
 

 

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: 04. október  2018 
Miesto: MsÚ Sabinov  
Začiatok rokovania: 13.00 h 
Ukončenie rokovania: 17.30 h 
 
Prítomní poslanci : Ing. Miroslav Čekan, Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. 
Ladislav Haluška,  Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, 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: Jozef Kropiľák   
Prednosta MsÚ: Ing. Michal Repaský  
 
Ďalší prítomní: 
Primátor mesta: Ing. Molčan Peter 
 
Podľa prezenčnej listiny: vedúci oddelení MsÚ, riaditelia a konatelia organizácií a spoločnosti mesta, 
členovia komisií MsZ a občania mesta. 
 
Zapisovateľka: Mgr. Beáta Pribulová 

 
Na základe prevedenej prezentácie je prítomných 16 poslancov a mestské zastupiteľstvo je uznášania 

schopné. 
 
1. Otvorenie 

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

 

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

 
Primátor mesta, Ing. Peter Molčan, dal hlasovať za schválenie programu MsZ. 
 
Za návrh programu poslanci mestského zastupiteľstva mesta Sabinov hlasovali nasledovne:   
Za: 15 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 

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

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

Mária Zagrapanová 
 



 

 

Konštatuje, že návrh programu MsZ bol schválený. 
 

Program rokovania bol schválený  takto: 
1. Otvorenie  
2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice  

3. Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ  
4. Správa o výsledkoch kontrol  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019  

6. Informácia o plnení rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2018  
7. Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na  

   III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018  
8. Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok mesta  

9. Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov  
10. WiFI pre Teba – mesto Sabinov  

11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 6/2018, 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  

12. Dodatok č. 1 k Cenníku na určenie výšky cien za nájom nebytových priestorov v meste Sabinov,   
      schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Sabinove č. 273 zo dňa 14.12.2017, Dodatok  

      č. 1 k Cenníku na určenie výšky cien za dočasné užívanie pozemkov v meste Sabinov, schváleného     

      uznesením Mestského zastupiteľstva v Sabinove č. 273 zo dňa 14.12.2017 a doplnenie Cenníka na  
      určenie výšky cien za nájom nebytových priestorov v meste Sabinov o  ďalšie účely využitia  

      nebytových priestorov  
13. Návrh na majetko – právne riešenie majetku mesta  

14. Rôzne  
15. Interpelácie poslancov a diskusia  

16. Záver  

 

Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice  

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta, za členov do návrhovej komisie navrhol: 
Ing. Miroslav Čekan, Ing. Mgr. Anna Mihoková, Matúš Pažický 

Za členov do návrhovej komisie poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12 
Proti: 0 

Zdržali sa: 3  
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 15 

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

Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva Motýľová,  doc. Ing. Juraj 

Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
Zdržali sa:  Ing. Miroslav Čekan,  Ing. Mgr. Anna Mihoková, Matúš Pažický 

Konštatujem, že do návrhovej komisie boli schválení títo poslanci: 
Ing. Miroslav Čekan, Ing. Mgr. Anna Mihoková, Matúš Pažický 

 

Za overovateľov zápisnice určujem poslancov: 
Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Peter Labanc  

 
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. 325 k Stanovisku MsR k prerokovanému programu MsZ  
 
Za uznesenie č. 325 k  Stanovisku MsR k prerokovanému programu MsZ hlasovali poslanci MsZ mesta 
Sabinov nasledovne: 
Za: 13 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

Prítomní:14 

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

Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva Motýľová,  Matúš Pažický, doc. 
Ing. Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová. 
Nehlasovali: Ing. Marek Hrabčák, PhD., 
Konštatujem, že Uznesenie č. 325 MsZ  - berie na vedomie. 
 

K bodu Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ  bolo prijaté u z n e s e n i e  č. 325, ktoré je 
súčasťou tejto zápisnice. 
 
4. Správa o výsledkoch kontrol  
 

Správu predniesol Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór:  
- od ostatného zasadania MsZ boli rozpracované kontroly zahrnuté v Pláne kontrolnej 

činnosti na I. a na II. polrok 2017 
Boli to kontroly: 

1. Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe spodnej časti vozidlovej komunikácie Ul. mlynská a 

dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 
2. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe multifunkčného sociálneho centra a 

dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 
3. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe chodníka a rekonštrukcia križovatky 

ciest I/68 a III/54314 na Ul. ovocinárskej a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri 
ich čerpaní. 

4. Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe spevnenej odstavnej plochy a verejného osvetlenia 

na Ul. 17. novembra a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní 
K aktuálnemu zasadaniu MsZ boli ukončené dve kontroly, ktorých výsledky sú uvedené 

v predloženom materiáli. 
Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe spodnej časti vozidlovej komunikácie Ul. mlynská 

a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. V apríli 2015 bolo v I. zmene 

rozpočtu mesta na rok 2015 v Programe 6: Občianska vybavenosť v Prvku 6.2.5. Infraštruktúra 
Levočská schválené navýšenie kapitálových výdavkov na výstavbu dažďovej kanalizácie na Ul. Levočská 

na účely výstavby odberných elektrických zariadení, STL rozvodu plynu a na výstavbu spodnej stavby 
komunikácie o 170 000 € z vlastných zdrojov mesta. Obstarávanie podlimitnej zákazky „Komunikácia 

Levočská spodná stavba“ sa realizovalo podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predpokladaná hodnota zákazky vo 

výške 69 118 € bez DPH bola určená na základe rozpočtu k projektovej dokumentácii predmetu zákazky. 

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania 
č.97/2015 dňa 19.05.2015 pod značkou 10701 – WYP, s lehotou na predkladanie ponúk do 08.06.2015. 

Na základe oznámenia mesta vo Vestníku verejného obstarávania, si súťažné podklady vyžiadali firmy 
Swietelsky-Slovakia spol .s r.o. Žilina, Eurovia SK a.s. závod Prešov, CMR Slovakia s.r.o. Prešov, Pastel 

spol. s r.o. Prešov, Stomont spol. s.r.o. Nitra, CBR s.r.o. Sabinov, Fedan s.r.o. Prešov, Berena s.r.o. 

Želiezovce, EKOPRIM s.r.o. Prešov, EKO-SVIP s.r.o. Sabinov a PehAES a.s. Prešov, ktorým boli odoslané 
súťažné podklady na predloženie cenových ponúk pre túto podlimitnú zákazku na stavebné práce. Na 

vyhodnocovanie ponúk primátor mesta vymenoval trojčlennú komisiu zloženú zo zamestnanca spoločného 
stavebného úradu a dvoch zamestnancov oddelenia výstavby MsÚ. 

Podľa Zápisnice z otvárania ponúk z 8.6.2015, ponuky na predmet zákazky v stanovenej lehote 

predložili firmy CBR s.r.o. Sabinov, CMR Slovakia s.r.o. Prešov, Stomont spol. s.r.o. Nitra, EKOPRIM s.r.o. 
Prešov, Fedan s.r.o. Prešov a PehAES a.s. Prešov a po kontrole splnenia podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní boli trom uchádzačom odoslané výzvy na 



 

 

doplnenie dokladov, aby ich ponuky boli v súlade s podmienkami obstarávateľa. Komisia na 
vyhodnocovanie ponúk po vyhodnotení ponúk dňa 6.7.2015 vytvorila poradie uchádzačov podľa výšky 

ponúkanej ceny a podľa Zápisnice z vyhodnotenia ponúk za úspešného vyhlásila uchádzača CMR 

Slovakia s.r.o. Prešov s najnižšou ponukou vo výške 54 420,89 € s DPH a ostatným neúspešným 
uchádzačom boli odoslané oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

Zmluva o dielo č.70/2015 uzatvorená s firmou CMR Slovakia s.r.o. Prešov bola zverejnená na 
internetovej stránke mesta, v ktorej začiatok vykonávania diela bol dohodnutý do 7 dní od odovzdania a 

prevzatia staveniska a ukončenie prác na diele najneskôr do dvoch mesiacov od odovzdania a prevzatia 

staveniska. 
Podľa Zápisnice o prevzatí staveniska firma prevzala stavenisko dňa 11.8.2015 a podľa Zápisu o 

odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby dňa 2.10.2015 odovzdala mestu stavbu „Sabinov- 
Inžinierske siete a technická vybavenosť lokality IBV a KBV na Ul. Levočská - Komunikácia Levočská 

- spodná stavba“. Za vykonané práce na stavbe (odstránenie ornice, odkopávky pre spodnú časť 
komunikácie, uloženie trativodu, uloženie káblového žľabu, hutnenie podkladu, vysypanie podkladných 

vrstiev so zhutnením, osadenie zvislých cestných dopravných značiek), vystavil dodávateľ prác mestu 

jednu faktúru č.843/2015 vo výške 54 420,79 € s DPH podľa uzatvorenej zmluvy s priloženým súpisom 
vykonaných prác, prevzatých zamestnancom oddelenia výstavby MsÚ a s vykonanou predbežnou 

finančnou kontrolou. Oddelenie výstavby MsÚ Protokolom o odovzdaní stavby do majetku 
odovzdalo dňa 21.6.2016 túto ukončenú stavbu ako súčasť celej investičnej akcie „IBV a KBV na Ul. 

Mlynská (pôvodne Levočská) - Inžinierske siete a technická vybavenosť – Komunikácie 

vozidlové“ v celkovej hodnote 172 718,41 € s DPH oddeleniu správy majetku MsÚ na zaevidovanie do 
majetku mesta. V Protokole o odovzdaní stavby boli jednotlivé časti investičnej akcie „IBV a KBV na ul. 

