZ -  schvaľuje. 

 
K bodu Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 5/2018 o určení ulíc a iných verejných 

priestranstiev bolo prijaté u z n e s e n i e   č. 324, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 

 
 

18. Interpelácie 

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- v tomto bode by som sa chcel venovať jednej drobnosti, ktorá nás trápi v meste Sabinov, a je to 
komunálny odpad. Zber, triedenie a vývoz. Už niekoľko mesiacov dostávam avízo od občanov mesta 

Sabinov a videl som už aj na sociálnej sieti v podobe videa, ktoré potvrdzuje to, čo občania ku mne 

doniesli. Máme tu spoločnosť, ktorá má na starosti zber komunálneho odpadu. Ľudia sú vyzývaní na to, 
aby dochádzalo k jeho separácii a oddeľovaniu zmiešaného komunálneho odpadu. Spoločnosť Marius 

Pedersen, s. r. o., opakovane zmiešava tento odpad. Toto video, ktoré koluje na sociálnej sieti, poburuje 
ľudí a demotivuje nakladať s takýmto komunálnym odpadom zodpovedne. Chcem vás preto p. primátor 

poprosiť alebo kompetentných v meste, aby sme urobili nejaké intervencie v tejto veci, pretože Marius 

Pedersen s. r. o., je spoločnosť, ktorej platíme za vývoz odpadu a oni sú zodpovední za správne 
nakladanie s týmto odpadom.  

- súd, ktorý sme teraz aktuálne prehrali s podnetmi rómskych občanov v meste Sabinov, ktorý súvisí 
s presťahovaním týchto občanov z hlavnej ulice do lokality Telek. P. Primátor v prvom rade vám chcem 

vyjadriť veľkú podporu v tejto veci a poďakovať za to, čo sa urobilo v dobe nie tak dávno minulej, pretože 
mesto naozaj vyzerá dobre. Problém je v tom, že títo občania si nevážia to, čo mesto pre nich urobilo 

a z nedôstojných podmienok sme týchto občanov dostali do ako tak obstojných hlavne nových priestorov 

na bývanie. Považujem to za nevďak nejakej skupiny ľudí, ktorí sa vezú na dezinformačných v zmysle 
rasizmus a podobné veci. Otázka na vás, ako sa mesto zachová v tomto súdnom spore, či bude vyplatené 

požadované odškodné alebo budeme pokračovať v súdnom spore.  



 

 

- je treba povedať, že my ako poslanci, reprezentanti mesta, by sme mali dostať na reprezentáciu mesta 
aspoň po 5 kníh na poslanca a reprezentovať mesto, napr. rozdávaním tejto publikácie, ktorá je aktuálne 

platná a je to najnovší titul z dielne doktora Mika.  

- opakovane sa ku mne dostávajú sťažnosti občanov, ktorí podávajú rôzne sťažnosti a podnety cez 
podateľňu MsÚ  na oddelenie správy majetku mesta a tieto veci, ktoré občania požadujú v rámci vlastnej 

vízie realizácie nejakého projektu sa do komisie nedostávajú. Obrátil sa na mňa Ing. Ľubomír Lánik z firmy 
IQ Build, ktorý mal záujem vybudovať bytový doma na Ul. Komenského a pokiaľ viem, až po roku bola 

prerokovaná jeho žiadosť v stavebnej komisii, ale v predchádzajúcom období bola niekoľkokrát podaná 

žiadosť a táto žiadosť nebola posunutá do komisií. Pýtam sa, či zamestnanec MsÚ je kompetentný 
rozhodnúť, či materiál, ktorý príde z podateľne, posunie alebo neposunie do komisie. Dovolím si tvrdiť, 

že komisia by to mala prerokovať a dať stanovisko, či odporúča alebo nie pre daný zámer.  
 

 
Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

-  občania Orkucian sa sťažovali na separáciu odpadu s tým, že zamestnanci Marius Pedersen rozhadzujú 

vrecia za ploty, potom to zoberie vietor a behá to po celej ulici, taký istý problém majú aj na Hure. 
 