Mlynská (pôvodne Levočská) - Inžinierske siete a technická vybavenosť - Komunikácie 
vozidlové“ pozostávajúce z prípravnej a projektovej dokumentácie v celkovej hodnote 8 790,00 €, 

(realizované v rokoch 2012-2016) archeologický výskum a výskumná  dokumentácia (realizovaná v roku 
2013-2014) v celkovej hodnote 19 950,00 €, geodetického vytýčenia a vyjadrenia k PIS (rok 2014 - 

2015) v celkovej hodnote 173,00 € a stavebné práce (realizované v rokoch 2014-2016) v celkovej 

hodnote 143 805,41 €. Kontrolou na mieste boli prepočítané viditeľné položky zo súpisu vykonaných 
prác vo faktúre, (osadené cestné dopravné značky, stĺpiky), ktorých porovnaním s položkami uvedenými 

vo výkaze výmere neboli zistené rozdiely, ostatné fakturované položky tvorili zemné práce a dodávky 
HSV. Kontrolou čerpania kapitálových výdavkov na stavbu „Komunikácia Levočská – spodná stavba“ 

a dodržiavania všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní neboli zistené 

nedostatky. 
 

Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe multifunkčného sociálneho centra a 
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

Kontrolou bolo zistené, že čerpanie kapitálových výdavkov pri výstavbe multifunkčného sociálneho centra 

bola projektová dokumentácia na plánovanú investičnú akciu Multifunkčné sociálne centrum 
vypracovaná v júni roku 2012 a následne v októbri roku 2012 bola mestom Sabinov podaná žiadosť na 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o nenávratný finančný príspevok (NFP) z prostriedkov 
EÚ a štátneho rozpočtu, na základe zverejnenej výzvy. V septembri 2013 bola podpísaná Zmluva o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.Z2212012018101 medzi Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Mestom Sabinov, a táto bola zverejnená na stránke mesta a v 

Centrálnom registri projektov na Úrade vlády SR a podľa uzatvorenej zmluvy celkové oprávnené 

investičné výdavky na realizáciu aktivít tohto Projektu predstavovali sumu vo výške 263 291,24 €. 
Ministerstvo ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku sa zaviazalo mestu Sabinov ako 

prijímateľovi poskytnúť nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 250 126,68 €, čo tvorilo 
95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a mesto Sabinov ako prijímateľ 

zabezpečil vlastné finančné zdroje financovania Projektu vo výške 5%. 

Oprávneným obdobím pre realizáciu výdavkov bolo obdobie stanovené vo Výzve na predkladanie žiadostí 
o NFP a to do 31. decembra 2015, s kombinovaným spôsobom financovania, a to predfinancovaním a 

refundáciou, pričom poskytovateľ nebol povinný poskytovať plnenie podľa uzatvorenej zmluvy dovtedy, 
kým mu prijímateľ nepreukáže vykonanie verejného obstarávania v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Dodatok č.1/DZ221201201810101 k Zmluve 
o poskytnutí NFP, č.Z2212012018101 zverejnený 8.1.2015 na stránke mesta a v Centrálnom registri 

projektov na Úrade vlády SR, menil niektoré dovtedajšie ustanovenia zmluvy a obe strany sa dohodli, že 

- maximálna výška celkových výdavkov na realizáciu aktivít tohto Projektu predstavuje sumu 225 702,40 
€, 



 

 

- celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít tohto Projektu sú 222 235,39 € 
- poskytovateľ poskytne prijímateľovi NFP maximálne do výšky 211 123,62 €, čo tvorilo 95% z 

celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu. Mesto ako prijímateľ dotácie sa zaviazalo 

prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade so stanovenými s podmienkami v zmluve a zrealizovať Projekt 
najneskôr do 30.6.2015. Na určenie predpokladanej hodnoty zákazky bol podľa Záznamu z 

prieskumu trhu vykonaný telefonický prieskum u troch dodávateľov a podľa ich ponuky určil 
predpokladanú hodnotu zákazky na realizáciu stavebných prác vo výške 187 270,54 € bez DPH. Dňa 

04.11.2013 vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 215/2013 bolo zverejnené oznámenie o výzve 

na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka) číslo 18124-WYP na zhotoviteľa stavby „Multifunkčné 
sociálne centrum Sabinov“. Súťažné podklady na predmet zákazky si vyžiadali uchádzači GMT projekt 

Bardejov, SEPSTAV s.r.o. Košice-Šaca, PEhAES a.s. Ľubotice, Ing. Miroslav Mularčík MOVYROB Prešov, 
BELAN SLOVAKIA s.r.o. Hrabičov, AZ-MAN s.r.o. Praha, ENTITA live s.r.o. Bardejov a EKO SVIP s.r.o. 

Sabinov. Na vyhodnotenie ponúk bola vymenovaná dňa kedy trojčlenná komisia, zložená z jednej externej 
odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie, vedúceho oddelenia výstavby MsÚ a vedúceho 

spoločného stavebného úradu Sabinov s doloženými čestnými vyhláseniami o ich nestrannosti. Cenové 

ponuky predložili uchádzači PEhAES a.s. Ľubotice, Ing. Miroslav Mularčík MOVYROB Prešov, SEPSTAV 
s.r.o. Košice-Šaca, EKO SVIP s.r.o. Sabinov a GMT projekt Bardejov. V Zápisnici z posúdenia splnenia 

podmienok účasti uchádzačov v zadaní podlimitnej zákazky z 22.11.2013 bolo konštatované, že všetci 
uchádzači predložili požadované doklady v plnom rozsahu, ich ponuky sa vyhodnotia podľa ceny s DPH. 

Podľa Zápisnice o vyhodnotení ponúk zo dňa 1.4.2014 boli uvedené hodnoty cenových ponúk 

vstupnými hodnotami v procese e-aukcie a 11.4.2014 prebehla elektronická aukcia za účasti piatich 
uchádzačov. Pri vyhodnotení ponúk v elektronickej aukcii v podlimitnej zákazke na stavebné práce 

s názvom Multifunkčné sociálne centrum Sabinov boli uchádzači firma EKO SVIP s.r.o. Sabinov a 
firma SEPSTAV s.r.o. Košice-Šaca požiadaní o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, kde firma EKO SVIP 

s.r.o. Sabinov vysvetlenie nepredložila v stanovenej lehote a vysvetlenie firmy SEPSTAV s.r.o. Košice-
Šaca nezodpovedalo požiadavkám verejného obstarávateľa a aj tento uchádzač bol zo súťaže vylúčený. 

Na základe výsledkov elektronickej aukcie bolo verejné obstarávanie ukončené zápisnicou z vyhodnotenia 

ponúk v elektronickej aukcii zo dňa 30.05.2014 s odporúčaním uzatvoriť zmluvu na daný predmet 
obstarávania s úspešným uchádzačom. Úspešný uchádzač, firma Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB 

Prešov, predložila najnižšiu cenovú ponuku v hodnote 190 000,00 € s DPH a s týmto uchádzačom bola 
uzatvorená Zmluva o dielo č. 70/2014 zverejnená na stránke mesta. Verejné obstarávanie na časť 

IKT (informačné a komunikačné technológie) sa začalo prieskumom trhu v januári 2014 s účasťou štyroch 

uchádzačov a ukončilo sa Záznamom z vyhodnotenia ponúk zo dňa 25.3.2014, s úspešným 
uchádzačom spoločnosťou SABNET s.r.o. Sabinov s najnižšou ponúknutou cenou v hodnote 11 090,40 

€ s DPH bola uzavretá Kúpna zmluva č.72/2014 zverejnená na internetovej stránke mesta dňa 
30.9.2014 s dobou dodávky s montážou predmetu zmluvy v termíne od 1.1.2015 do 10.6.2015. Proces 

verejného obstarávania na časť interiér a exteriér sa uskutočnil v období január až marec 2014 so 

štyrmi uchádzačmi, víťazom sa stala firma BDV Trade s.r.o. Janovce, s cenovou ponukou 13 572,00 
€ s DPH, s ktorou bola uzatvorená Kúpna zmluva č. 71/2014, zverejnená dňa 23.9.2014 na 

internetovej stránke mesta, s dobou dodávky s montážou predmetu zmluvy od 1.1.2015 do 10.6.2015. 
Kontrola procesu verejného obstarávania prebiehala na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR trvala od polovice júna 2014 do polovice septembra 2014 a zmluvy so všetkými víťazmi verejného 
obstarávania boli uzatvorené koncom septembra 2014. Dňa 6.10.2014 bolo dodávateľovi stavby firme 

MOVYROB Prešov odovzdané stavenisko stavby „Multifunkčné sociálne centrum" a termín ukončenia 

stavebných prác bol v zmluve dohodnutý do 10.6.2015. V návrhu rozpočtu na rok 2015 bola v 
navrhovaných investičných akciách zahrnutá aj akcia Výstavba multifunkčného sociálneho centra s 

plánovanými kapitálovými výdavkami vo výške 139 652 €. V I. zmene rozpočtu mesta na rok 2015 
Programe 6: Občianska vybavenosť v Prvku 6.2.4. Multifunkčné sociálne centrum boli 

plánované kapitálové výdavky navýšené o 120 000 €, vyčerpané v roku 2014. Podľa uzatvorenej zmluvy 

dodávateľ stavby vystavil za vykonané práce 2 faktúry s priloženými súpismi vykonaných prác, prevzatých 
zamestnancami odd. výstavby MsÚ. Faktúra č.254/2015 na sumu 72 742,03 € bola za HSV práce (zemné 

práce) a PSV práce (tesárske, klampiarske, stolárske) vykonané do marca 2015. Faktúra č.544/2015 na 
sumu 115 379,52 € bola za HSV práce (zemné práce) a PSV práce (tesárske, klampiarske, 

stolárske),vykonané za apríl a jún 2015. Obidve faktúry boli overené vykonanými predbežnými finančnými 
kontrolami a činili spolu 188 121,552 €, kvôli tzv. menej prácam z výkazu výmeru vo výške 1 878,44 

€, ktoré neboli realizované oproti projektu (potrubné kanalizačné rozvody, zemné práce, presuny hmôt), 

z dôvodu iného napojenia na jestvujúcu kanalizačnú sieť ako sa predpokladalo v projekte. Podľa Zápisu 
o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 10.6.2015 bola „Výstavba multifunkčného sociálneho 



 

 

centra“ ukončená a odovzdaná mestu. Obec Ražňany na základe návrhu mesta Sabinov na 
kolaudáciu stavby, po konaní spojenom s miestnym zisťovaním, vydalo dňa 23.6.2015 kolaudačné 

rozhodnutie č.403/2015-234/Va, s povolením užívania tejto stavby. Podľa Protokolu o odovzdaní 

stavby do majetku, stavbu „Multifunkčné sociálne centrum“ v celkovej hodnote 202 894,81 €, 
(vrátane spolufinancovania mestom), odovzdalo oddelenie výstavby MsÚ oddeleniu správy majetku MsÚ 

na zaevidovanie do majetku mesta. Vykonanou kontrolou na mieste boli prepočítané prvky 
namontovaného interiérového a exteriérového vybavenia Multifunkčného sociálneho centra a tieto boli 

porovnané s fakturovaným množstvom a množstvom uvedenom v špecifikácii predmetu zmluvy s 

vybratým dodávateľom, kde neboli zistené rozdiely. Kontrolou čerpania kapitálových výdavkov pri 
výstavbe „Multifunkčného sociálneho centra“ a dodržiavania všeobecne záväzných právnych 

predpisov pri ich čerpaní nebol zistený nesúlad medzi vykonanými a fakturovanými prácami, obhliadkou 
multifunkčného sociálneho centra, jeho vnútorného a vonkajšieho vybavenia neboli zistené nezrovnalosti_ 

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 326 k Správe o výsledku kontrol. 
 
Za uznesenie č. 326 k Správe o výsledku kontrol hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za:16  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní:16 

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

Haluška,  Ing. Marek Hrabčák, Tibor Kostovčík,  PhD., 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: Konštatujem, že Uznesenie č. 326 MsZ  - berie na vedomie. 
 
K bodu  Správa o výsledku kontrol bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  326, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 

 
 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019  

 
Správu predniesol Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór: 

-kontrolná činnosť bude vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov, vzťahujúcich sa na predmety 

kontrolnej činnosti so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 

pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce. 
A) Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením §18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
1. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu 

mesta v roku 2018 a dodržania všeobecne záväzných predpisov. 
2. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri rekonštrukcii MŠ na Ul. 17. novembra a 

dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

3. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov z kontroly čerpania 
bežných výdavkov z rozpočtu mesta na reprezentačné a propagačné účely. 

4. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov z kontroly vedenia 
účtovníctva a dodržiavania zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite v MsKS. 

5. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov mesta za rok 2018. 

6. Kontrola hospodárenia Centra voľného času za rok 2017, so zameraním na hospodárnosť, 
efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri nakladaní s finančnými prostriedkami. 

B) Mimoriadne kontroly v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. vykonať, 
ak o ne požiada MsZ. 

C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti 

 Účasť na rokovaniach orgánov mesta 

 Vypracovanie stanovísk k návrhom na zmeny rozpočtu mesta v I. polroku 2019 
 Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta Sabinov za rok 2018 

 Kontrolná a organizačná činnosť počas Sabinovského jarmoku 



 

 

 Vypracovanie správ pre MsZ 

  o výsledkoch kontrol, 
  o kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2019 
 Zvyšovanie odbornosti v regionálnej Šarišsko-zemplínskej sekcii Združenia hlavných 

     kontrolórov miest a obcí Slovenska 
 Účasť na odborných konferenciách, seminároch a školeniach 

 Metodická a odborná činnosť pre kontrolované subjekty 

 Priebežná kontrola vybavovania sťažností a petícií došlých na MsÚ 

 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- chcel by som sa vyjadriť k celému tomuto dianiu, ktoré tu bolo počas tohto volebného obdobia. Bol som 
pozvaný vyšetrovateľom kriminálnej polície v Prešove na diskusiu o veciach, ktoré sú vám známe a bolo 

predmetom tejto diskusie aj kontrolná činnosť a protokoly z kontrol, vykonaných v meste Sabinov 
kontrolórom mesta Sabinov. Žiadal som p. kontrolóra podľa zákona o obecnom zriadení o sprístupnenie 

zápisov z kontrol. Je to samostatný § právomoci poslanca, nie zastupiteľstva. Bol tam jeden zápis 
z kontroly dotácií, ktorý vzbudil u vyšetrovateľa pozornosť s tým, že vieme, že p. kontrolór bol minulý rok 

práce neschopný, ale bol tam zápis z kontroly, ktorú vykonal, v pláne bola kontrola naplánovaná až na 

jún-september. September bol škrtnutý a bolo tam napísané máj 2018 až ďalší rok, ale keď sme sa pozreli 
s p. vyšetrovateľom na ten zápis, tak ten zápis bol urobený pol roka pred tým, ako bola ukončená 

kontrola. Vzbudzuje to u mňa oprávnené podozrenie, že kontroly sa vykonávajú iba formálne. Chcel by 
som odkázať našim zástupcom, aby si viac kontrolóra kontrolovali.  

 

Matúš Pažický, poslanec MsZ: 
- všimol som si, že po tých všetkých peripetiách, ktoré sa udiali počas minulých zastupiteľstiev ohľadom 

navrhovania kontrolór teraz vidíme, že sú niektoré kontroly hlavne kontrola dotácií z rozpočtu mesta 
zaradené do výkonu práce kontrolóra.  

 

Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór: 
- toto čo tu povedal. p. poslanec, to je zbierka dojmov ktoré on má a ktoré sú úplne postavené na hlavu. 

Dátumy, ktoré tam sú, úplne v poriadku, pretože ja, keďže som netušil, že si zlomím členok, tak by táto 
kontrola bola predložená na októbrovom zasadnutí ako sa plánovala, ale pri tom som už nebol a táto 

kontrola nebola ukončená.  
 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- bol porušený zákon o obecnom zriadení a aj náš rokovací poriadok pretože p. kontrolór môže rozprávať 
vtedy, ak má hlas poradný, teraz nám nič neradil, ale obul sa do mojej osoby, čo je absolútne nemožné, 

aby tak reagoval na MsZ.   
 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- žiaden zákon nebol porušený, pretože predkladateľom materiálu bol hlavný kontrolór, je logické, že na 
diskusný príspevok reaguje.  

 
Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- je oprávnený hovoriť k veci, nie k osobe  
 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 327 k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na I. polrok 2019 
 
Za uznesenie č. 327 k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 hlasovali 
poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:16 

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



 

 

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

Nehlasovali:  
Konštatujem, že Uznesenie č. 327 MsZ -  schvaľuje. 
 
K bodu Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 bolo prijaté u z n e s e n  
i e   č.  327, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 

 

6. Informácia o plnení rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2018 
 
Správu predniesla Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia:  
- obce v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a 
počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a monitorujú a hodnotia plnenie 

programov obce. V I. polroku 2018 boli MsZ schválené dve zmeny rozpočtu. K 30.6.2018 bol schválený 

rozpočet príjmov a výdavkov vo výške 14 492 100 €. Príjmy boli plnené vo výške 6 914 131 € to je 47,7 
%. Celkové výdavky boli čerpané vo výške 5 871 376 € t.j. na 40,51 %. Predkladaný materiál je 

spracovaný :  
-Správa o plnení rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2018.  

- v tabuľkovej prílohe čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2018 – podľa jednotlivých 

programov  
- v tabuľkovej prílohe čerpanie rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2018 – podľa funkčnej a ekonomickej 

klasifikácie.  
- Hodnotenie programového rozpočtu k 30.6.2018  

 
Stanovisko oddelenia :  

Finančné oddelenie – odporúča predložený materiál zobrať na vedomie.  

Stanovisko komisie :  
Komisia finančná a správy majetku :  

Komisia predložený materiál prerokovala dňa 13.8.2018 na svojom zasadnutí a berie ho na vedomie.  
 

Stanovisko Mestskej rady :  

Mestská rada predložený materiál prerokovala dňa 27.9.2018 na svojom zasadnutí a berie ho na vedomie. 
 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 328 k Informácii o plnení rozpočtu mesta Sabinov k 
30.6.2018 
 
Za uznesenie č. 328 k Informácii o plnení rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2018 hlasovali poslanci mesta 
Sabinov nasledovne: 
Za: 16 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní:16 

Za: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav 
Haluška,  Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, 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. 328 MsZ -  berie na vedomie. 
 
K Informácii o plnení rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2018 bolo prijaté u z n e s e n i e  č.  328, ktoré 

je súčasťou tejto zápisnice. 

 
7. Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra k 

návrhu III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 
 



 

 

Správu predniesla Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 
- návrh je predkladaný v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy ) predkladáme návrh III. zmeny rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018. Celkovo 
predkladáme návrh rozpočtu ako vyrovnaný. Príjmy vo výške 15 230 459 € a v takej istej výške aj 

výdavky. V návrhu na III. zmenu sú zapracované v príjmovej časti navýšenie daňových aj nedaňových 
príjmov a dotácie od štátu aj od obcí.  V kapitálových príjmoch sú to dotácie z PSK na skate park 

a refundácia z r. 2017 na hokejové šatne. Potom sú tam zapracované dotácie na elektromobil, dotácie 

z úradu vlády na rekonštrukciu tartanovej dráhy, vyhliadkovej veže a rekonštrukciu kinosály. Zároveň sú 
zapracované dotácie na výstavbu detského ihriska v Orkucanoch a vybavenie učební na ZŠ 17. novembra 

a ZŠ, Komenského. Z vlastných finančných prostriedkov sú doplnené investičné akcie ako rekonštrukcie 
miestnych komunikácií v programe 3.1.1. rekonštrukcia fasády ZUŠ, prípravné práce na vyčistenie plochy 

určenej pre individuálnu bytovú výstavbu v Orkucanoch a na projektovú dokumentáciu pre individuálnu 
bytovú výstavbu v Orkucanoch. Bežné výdavky sú podrobnejšie rozpísané v dôvodovej správe.  