 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- informáciu o tom, že sa v meste pri zbere odpadu neseparuje, som dostala ešte niekedy v apríli, zhodou 

okolností sme mali dozornú radu, tak som sa opýtala, ako to funguje, kam sa plast vyváža, kam sa vyváža 
sklo a či ozaj separujeme a či na skládku v Ražňanoch ide len ten zbytok odpadu. Dostala som odpoveď, 

že áno. Plast sa vyváža do Prešova na triedičku , kde časť putuje do spaľovne a časť na recykláciu. Tak 
o to som bola viac prekvapená, keď som videla to video, ktoré koluje, že evidentne niekto porušuje tie 

predpisy a možno ,že ani vedenie spoločnosti Šariš a Marius Pedersen ani nevie o tom , že také praktiky 
v meste sú. 

 

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- separáciu robia občania a platí to OZV, čiže nie Marius Pedersen, ale ak sú nejaké problémy, tak 
napíšeme list a určite sa na to pozrieme. Dal som pokyn sledovať separáciu odpadu v rôznych 

komoditách. K týmto rómskym bytom, ja som sa jasne vyjadril, boli tu aj médiá a vzhľadom na to, že už 

dnes sa chytá každý a toto je verejné fórum, tak nemôžem vyjadriť svoj osobný názor, ale žiaden Róm 
tam nešiel na silu. Mesto tým jednoznačne získalo, ale stav je taký, že to vyplatíme po dohode 

s ministerstvom výstavby, tak pre nás ostáva čiastka 4 000 €. Podnety do komisií prejednáme na najbližšej 
porade, ale neexistuje, aby ak tie podnety prišli, nešli do komisií a myslím si, že vedúci sú na toľko 

uvedomelí, že vedia, že je to v kompetencii samosprávy, nie úradu, ale orgánov samosprávnych. 

S knihami nie je problém a treba sa dohodnúť, koľko kníh bude na jedného poslanca, skúste dať nejaký 
návrh.   

 
 

Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 
- dovolila by som reagovať k triedeniu odpadu. Dostávam podnety od občanov a dovolím si povedať, že 

zlyháva ľudský faktor. Rezervy sú na obidvoch stranách. Ak chceme motivovať občanov, aby triedili odpad 

a občania vidia ako sa veci dejú v praxi, tak je to veľmi ťažké.  
 

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- ak nezvýhodníme rodiny, ktoré separujú odpad, aby mali znížený poplatok za komunálny odpad, ale 

problém je to sledovať, je potrebné nájsť mechanizmus a motivovať tých ľudí, napr. ak nebudú 
separovať, budú platiť väčší poplatok za komunálny odpad.  

 
 

Ing. Viliam Palenčár, vedúci OSMaVPS: 
- dostali sme podnet  a to video a posunuli sme tento podnet na Marius Pedersen, s. r. o. a dostali sme 

stanovisko 13.7.2018.       

 
 



 

 

PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ:    
- celkovo v našej spoločnosti absentujú termíny výchova, sebavýchova, disciplína. U susedných Nemcov 

sú separované odpady na 98 %, pretože je v národe disciplína. Nevieme vychovávať ani represívne 

pôsobiť na tých, ktorí to neplnia.     
   

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ:   - očakávali by sme iné stanovisko od spoločnosti Márius 

Pedersen s. r. o. na tento podnet také ako dali ?  t.z., v tomto prípade, že všetko je v poriadku, všetko 

sa vyváža v zmysle zákona o nakladaní s odpadmi, to však nie je pravda a realita sa rozchádza s výstupom  
zo spoločnosti Márius Pedersen. Je treba aby títo ľudia, ktorí majú na starosti realizáciu a uskladnenie 

odpadu vedeli, že sú pod drobnohľadom občanov mesta, že ich ľudia vidia, vedia to nafotiť.      
 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ:    
- dovolím si podať jeden návrh k tomuto. V Sabinovských novinách uverejniť kratučký oznam o tom, že 

kolovalo takéto video s príslušným vysvetlením, prečo sa tak stalo a upozorniť občanov, aby naozaj 

dodržiavali  triedenie, lebo potom sa môžu čudovať, že aj žltú aj zelenú nádobu vysypú s ostatným 
komunálnym odpadom.    