 

Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór: 
- vďaka dobrému plneniu príjmov, aj tých náhodných, vychádzajúcich zo schválených projektov, spôsobilo 

to, že mesto nemuselo čerpať svoj rezervný fond.  
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- môj návrh je, aby sme v programe 3.1.1. doplnili investíciu s názvom „Rekonštrukcia chodníka na Ul. 
Matice slovenskej od kontajnerového stanoviska za obchodom CBA smerom k trati s výškou investície 

8 000 €.  
- rekonštrukcia komunikácie medzi garážami na Ul. Murgašová, ktorá tvorí prepojenie z hlavnej cesty I/68 

smerom k MŠ. 17. novembra. Presun čiastky 15 000 € z programu 6.2.1.1 cyklochodník  Drienica do 
programu 3.1.1 výstavba miestnych komunikácií na rekonštrukciu tejto plochy. Preto je to určené 

z programu 6.2.1.1 cyklochodník Drienica, pretože tam prebehla nejaká súťaž, kde cena po vysúťažení 

je nižšia zhruba o tých 15 000 € a je možné  dofinancovať  rekonštrukciu tejto asfaltovej plochy medzi 
garážami bez toho aby, sme ukrátili cyklochodník Drienica a popritom urobiť aj túto plochu medzi 

garážami.   
 

Doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., poslanec MsZ: 

- vzhľadom k tomu, že sme na minulom MsZ schválili neziskovú organizáciu CISKO, následne sme mali 
správnu radu tento týždeň, kde nás p. riaditeľ informoval o činnosti a nasledovných krokoch, ktoré je 

potrebné urobiť, hlavne čo sa týka verejného obstarávania, spracovania žiadosti o NFP, z uvedeného 
dôvodu dávam návrh, aby sme bežný transfer pre CISKO presunuli 4 000 € v rámci schváleného rozpočtu 

5.11. príspevok verejných poskytovateľov sociálnej služby pre novovzniknutú neziskovú organizáciu 

CISKO na zabezpečenie verejných obstarávaní a spracovanie žiadosti o NFP.  
 

Ing. Ján Fekiač, poslanec MsZ: 
- chcel by som poďakovať oddeleniu výstavby za veľký kus práce, ktorý urobili, a ktorý ich ešte čaká. Na 

MsR a na komisii finančnej a stavebnej  sme preberali návrhy, ktoré tu boli dnes prezentované  
a vzhľadom na čas si nevieme veľmi predstaviť, aby sme vedeli tieto akcie spraviť do konca roka 

v požadovanej kvalite a v termíne. Som za to aby, sa akcie, ktoré máme, dokončili a tieto akcie čo boli 

navrhnuté, aby sa zahrnuli do ďalšieho obdobia.  
 

Matúš Pažický, poslanec MsZ: 
- z bodu 6.2.1.1 cyklochodník Drienica presun 8 000 € do výstavby pozemných komunikácií 3.1.1 na 

výstavbu, rekonštrukciu chodníka k železničnej stanici Orkucany.  

 
Mgr. Šimon Vaňo, poslanec MsZ: 

- chcel by som požiadať poslancov, aby teraz pred voľbami si nerobili predvolebnú kampaň za mestské 
peniaze, treba pozerať aj na to, aký je termín, aký je čas vonku, treba byť korektný a ľudom deklarovať, 

čo sme za tie 4 roky urobili.  
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- čo sa týka návrhu, ktorý hovoril p. kolega Pažický, alebo ktoré som predniesol aj ja, je treba povedať, 
že finančné krytie na to je, pretože príjmová časť rozpočtu z podielových daní sa vyvíja nad očakávania. 



 

 

K dnešnému dňu k III. zmene rozpočtu máme plus 86 000 € a predikovaných je 116 000 €. Čo sa týka 
času nebudem  komentovať kolegove pripomienky lebo čas môže byť dobrý aj do decembra. V týchto 

veciach by som nechal radšej konať oddelenie výstavby.  

 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- na finančnej komisii sme diskutovali o vývoji rozpočtu a mali sme tam ešte ďalšie návrhy na opravy, 
rekonštrukcie, prípadne aj investície, ktoré je potrebné urobiť. Pred chvíľou som sa dozvedela, že bol 

cyklochodník na Drienicu vysúťažený priaznivejšie ako sa predpokladalo. Žiadam, aby takéto dôležité 

informácie  sme mali mať všetci poslanci, pretože nemôžeme všetci chodiť na všetky komisie. Je tiež 
pravdou, že možno sa niektoré opravy a investičné akcie dajú stihnúť, je predpovedaná teplá jeseň  

a nemyslím si, že by sme mali všetko robiť tak, že to trvá 3,4,5 mesiacov pol roka, sú veci, ktoré sa dajú 
robiť operatívne. Na finančnej komisii som upozornila na žiadosť občanov z Ul. Prešovská 16,17 a ďalej 

bytovky oproti pošte žiadajú už 4 roky upraviť priestranstvo pred vchodmi. Uspokojila som sa 
s odpoveďou p. vedúcej , že je to investícia, ktorá si bude vyžadovať asi 25 000 € a bolo by dosť zložité 

v rozpočte nájsť tieto finančné prostriedky. Tak som sa rozhodla, že to budem, žiadať zaradiť do nového 

rozpočtu na r. 2019, ale keď teraz počúvam čo všetko ešte rýchlo chceme a máme nejaké informácie 
navyše, tak aj ja budem žiadať, aby sa našlo tých 25 000 € a aby sa obyvateľom vyhovelo.  

 
Matúš Pažický, poslanec MsZ: 

- tento chodník sa riešil už rok a je tu len otázka, či sú na to peniaze alebo nie, a keď sa to dá urobiť, tak 

si myslím, že by to bolo veľmi vhodné.  
 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 
- každá vec, ktorá sa v meste urobí je dobrá, to sme myslím všetci za, ale chcem upozorniť na jednu vec, 

že čaká nás veľký balík, a to je MŠ Orkucany. Je tam potrebných minimálne 380 000 € vlastných 
prostriedkov.  

 

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 
-  na komisii finančnej sme prerokovávali III. zmenu rozpočtu padli 4 návrhy. Prvý bol rekonštrukcia 

chodníka na Ul. Matice slovenskej 8 000 € potom bola Ul. Murgašova zhruba  15 000 €, ďalej tam vznikol 
transfer pre novovzniknutú neziskovú organizáciu CISKO a štvrtý návrh ktorý dala predsedníčka komisie, 

a to rekonštrukcia plochy pred bytovým domom na Ul. Prešovskej. Tieto akcie, keďže som vedela o nich 

vopred, vedela som v rámci nášho schváleného rozpočtu a v rámci pripravovanej zmeny návrhu rozpočtu 
tak v rámci týchto čísel som hľadala voľné prostriedky, ktoré by sa mohli použiť na novovzniknuté 

investičné akcie. Návrh p. poslanca Pažického, ktorý dal presun z cyklochodníka ďalších 8 000 €, tento 
presun už nebude možný. Je tam predpokladaná cena, že ušetrí mesto zhruba  15 000 €, čiže nemôžeme 

tam presúvať 15 000 € a ďalších  8 000 €. Tento návrh nie je správy a neodporúčam ho predkladať 

v takej forme. Na akciu ktorú predniesla p. poslankyňa Lenková, je to investícia za zhruba za 20- 25 000 
€ a túto akciu by sme v tohto ročnom rozpočte vedeli pokryť zatiaľ z nezačatej akcie a to je výkup 

pozemkov a riešenie chodníka na Hure v rámci schválených 42 000 €, ktoré sú v rozpočte. Toto musia 
rozhodnúť poslanci, či je dôležitejšia investícia plocha na Prešovskej ulici alebo chodník na Hure. Moje 

odporúčanie pred MsZ bolo, aby sa táto akcia, keďže nie je dokončené zatepľovanie tohto bytového 
domu, presunula na rok 2019.  

 

Matúš Pažický, poslanec MsZ: 
- ja som svoj návrh podal v tom zmysle, že buď si MsZ vyberie jednu akciu alebo inú, nie že sa bude 

navyšovať z toho cyklochodníka. Nech sa poslanci rozhodnú, čo je dôležitejšie. 
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- je treba povedať, že tieto návrhy nie sú predvolebnou kampaňou, ale boli riadne odkomunikované vo 
finančnej komisii tam, kde sedel aj viceprimátor, ktorý dúfam, že podporí tento návrh. Jeden návrh je 

v mojom obvode a druhý nie je a som zvedavý, či poslanci, ktorí sú za daný obvod Murgašovej podporia 
tento návrh, pretože je to ich zodpovednosť voči svojim voličom, lebo sa hlasy počítajú všetky dokopy 

a potom táto akcia buď bude alebo nebude podporená.  
 

Ing. Marek Greš, referent oddelenia výstavby: 

- pokiaľ dnes sa schvália dodatočné finančné prostriedky nemôžeme hneď zajtra na tom pracovať, 
v prvom rade je potrebné spracovať súťaž, nejaké to VO, vysúťažiť zhotoviteľa. Tento rok je aj veľmi 



 

 

ťažký pre zhotoviteľov, majú strašne veľa zákaziek. Bude problém možno niekoho získať, lebo nikto 
nezruší svoju zazmluvnenú vec a nepresunie sa do Sabinova. 

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- p. Greš, rozumiem tomu, ako prebieha takáto príprava stavebných prác,  ktoré som prezentoval. Výmena 

asfaltového krytu nie je z hľadiska realizácie zložitá naozaj stav na trhu práce je problém, ale netreba 
dopredu negovať to, čo tu bolo odprezentované. Jednoducho schválime vám nejaký badžet a pokiaľ sa 

podarí, tak sa to urobí a pokiaľ nie tak sa to presunie do rezervného fondu naspäť a budeme s touto 

investíciou rátať na budúci rok. 
 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- verím, že Ul. Prešovská bude zaradená v novom návrhu rozpočtu na r. 2019 a prosím, aby oddelenie 

výstavby pracovalo na projektovej dokumentácii a na konkrétnom vyčíslení, koľko tá akcia bude stáť, aby 
sme to vedeli do nového rozpočtu zaradiť. Teraz to nebudem predkladať.  

 

Návrhová komisia predniesla doplňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD., v programe 3.1.1. doplniť 
investíciu s názvom „Rekonštrukcia chodníka na Ul. Matice slovenskej od kontajnerového stanoviska za 
obchodom CBA smerom k trati s výškou investície 8 000 €.  
 
 Za doplňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD., v programe 3.1.1. doplniť investíciu s názvom 
„Rekonštrukcia chodníka na Ul. Matice slovenskej od kontajnerového stanoviska za obchodom CBA 
smerom k trati s výškou investície 8 000 € hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne:  
Za: 6 
Proti: 0 

Zdržali sa: 10 

Nehlasovali: 0 

Prítomní:16 

Za: Ing. František Gardoš, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva 
Motýľová,  Matúš Pažický,  

Zdržali sa: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Peter 
Labanc, Ing. Mgr. Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko,  doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon 

Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 

Konštatujem, že doplňujúci návrh MsZ -  neschvaľuje. 
 

Návrhová komisia predniesla doplňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD., rekonštrukcia komunikácie 
medzi garážami na Ul. Murgašová, ktorá tvorí prepojenie z hlavnej cesty I/68 smerom k MŠ. 17. 
Novembra. Presun čiastky 15 000 € z programu 6.2.1.1 cyklochodník  Drienica do programu 3.1.1 
výstavba miestnych komunikácií. 
  
Za doplňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD., rekonštrukcia komunikácie medzi garážami na Ul. 
Murgašová, ktorá tvorí prepojenie z hlavnej cesty I/68 smerom k MŠ. 17. novembra Presun čiastky 15 
000 € z programu 6.2.1.1 cyklochodník  Drienica do programu 3.1.1 výstavba miestnych komunikácií 
hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne:  
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 9 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:16 

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

Anna Mihoková, Mgr. Eva Motýľová,  Matúš Pažický 
Zdržali sa: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Peter 

Labanc, PaedDr. Jozef Miko,  doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 
Konštatujem, že doplňujúci návrh MsZ -  neschvaľuje. 
 
 
Návrhová komisia predniesla doplňujúci návrh doc. Ing. Juraj Ružbarského, bežný transfer pre CIS 
presun 4 000 € v rámci schváleného rozpočtu 5.11. príspevok verejných poskytovateľov sociálnej služby 



 

 

pre novovzniknutú neziskovú organizáciu CIS na zabezpečenie verejných obstarávaní a spracovanie 
žiadosti o NFP. 
 
Za doplňujúci návrh doc. Ing. Juraj Ružbarského, bežný transfer pre CIS presun 4 000 € v rámci 
schváleného rozpočtu 5.11. príspevok verejných poskytovateľov sociálnej služby pre novovzniknutú 
neziskovú organizáciu CIS na zabezpečenie verejných obstarávaní a spracovanie žiadosti o NFP hlasovali 
poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 5 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:16 

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, 

Konštatujem, že doplňujúci návrh MsZ - schvaľuje. 
 

Návrhová komisia predniesla doplňujúci návrh Matúša Pažického z bodu 6.2.1.1 cyklochodník Drienica 
presun 8 000 € do výstavby pozemných komunikácií 3.1.1 na výstavbu, rekonštrukciu chodníka k 
železničnej stanici Orkucany 
 
Za doplňujúci návrh Matúša Pažického z bodu 6.2.1.1 cyklochodník Drienica presun 8 000 € do výstavby 
pozemných komunikácií 3.1.1 na výstavbu, rekonštrukciu chodníka k železničnej stanici Orkucany 
hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 10 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:16 

Za: Ing. František Gardoš, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva 

Motýľová,  Matúš Pažický,  
Zdržali sa: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Peter 

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

Konštatujem, že doplňujúci návrh MsZ -  neschvaľuje. 
 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 329 k Návrhu  na III. zmenu rozpočtu mesta na rok 
2018 a Stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 
 
Za uznesenie č. 329 k Návrhu  na III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a Stanovisku hlavného 
kontrolóra k návrhu III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 16 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní:16 

Za: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav 
Haluška,  Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, 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. 329 MsZ -  schvaľuje. 
 

 

K Návrhu na III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a Stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu III. 
zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 u z n e s e n i e  č.  329, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 



 

 

 
  8. Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok mesta 

 

Dôvodovú správu predniesla Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 
- v zmysle zásad o hospodárení s majetkom mesta predkladáme návrh na odpísanie nevymožiteľných 

pohľadávok mesta v celkovej výške 1 860,63 €. Jedná sa o daňové pohľadávky t.j. daň z nehnuteľnosti 
a poplatok za komunálny odpad. Za nevymožiteľné pohľadávky sa považujú pohľadávky pri ktorých 

nemožno preukázať, že trvajú, a ak je zo všetkých okolností prípadu zrejmé, že ďalšie vymáhanie 

pohľadávky by bolo neúspešné alebo nehospodárne. Tieto návrhy boli individuálne prerokované 
s právnikom mesta, právnik odporúča v zmysle zákona  č. 563/2009 o správe daní odpis predmetných 

pohľadávok. Komisia finančná a správy majetku sa týmto návrhom na odpísanie nevymožiteľných 
pohľadávok zaoberala dňa 24.9.2018 a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na odpísanie 

pohľadávok v celkovej výške 1 860,63 €. 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 330 k Návrhu na odpísanie nevymožiteľných 
pohľadávok mesta. 
 
Za uznesenie č. 330 k Návrhu na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok mesta hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 13 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 3 
Prítomní:16 

Za: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Ján Fekiač, Ing. Ladislav Haluška,  Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor 
Kostovčík, Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, Ing. Mgr. Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. 

Eva Motýľová,  Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., PhDr. Mária Zagrapanová 

Nehlasovali: Ing. Radoslav Ernst, Ing. František Gardoš, Mgr. Šimon Vaňo 
Konštatujem, že Uznesenie č. 330 MsZ -  schvaľuje. 
 
K bodu Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok mesta bolo  prijaté u z n e s e n i e   č.  330, 

ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 

 
9. Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov 

 
Dôvodovú správu predniesol Mgr. Anton Tomčan, referent referátu regionálneho rozvoja:  

- ministerstvo vnútra v rámci svojej dotačnej schémy vydalo na podporu komplexného poskytovania 

miestnej občianskej poriadkovej služby v ob-ciach s prítomnosťou MRK.“  
Oprávnené výdavky:  

910 Jednotkové výdavky:  
Rok 2018  

Výška jednotkovej ceny na pracovné miesto MOPS pri plnom úväzku 647,76 EUR.  
Výška jednotkovej ceny na pracovné miesto MOPS pri polovičnom úväzku 323,88 EUR.  

Rok 2019  

Výška jednotkovej ceny na pracovné miesto MOPS pri plnom úväzku 702,76 EUR.  
Výška jednotkovej ceny na pracovné miesto MOPS pri polovičnom úväzku 351,38 EUR.  

Rok 2020  
Výška jednotkovej ceny na pracovné miesto MOPS pri plnom úväzku 757,76 EUR.  

Výška jednotkovej ceny na pracovné miesto MOPS pri polovičnom úväzku 378,88 EUR.  

903 Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu: maximálne do výšky 40 % priamych nákladov na 
zamestnancov na pokrytie ostatných oprávnených nákladov  

Cieľová skupina:  
príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít  

zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy a samosprávy, pracujúcich s marginalizovanými róm-skymi 
komunitami  

Dĺžka realizácie projektu: min. 12 – max. 24 mesiacov 

Ing. Martin Jurko, náčelník MsP: 



 

 

- túto výzvu, zameranú na projekt miestne občianske hliadky považujem za veľký prínos integrácii 
marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti. Občianske hliadky nebudú suplovať činnosť polície, 

ale v niektorých prípadoch jej budú nápomocné a ich význam by mal spočívať v efektívnom riešení 

náročných a konfliktných situácií v rámci komunity a pri komunikácii so sociálne vylúčenými osobami.  
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- bol by som rád členom výberovej komisie, ktorá bude vyberať tých 12 členov poriadkovej služby a chcel 

by som vedieť, podľa čoho budete vyberať týchto Rómov, keďže ani jeden nemá uvedené v občianskom 

preukaze, že je Róm, a chcem vás poprosiť ak budete prizývať účastníkov, ktorí majú záujem byť členom 
poriadkovej polície, aby to boli aj nerómovia, ktorí žijú v tejto lokalite, pretože nie sú to len Rómovia, ktorí 

žijú v týchto lokalitách.  
 

Ing. Ján Fekiač, poslanec MsZ: 
- nemyslím, že všetko, čo p. poslanec hovoril je pravda, viete nerobiť nič je najlepšie a zatvárať oči pred 

tým a keď sú prostriedky, treba ich využiť. Podporujem tento projekt.  

 
Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 

- chcem sa opýtať, či je nejaký návrh, akú pracovnú náplň budú mať títo pracovníci.  
 

Mgr. Šimon Vaňo, poslanec MsZ: 

- je potrebné podporiť túto výzvu na poriadkovú službu. Dám ruku do ohňa za niektorých Rómov, ktorí 
by si vedeli dať poriadky s neprispôsobivými občanmi. Je dôležité aby bola komisia zodpovedná a vybrali 

tých správnych ľudí, nie. Vždy iba preferovanú rómsku rodinu v Sabinove, ktorá dostáva tieto pozície.  
 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 
- chcel by som jednu vec z praxe, ktorú som postrehol v týchto veciach, keď sme pred niekoľkými rokmi 

boli  na kontrole čiernych stavieb, pýtali sme sa „aktivistu“, či neviem ako to nazvať, prečo nezasiahli, 

keď sú za to platení, aby udržiavali poriadok. Tak odpoveď bola: my medzi sebou si cigani nebudeme nič 
hovoriť, to nech gadžovia robia. Tak či to má zmysel tie hliadky robiť a nebude lepšie tam dať z komunít, 

ktorí sú nezamestnaní.  
 

PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 

- choďte si pozrieť do osady, keď budú dávky a uvidíte, čo sa tam deje, ale ak prišla výzva pre rómske 
hliadky, tak to treba skúsiť.  

 
Ing. Mgr. Anna Mihoková, poslankyňa MsZ: 

- pracovala som s Rómami. S niektorými sa dá pracovať a s niektorými to ide ťažšie, ale nemôžeme 

všetkých hádzať do jedného vreca. Ak nám to ponúkajú, škoda by bolo ich nevyužiť. Takto myslím že 
urobilo mesto Trebišov, odmietli to a teraz ľutujú, že na to nemajú peniaze. Je potrebné vybrať takých 

ľudí, ktorí chcú pracovať a bude z toho osoh.  
 