   
PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ:    

- rezervy sú aj vo vysypávaní tohto odpadu, niečo sa im vysype mimo, nie je toho veľa, ale aj takéto veci 

by mali zlepšiť. 
 

Mgr. Peter Labanc, poslanec MsZ:    
- chcem poďakovať. p. Mikovi za knihu, ktorú som obdŕžal dnes a to z toho dôvodu, že 3.10 bude 15 

rokov, čo bývam v Sabinove  a poznal som Sabinov len v tom novom šate a touto knihou som si rozšíril 
obzor ako vyzeral Sabinov pred rokmi.    

- upozorňujem na havarijný stav bašty na Ružovej ulici.    

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta:    

-  je spracovaný projekt, odsúhlasený pamiatkovým úradom na celkovú rekonštrukciu hradobných múrov, 
ale prišlo oznámenie cez Poľsko slovenský projekt, že sme v zásobníku. Úlohu dostane p. prednosta urobiť 

také opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu majetku alebo osôb.     

   
PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ:    

- chcem poďakovať, p poslancovi Labancovi, ktorý ako jediný poďakoval    
   

Matúš Pažický, poslanec MsZ:    

- chcel by som sa vyjadriť k separácii odpadu a k vývozu odpadu. My sme tieto veci riešili na komisii pre 
verejný poriadok už od roku 2015. Prizvali sme aj riaditeľa VPS s. r. o. Ing., Šaršalu, a hovorili sme o tom, 

že sa to hádže do jedného automobilu, nedošli sme k žiadnemu relevantnému výsledku v riešení tohto 
problému ako takého, že asi jedine ak to bude robiť mesto, tak vtedy to bude robené tak, ako má byť, 

pretože ak to robí externá firma, tak podľa môjho názoru im ide hlavne o zisk.    
- chcem povedať to, že ak sa zvýšia poplatky za komunálny odpad, vtedy sa to bude riešiť lepšie. Je to 

takto aj v Nemecku. Tí ľudia sú k tomu nútení, aby separovali a menej platili za ten komunálny odpad.     

- chcem sa opýtať, či ste podnikali niečo v komunikácii so železnicami SR ohľadom môjho návrhu na 
podchod pod železničnou traťou v Orkucanoch.    

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta:    

-  vtedy som vás poprosil a požiadal, aby ste mi poslali na mail ako má ten podchod vyzerať, ale zatiaľ 

som mail nedostal.     
   

Ing. Peter Hrabčák, PhD., poslanec MsZ:    
- existuje reálna potreba navýšenia poplatkov za vývoz a skladovanie komunálneho odpadu. Predpis je 

zhruba 230 tisíc € ale skutočný náklad mesta je takmer 360 tisíc € tz., že je tam veľký schodok medzi 
tým, čo občania platia do rozpočtu mesta cez poplatky za komunálny odpad a to, čo platí mesto Sabinov 

za vývoz a uskladnenie. Separáciou by sa mohla znížiť tonáž a teda aj celkový náklad mesta.     

   
 



 

 

Mgr. Šimon Vaňo, poslanec MsZ:    
- chcel by som sa zastať firmy Marius Pedersen, s. r. o., ja som vo valnom zhromaždení a naozaj si 

nemyslím, že to robí firma schválne, že nakázali zamestnancom, aby miešali komunálny odpad so 

separovaným odpadom. Myslím si, že o tom nevedia a určite na najbližšom valnom  zhromaždení to s 
nimi budem riešiť.    