Matúš Pažický, poslanec MsZ: 
- tieto rómske hliadky sú určené, aby posilnili vymoženie poriadku v tejto lokalite. V tej oblasti je potrebné 

posilniť zložky, ktoré by ten poriadok mohli robiť a môžeme urobiť to, že zamestnáme viac mestských 

policajtov, alebo schválime rómske občianske hliadky. Ako to budú robiť títo ľudia, je už vec výberu 
a následne kontroly.  

 
PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 

- tú komunitu treba vychovávať. Vytratil sa pojem práca, výchova a nedá sa uplácať donekonečna tým, 

že budeme uspokojovať materiálne potreby on bude ako gašparko v bábkovom divadle. Každý návrh 
ktorý je treba využiť aby sa to pretavilo do niečoho, čo bude funkčné. Tiež sa hlásim do výberovej komisie 

a som ochotný cvičiť týchto ľudí.  
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- že Rómovia robia a vidno ich, že robia áno, dámy a páni spomeňte si na MsZ z roku 2013, kde som 

vám ukázal, že máme 320 ľudí na rómskych prácach a tých ľudí nebolo ani 30 v meste. Dnes sú už veci 

inak posunuté. Využime túto výzvu, ale využime nie Rómov v komunitách, ktorí tam žijú, aby mohli byť 
účastní takejto výzvy. 



 

 

 
Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- nech mi p. Miko vysvetlí, ako vychová Róma tým, že sa nechá pokrstiť, ako si mám vybrať a turistikou 

ich ťažko vychováme.  
 

Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 
- osobne bývam na Hure a mám dennodennú skúsenosť s touto komunitou, ale osobne si myslím, že nič 

nerobiť je zle. Preto sa prikláňam k tomu, aby sme túto výzvu využili, lebo je to prostriedok, ako „možno“ 

zlepšiť bezpečnosť ľudí, ktorí tam žijú. Je potrebné vybrať ľudí, ktorí by boli vhodní do týchto hliadok.  
 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- mne v tejto dôvodovej správe chýbajú trošku podrobnejšie informácie. Na finančnej komisii sme sa 

zhodli, že ak sú to prostriedky z EÚ, tak ak dávajú, berme, ovšem mesto tam musí participovať v sume 
15 000 €. V tejto sume by sme mohli prijať policajta, ktorý by mohol fungovať priamo v danej lokalite. 

Vieme, akú budú mať pracovnú dobu tieto poriadkové služby? Vieme, že ak sa robí neporiadok, tak vo 

večerných hodinách. Ako budú pracovať tieto hliadky, na dve smeny, na tri smeny? Áno poďme do 
projektu ale spracujme jednotlivé náležitosti podrobnejšie. Chýba mi pracovná doma, t. z. ,zmennosť. 

Navrhla by som, aby sa do týchto hliadok prijalo 6 obyvateľov z rómskeho etnika a 6 obyvateľov 
ostatného etnika.  

 

Ing. Mgr. Anna Mihoková, poslankyňa MsZ: 
- keď si prečítate, to čo máme v materiáloch tak hneď v prvom bode máme, že je to NFP pre 

marginalizované rómske komunity. Viem o čom sa tu hovorí, ale zbytočne naťahujeme čas.  
 

PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 
- myslím si, že by sa mali ozývať ľudia, ktorí v tomto niečo urobili. Ak máme prostriedky, tak to využime.  

 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 
- hodnotím tento jeho príspevok ako pokračovanie toho jeho extempore, ktoré vraj spáchal pod vplyvom 

alkoholu, ale teraz dúfam ,že nie je tak by mal trošku viac uvažovať a nie rozprávať, že my nič nevieme. 
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- cieľovou skupinou sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít, nie je tu napísané, 
že to musia byť Rómovia. Pokiaľ bude prebiehať výber tých 12 ľudí, tak by to nemala byť len skupina 

Rómov, lebo v tejto lokalite žijú aj bežní občania, ktorí by boli prínosom.  
 

Mgr. Peter Labanc, poslanec MsZ: 

- p. Hrabčák a p. Kostovčík, dovolím si povedať, že rómsku problematiku poznáte na 10 %, vy poznáte 
teóriu buldozéru. Je vecou náčelníka MsP, aby pripravil pracovnú náplň pre vytvorenie tejto hliadky 

a potom to on bude kontrolovať, a až tak si ho môžeme zobrať na mušku, ak budú nejaké nedostatky 
v plnení náplne práce. Netreba hádzať každého Róma do jedného mecha. 

 
Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- p. Labanc, vás ospravedlňuje iba asi vaša nevedomosť, pretože to by ste nemohli povedať. Ja som mal 

rómsku otázku na stole vyše 20 rokov. Moja mama bola riaditeľkou osobitnej školy, ja sám som ju vozil 
po rómskych rodinách, aby deti chodili do školy. Poznám sa s Rómami, ktorí sú už dnes dospelí a majú 

už dajme tomu 35 rokov. Povedali ste vec, ktorá je úplne nepravdivá. Poznám ich dobre, a že tam 
nechodím, veď na čo by som tam chodil, nie sú tam žiadne obchody atď.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- chcel by som reagovať na môjho predrečníka p. Labanca, ktorý uviedol, že pozná teóriu rómsku a že ja 

ju nepoznám. Viete, p. Labanc, ja poznám ešte jednu teóriu: Energia = hmotnosť X rýchlosť svetla2, ak 
by ste nevedeli, je to teória relativity od p. Einsteina. 

 
PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 

- ďakujem p. poslancovi predo mnou, lebo si všimol jednu vec, ktorú som mal na mysli ja, že si budeme 

vykať aj s p. poslancom vľavo od neho. Nepotrebujeme spolu komunikovať a pre mňa už neexistujete 
s vašimi invektívami, ktoré sú podpásovky. Končím s vami.  



 

 

 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- cieľovou skupinou sú nie len obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít, ale aj zamestnanci štátnej 

správy a samosprávy, teda môžu tam byť aj nerómovia. Rómske etnikum tu poznáme mnohí pracovali 
sme s ním celé roky a mne sa v mojej praxi osvedčilo ľudsky sa s nimi rozprávať, ale na nich nič nejde 

na silu. To že Róm a nie Róm som hovorila ja práve z tohto dôvodu, že tá cieľová skupina je tam taká 
a aj z toho dôvodu, že možno by sme potom vedeli eliminovať nejaké rodinkárstvo a podobne. Na margo 

toho ,že náčelník MsP spracuje pracovné náplne, áno samozrejme, ale keď schválime projekt 

a spoluúčasť, tak keby sme mohli mať trochu viacej informácií.  
 

Ing. Martin Jurko, náčelník MsP: 
- v prvom rade je potrebné povedať, že rómske hliadky nie sú môj výmysel. Ja som si to nevymyslel. 

Operačný program ľudské zdroje v gescii Ministerstvom vnútra SR intenzívne pripravilo dopytovo 
orientovanú výzvu na podporu tohto projektu. V zákone o MsP, nikde nie sú spomínané Rómske hliadky 

a ja ich nemusím a ani nechcem mať. Môže si ich zobrať na starosť ktokoľvek, možno že aj poslanec MsZ 

a veľmi vítam iniciatívu p. poslanca, že chce byť pri výbere a ja budem naozaj rád, keď príde.  
 

Mgr. Anton Tomčan, referent referátu regionálneho rozvoja: 
-  čo sa týka pracovnej náplne, tak výzva samotná hovorí zo svojej prílohy č. 9, kde je štandardizovaný 

výklad nákladov aj o tom, akú úlohu a čo majú robiť. V rámci výzvy si to viete nájsť a prečítať, čo musia 

minimálne robiť. Čo ďalšie, to je už na náčelníkovi MsP, čo budú ďalej robiť. Bola tu aj otázka čo za tých 
700 €, že budú robiť bežnejší občania. Tých 700 € je celková cena práce, hrubá mzda je 480€ plus 10 % 

navýšenie na rok 2019, 2020, plus náklady, ktoré má zamestnávateľ za zamestnanca. Výzva hovorí 
o minimálne 3 bodoch, ktoré musí spĺňať. V prvom rade je to vek min. 18 rokov, mať dokončenú základnú 

školskú dochádzku a byť trestne bezúhonný. Nehovorí sa tam o tom či to musí byť muž alebo žena, 
primárne je to určená pre rómske komunity, ale nie je to podmienka. Zatiaľ máme projekt nastavený na 

12 ľudí na 24 mesiacov.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- zaujímalo by ma čo znamená skončená povinná školská dochádzka. T. z., 8 alebo 9 rokov ZŠ a na 
výberové konania by si mal potom priniesť vysvedčenia , aby sme mali jasné ,že ju skončil v 8. ročníku 

nie v 3. Je rozdiel, či máte základné vzdelanie ukončené riadne 9. ročníkom ZŠ alebo 3. ročníkom ZŠ, 

a preto ako člen výberovej komisie určite budem žiadať, aby takéto dokumenty boli predložené.     
     

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 331 k Miestnej občianskej poriadkovej službe v 
meste Sabinov. 
 
Za uznesenie č. 331 k Miestnej občianskej poriadkovej službe v meste Sabinov hlasovali poslanci mesta 
Sabinov nasledovne: 
Za: 15 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní:16 

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

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

Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 

Zdržali sa: Tibor Kostovčík 
Konštatujem že Uznesenie č. 331 MsZ -  schvaľuje. 
 
K bodu Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov bolo  prijaté u z n e s e n i e   č.  331, 
ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 

 

10. WiFI pre Teba – mesto Sabinov. 
 



 

 

Dôvodovú správu predniesol Mgr. Anton Tomčan, referent referátu regionálneho rozvoja: 
- výzva z ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorá je zameraná na plnenie plánu 

informatizácie Slovenska 2020. Je zameraná na možnosť sprístupniť wifi pripojenie pre občanov miest 

a obcí tak, aby do r. 2020 boli všetky obce pokryté verejný internetom. Oprávnené výdavky: maximálna 
výška oprávnených výdavkov projektu: 15.000,00 € (EFRR + ŠR SR + mesto Sabinov), t. j  nákup HW a 

krabicového softvéru. Neoprávnenými výdavkami sú: výdavky na zavedenie internetového pripojenia, 

mesačné výdavky za internet, podporné aktivity (riadenie projektu a publicita), všetky výdavky slúžiace 
na prevádzku riešenia počas doby udržateľnosti projektu (5 rokov).  

Cenové limity 
1. Externý prístupový bod: 1 500 EUR 

2. Interný prístupový bod: 1 000 EUR 

Dĺžka realizácie projektu: 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP Žiadosti o NFP 
musia mať začaté verejné obstarávanie.  

 
Matúš Pažický, poslanec MsZ: 

- ja ako laik v týchto veciach by som sa chcel opýtať, čo je externý prístupový bod a čo je interný 

prístupový bod, či ten interný prístupový bod nie je pre zamestnancova MsÚ, respektíve poslancov, aby 
to nebolo duplicitne platené.  

 
Mgr. Anton Tomčan, referent referátu regionálneho rozvoja:  

- externé sú vnímané ako vonkajšie väčšinou to boli verejné priestranstvá parky, autobusová a vlaková 
stanica a  interné vo verejných budovách, ako napr. budova MsÚ, MsKS.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- ja nie ako laik, ale ako hardvérový špecialista sa chcem spýtať, bolo to povedané, že rýchlosť pripojenia 

bude 30 mega/s. Zaujímalo by ma či mega bajtov či mega bitov. Nie je to uvedené v dôvodovej správe 
ani v uznesení a nebolo to povedané ani p. Tomčanom.  

 

Mgr. Anton Tomčan, referent referátu regionálneho rozvoja:  
- minimálna rýchlosť je 30 mega bitov za sekundu pre celú sieť, tak stanovuje výzva.  

 
Ing. František Gardoš, poslanec MsZ: 

- myslím si, že je to dobrý projekt a mali by sme ho podporiť skrz toho, že dnes už každý chce nejaké 
to pripojenie, akurát by ma zaujímalo, že na akých miestach to bude.  

 

Mgr. Anton Tomčan, referent referátu regionálneho rozvoja:  
- žiadosť je momentálne len v štádiu prípravy, nakoľko termín predloženia je 13.11.2018 a zatiaľ sú len 

rozpracované body pripojenia v meste, kde to má zmysel.  
 

Matúš Pažický, poslanec MsZ: 

- ja som sa pýtal hlavne to, že ak bude zavedený nový internet, tak či sa nebude duplicitne platiť aj za 
ten starý, že koľko tých internetových sietí tu bude platených.  

 
Ing. Michal Repaský, prednosta MsÚ: 

- urobil sa takýto prvotný návrh a to bolo: športový areál, námestie mesta a autobusová a vlaková 

stanica. Internet sa bude platiť, lebo my nevieme dnes, kto to vyhraje a koľko za to budeme platiť. 
 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 
-výzva je smerovaná na bezplatné wifi, MsÚ bude musieť mať svoj chránený internet kvôli GDPR.  

   
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- chcem poprosiť, aby ste do budúcnosti mysleli s bezplatným wifi pripojením aj vo vnútrobloku 

Komenského. 
 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- prihováram sa za zónu na Komenského pretože sú tam školy. Žiaci to ocenia a tak isto sa tam robí 

nový športový areál a bude tam veľa návštevníkov možno aj do neskorých večerných hodín. 



 

 

 
Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 

- prihováram sa za MsKS a mestské kúpalisko.  

 
PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 

- navrhujem Telek, Hliník, Poliklinika 
  

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 332 k WiFI pre Teba – mesto Sabinov 
 
Za uznesenie č. 332 k  WiFI pre Teba – mesto Sabinov hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 16 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní:16 

Za: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav 
Haluška,  Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, 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. 332 MsZ -  schvaľuje. 
 
K bodu WiFI pre Teba – mesto Sabinov bolo  prijaté u z n e s e n i e   č.  332, ktoré je súčasťou tejto 

zápisnice. 

 

11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 6/2018, 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  
 

Dôvodovú správu predniesla PaedDr. Iveta Šulíková, Školský úrad: 
- 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 kvôli úprave rozpočtu pre ZUŠ /doplnenie finančných prostriedkov 

na prevádzku – údržba WC a práčovne/, tam sa dotácia na žiaka po III. Zmene rozpočtu zvyšuje na 995 
,64 €   a v druhom prípade ide o  úpravu rozpočtu ŠKD Komenského, kde sa dotácia znižuje na 492,82 € 

Z úpravy rozpočtu ŠKD vyplýva aj úprava dotácie pre neštátne ŠKD.  
Navrhovaným VZN sa ruší VZN č. 4/2018, ktorým sa upravovala výška dotácie na žiaka na rok 2018 po 

1. a 2. zmene rozpočtu mesta. 

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 333 k  Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Sabinov č. 6/2018, 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. 333 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sabinov č. 6/2018, 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 2018hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 15 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 

Prítomní:16 
Za: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav 

Haluška,  Tibor Kostovčík, 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. Marek Hrabčák, PhD., 

Konštatujem, že Uznesenie č. 333 MsZ -  schvaľuje. 
 

K bodu Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 6/2018, 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. 

333, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 

12. Dodatok č. 1 k Cenníku na určenie výšky cien za nájom nebytových priestorov v meste 
Sabinov, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Sabinove č. 273 zo dňa 

14.12.2017, Dodatok č. 1 k Cenníku na určenie výšky cien za dočasné užívanie pozemkov v 
meste Sabinov, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Sabinove č. 273 zo dňa 

14.12.2017 a doplnenie Cenníka na určenie výšky cien za nájom nebytových priestorov v 

meste Sabinov o ďalšie účely využitia nebytových priestorov. 
 

Správu predniesol Ing. Viliam Palenčár, vedúci správy majetku a verejnoprospešných služieb: 

 - predkladáme návrh k dodatku č. 1 k Cenníku na určenie výšky cien za nájom nebytových priestorov v 
meste Sabinov. Ide o vyňatie sadzieb cien za nájom nebytových priestorov, ktoré má v správe MsKS 

v zmysle mandátnej zmluvy. Na základe skúseností z predošlých rokov výška nájmu nebytových 
priestorov v zmysle cenníka je vysoká a následne častokrát dochádza k vypovedaniu zmlúv zo strany 

nájomcov Oddelenie správy  majetku doporčuje vyňať sadzby cien za prenájom nebytových priestorov, 

ktoré má MsKS v správe z cenníka na určenie výšky cien za nájom nebytových priestorov v meste Sabinov. 
Výška cien za prenájom nebytových priestorov bude stanovená MsKS v súlade so zákonom č. 138/1991 

Z. z. o majetku obcí v platnom znení. Navrhujeme doplniť cenník na určenie výšky cien  za nájom 
nebytových priestorov v meste Sabinov v príslušných lokalitách o výrobné a skladovacie účely z dôvodu, 

že v daných lokalitách uvedený účel chýbal. Ide hlavne o lokalitu Kukučínova, kde sme sa stali majiteľom 
priestorov v ktorých prebieha výrobná, skladovacia činnosť, a takisto areál VPS, s. r. o., kde sme 

skladovaciu činnosť nemali. Lokality aj ceny sú uvedené v dôvodovej správe.   

  
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 334 k Dodatku č. 1 k Cenníku na určenie výšky cien 
za nájom nebytových priestorov v meste Sabinov, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v 
Sabinove č. 273 zo dňa 14.12.2017, Dodatok č. 1 k Cenníku na určenie výšky cien za dočasné užívanie 
pozemkov v meste Sabinov, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Sabinove č. 273 zo dňa 
14.12.2017 a doplnenie Cenníka na určenie výšky cien za nájom nebytových priestorov v meste Sabinov 
o ďalšie účely využitia nebytových priestorov. 
 
Za uznesenie č. 334 k Dodatku č. 1 k Cenníku na určenie výšky cien za nájom nebytových priestorov v 
meste Sabinov, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Sabinove č. 273 zo dňa 14.12.2017, 
Dodatok č. 1 k Cenníku na určenie výšky cien za dočasné užívanie pozemkov v meste Sabinov, 
schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Sabinove č. 273 zo dňa 14.12.2017 a doplnenie 
Cenníka na určenie výšky cien za nájom nebytových priestorov v meste Sabinov o ďalšie účely využitia 
nebytových priestorov hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 1 
Prítomní:16 

Za: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška,  Tibor Kostovčík, 
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. Radoslav Ernst 
Nehlasovali: Ing. Marek Hrabčák, PhD. 

Konštatujem, že Uznesenie č. 334 MsZ -  schvaľuje. 
 



 

 

K bodu Dodatok č. 1 k Cenníku na určenie výšky cien za nájom nebytových priestorov v meste Sabinov, 
schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Sabinove č. 273 zo dňa 14.12.2017, Dodatok č. 1 k 

Cenníku na určenie výšky cien za dočasné užívanie pozemkov v meste Sabinov, schváleného uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Sabinove č. 273 zo dňa 14.12.2017 a doplnenie Cenníka na určenie výšky cien 
za nájom nebytových priestorov v meste Sabinov o ďalšie účely využitia nebytových priestorov. bolo 

prijaté u z n e s e n i e   č. 334, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 

13. Návrh na majetko – právne riešenie majetku mesta 

Správu predniesol Ing. Viliam Palenčár, vedúci správy majetku a verejnoprospešných služieb: 

1/ prevod nehnuteľnosti a spôsob prevodu v k. ú. Sabinov, LV č. 2214 :  

 pozemok CKN p. č. 848/2, z ktorého bol odčlenený diel „1 „ o výmere 65 m2  

 pozemok CKN p. č. 1413/1, z ktorého bol odčlenený diel „2“ o výmere 53 m2, vytvorený 

geometrickým plánom č. 1/2018 overeného OÚ Sabinov pod č. G1-381/2018 zo dňa 19.7.2018. v 

prospech AGROKOMBINÁT, a. s., Sabinov, Jilemnického 5, Sabinov za kúpnu cenu 3530,- € podľa ZP 
č. 121/2018 zo dňa 24.7.2018.  