   
Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ:    

- môžem poprosiť vedenie mesta aby zvážilo potrebu reflektovanú od občanov. Jedná sa o osadenie 

retardéra na Ul. Jolany Cirbusovej medzi domami č. 48 a 49. Je to jedna z najfrekventovanejších častí 
Hury, kde hlavne návštevníci pohostinstva Mambo, keď sa vracajú,  tak idú extrémne rýchlo. Na tejto 

ulici sa premávajú deti, starí ľudia, mladí ľudia a je otázka času, kedy tam dôjde k nejakému nešťastiu    
- chcel by som dať do pozornosti jednu pevne verím mimoriadnu akciu, ktorá sa chystá 2. 9. 2018, mesto 

Sabinov ako spoluorganizátor pripravuje s občianskym združením oslavu troch výročí. Jedná sa o oslavu 
stého založenia Československej republiky a 120. výročie založenia prvého cyklistického organizovaného 

klubu v Sabinove a 85. výročie založenie štvrtého cyklistického práporu, ktorý bol v Sabinove. Ak máte 

chuť, ja osobne vás naňho pozývam.     
   

Ing. Peter Molčan, primátor mesta:    
- ak máte požiadavky súvisiace s dopravou, poprosím adresujte to Ing. Marekovi Grešovi na oddelenie 

výstavby, on to zosumarizuje za určité obdobie, osloví dopravného inžiniera, ktorý spracuje projekt, dá 

na odsúhlasenie na KDI a po odsúhlasení sa to môže realizovať.      
   

Mg. Peter Labanc, poslanec MsZ:    
- chcem len potvrdiť slová p. Ernsta o potrebe retardéra na Ul. Cirbusovej,     

- chcem sa opýtať, komu máme nahlásiť počet kníh p. Mika, ak by som mal záujem.   
   

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ:    

- je tu požiadavka od občanov lokality Hliník, Ul. Mlynská, Ul. Šancová na osadenie spomaľovača na cestu 
III. triedy, ktorá je výjazdom z mesta Sabinov do Ražňan. Po pracovnom stretnutí s p. Ing. 

Humeňanským, ktorý má na starosti správu a údržbu ciest II. a III. triedy, ktorá patrí do majetku PSK 
sme dohodli, že v mieste, kde býva p. primátor a p. Dravecký, zhruba v tomto mieste by mohol byť 

vybudovaný spomaľovací ostrovček, ktorý by spomaľoval vjazd vozidiel do mesta Sabinov. Je tam veľká 

rovinka, kde sa dajú autá veľmi rýchlo rozbehnúť, ale samozrejme by  nespomaľoval výjazdy áut z mesta 
Sabinov. Táto akcia by mala byť realizovaná možno ešte tento rok.  

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- chcel by som poprosiť, ak by sa dalo, aby to bolo financované z VÚC. 

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- je to rozbehnuté ako akcia, ktorá by mala byť financovaná z rozpočtu PSK.  
 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ:   
- chcel by som vám poďakovať za udelenie ceny mesta pre saleziánsku rodinu. Bol som týmto veľmi 

príjemne prekvapený, keďže to neprešlo tu v MsZ, ale dostali sme cenu primátora, za to vám veľmi 

ďakujem. Chcel by som poďakovať aj všetkým zamestnancom mesta a všetkým tým, ktorí na tom 
spolupracovali za veľmi dobre pripravený gala večer a všetko s tým spojené. Bolo to na vysokej úrovni.  

 
Ing. Michal Repaský, prednosta MsÚ: 

- všetky tie obmedzenia, ktoré sú v podobe dopravných značiek alebo rýchlostných meračov sú na nič, 

ak my, vodiči, ich nebudeme rešpektovať. Na Ul. Cirbusovej sú dvakrát umiestnené značky STOP, teda 
aký význam má ten retardér, komunikovali sme aj s KDI a ten retardér nám nepovolia. A tie merače majú 

aspoň psychologický aspekt. Chcem vás poprosiť, hľadáme stavbára na zastupovanie p. Tuleju, ak 
poznáte, skúste sa prihovoriť.   

 
 

 

 
 



 

 

19. Záver  
 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta – poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie MsZ. 
 
 
 
V Sabinove dňa 7.08.2018 

 
 

 

 
             ...........................................           .............................................. 
                    Ing. Michal Repaský                                                  Ing. Peter Molčan 
                      prednosta MsÚ                                                         primátor mesta 
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