Prevod je riešený v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, ktorým schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, podľa § 9a písm. 8 

písm. b) zákona  

a v súlade § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení – pozemky 
zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá tvorí neoddeliteľný celok 

so stavbou. 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 335 k bodu č. 1 Návrhu na majetko – právne 
riešenie majetku mesta  
 
Za uznesenie č. 335 k bodu č. 1 Návrhu na majetko – právne riešenie majetku mesta  hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 1 
Prítomní:16 

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

Nehlasovali: Ing. Miroslav Čekan, 
Konštatujem, že Uznesenie č. 335 k bodu č.1 MsZ -  schvaľuje 

 
2/ prevod nehnuteľnosti a spôsob prevodu v k. ú. Sabinov, LV č. 2214 :  

 pozemok CKN p. č. 631/65, zastavaná plocha o výmere 23 m2 v prospech Silvestra Uhlára, Sabinov 

za kúpnu cenu 552,- €.  

 
 pozemok CKN p. č. 631/66, zastavaná plocha o výmere 48 m2,  

 pozemok CKN p. č. 631/67, zastavaná plocha o výmere 7 m2 v prospech Mariána Škovrana, Sabinov 

a Petra Škovrana, Sabinov – každý v podiele ½ za kúpnu cenu 1320,- €  

 
Kúpna cena bola určená podľa ZP č. 122/2018 zo dňa 24.7.2018.  

Prevod je riešený v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, ktorým schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, prevod pod stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy ,  

a v súlade § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení – pozemky 
zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá tvorí neoddeliteľný celok 

so stavbou. 
 



 

 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 335 k bodu č. 2 Návrhu na majetko – právne 
riešenie majetku mesta  
 
Za uznesenie č. 335 k bodu č. 2 Návrhu na majetko – právne riešenie majetku mesta  hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 15 
Proti: 0 

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 1 
Prítomní:16 

Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Ladislav Haluška,  Ing. Marek 
Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, 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. 335 k bodu č.2 MsZ -  schvaľuje. 
 
K bodu Návrh na majetko – právne riešenie majetku mesta bolo  prijaté u z n e s e n i e   č.  335, ktoré 
je súčasťou tejto zápisnice. 

 
14. Rôzne  

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- dňa 29.10.2018 o 16.00 v obradnej miestnosti by som vás chcel pozvať na slávnostné ukončenie 

volebného obdobia 2014 -2018 

- dňa 18.10.2018 nás navštívi p. prezident Andrej Kiska, bude mať na Sabinov 4 hodiny rezervovaný čas, 

budem vás informovať o programe a budem sa snažiť, aby sa aj s vami mohol stretnúť, kde pôjde ďalej, 

vám zatiaľ povedať neviem.  

 
15. Interpelácie 

 

Mgr. Šimon Vaňo, poslanec: 
- musím sa vyjadriť k tomu, čo sa za posledné týždne, mesiace popísalo o sabinovskom futbale. Mne ako 

novému členovi výboru  to nedá a sľúbil som to fanúšikom, členom klubu a každému, ktorému záleží na 
sabinovskom futbale. Futbal a šport sú pre mňa srdcovkou, a preto aj keď nastala vážna situácia vo 

futbale, dovolím si povedať, že neviem či tu ešte takáto situácia bola, že sa vypadlo po 17 rokoch z 3 do 
4 ligy  a v 4 lige začal klub asi tak, že ani nenastúpil, lebo bolo malo hráčov. A druhý zápas prehrali 7:0, 

vtedy ma oslovil p. Haluška s pomocou a aj napriek tomu, že mám veľa povinností som si povedal, že 

musím podať pomocnú ruku a verím, že aj mojou trošku sa táto situácia v klube zmenila. Všetkým 
neprajníkom chcem odkázať, že v nedeľu sme vyhrali vonku 5:1, pred týždňom sme vyhrali 4:1, teraz 

v nedeľu sa zase chystáme vyhrať a potiahnuť šnúru víťazstiev.  Takisto verím, že naši dorastenci, ktorí 
hrajú druhú najvyššiu súťaž a ak vyhrajú v sobotu postupujú do nadstavbovej časti a budú hrať 

s mužstvami ktoré sú neporovnateľne inde zázemím a štruktúrou, takí sú šikovní. Neprajníkov máme 

a určite dvaja sedia v týchto laviciach. P. Kostovčík podal trestné oznámenie za subvenčný podvod, to by 
mi nevadilo ak chcú aby tam bola spravodlivosť, aby sa to prešetrilo, ale oni to medializovali a pošpinili 

meno Sabinovského futbalového klubu, aby každý videl, v akej zlej situácii je mužstvo, ešte aj šírili zlé 
veci o futbalovom klube. Mesto dalo 18 000 € z dotácií pre klub a rozpočet je 38 000 €. Problém bol 

s pochybnými faktúrami, pretože v zberných faktúrach od futbalového zväzu boli fakturované veci, ktoré 

tam nepatrili, ale určite tam nebol žiaden podvod zo strany futbalového klubu, ďalšie boli zle vypracované 
cestovné príkazy. Hráči si robili cestovné príkazy raz mesačne a nemohli si pamätať všetky časy odchodov 

a príchodov, bohužiaľ nemali na to čas, aby to zapisovali každý raz, preto som aj prišiel do klubu, aby 
som im s tým pomohol. V článku boli napísané, že je to konflikt záujmov, že je to mlynček na peniaze, že 

futbalisti v MsZ si to navrhnú, odhlasujú a schvália, a potom to ešte aj minú. Ako to môže byť konflikt 
záujmov, keď to nerobíme pre seba, ale pre celý futbalový klub. My nie sme len za futbal, ale sme za 

šport. Prečo hokejisti dostávajú rovnako ako hokejisti, pretože vieme, že hokej je rovnako nákladný šport 

a treba ho podporiť. Poviem vám príklady, koľko dávajú iné mesta do futbalu. Napr. Stropkov 85 000 € 
a hrajú rovnakú súťaž, Lipany 40 000 € a dokonca je tam tréner A-skupiny prednosta MsÚ a nie je tam 



 

 

žiaden problém s konfliktom záujmov, Medzilaborce 33 000 €, tak sa podporuje futbal v iných mestách 
a v Sabinove. Chcem, aby ľudia pochopili, že tu žiadne podvody nie sú, žiadna preferencia pre futbal 

a aby pochopili, že ľudia, ktorí sa tvária ako experti na spravodlivosť a pravdu, sú ľudia, ktorí  chcú zničiť 

meno futbalu, aby získali dobré meno do volieb.  
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- p. kolega Vaňo, ja ani p. Kostovčík futbal nehráme takže mu nemôžeme robiť hanbu, hráte vy a vaši 

kolegovia. Ste členom výboru a vaše vyjadrenia sú silno tendenčné. Či došlo k podvodu alebo nie, 

prebiehalo nejaké vyšetrovanie a teraz prebieha trestné konanie, nechajme orgány činné v trestnom 
konaní aby povedali, či došlo k subvenčnému podvodu a k pochybnostiam s narábaním s cudzím 

majetkom.  
 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 
- podal som trestné oznámenie vo veci nie konkrétne na fyzickú osobu a nie vo veci subvenčného 

podvodu, ale vo veci porušenia pravidiel pri správe cudzieho majetku. Čo sa týka trestného oznámenia 

subvenčnému podvodu, tak to keď si prečítal p. prokurátor, tak došiel k záveru, že toto vaše konanie 
nesie znaky tohto trestného činu. Zase vaše klamstvo, ktoré si neoveríte. Vyšetrovateľ vyšetroval, nezistil 

potrebné dôkazové materiály, preto mu to prokurátor zrušil, lebo jeho rozhodnutie bolo nezákonné. Nie 
som proti futbalu, ale ako poslanec MsZ som skladal sľub a som povinný rešpektovať zákony tohto štátu 

a starať sa o majetok občanov, ktorý spravuje mesto. A k tým náhradám, tak ak si účtujete cestovné 

náhrady musí priložiť doklady, vyúčtovanie náhrad, výpočet náhrad, technický preukaz, doklad o nákupe 
pohonný hmôt ak sa priloží samostatný cestovný príkaz, nebol by vám uznaný. P. Vaňo ste 4 roky 

poslancom a mali by ste si preštudovať zákon, ktorý sa týka verejných činiteľov a ktorý hovorí o konflikte 
záujmov verejných činiteľov a potom tu máme ďalšiu mestskú normu, ktorú sme si schválili, kde sa hovorí 

jasne, že ten kto má osobný záujem v prejednávanej veci, sa má prihlásiť, že má osobný záujem a nemá 
sa zúčastňovať prejednávania veci. Teším sa, že sa futbalisti pozbierali, ale mrzí ma, že keď stretnem 

rodičov, tak mi povedia, že svoje deti vozia na zápasy, lebo autobus nejde. Nie som proti futbalu, len 

chcem, aby peniaze, ktoré dáva mesto, aby boli použité na to, na čo majú byť.  
 

Mgr. Šimon Vaňo, poslanec MsZ: 
- p. kolega, ja neklamem, opäť sa nevenujete podstate, ale slovíčkam. Nie som špecialista na veci 

procesné ako vy. Ospravedlňujem sa, ak som povedal nejaký pojem inak a nebolo to tak. Bavme sa 

o podstate. A že nie ste proti futbalu? Tak prečo ste to medializovali. Teraz ak idem za sponzormi a pýtam 
sponzorské peniaze na futbal, tak každý mi povie „tým podvodníkom, ktorí kradnú a sú v novinách“? 

Očiernili ste nás.   
 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- možno k týmto veciam vôbec nemuselo dôjsť ak by sme sa rešpektovali od začiatku. Celé 4 roky sme 
poukazovali na nezrovnalosti a myslím, že nebol taký problém tie nezrovnalosti odstrániť.  Bagatelizovalo 

sa to celý čas a bohužiaľ, väčšina stále prehlasovala tých, ktorí na to poukazovali. Mrzí ma, že to takto 
dopadlo, pretože športovci si to nezaslúžia sú v tom nevinne. Viem je to ťažké robiť tieto veci, ale musí 

sa to robiť poriadne.  
 

Matúš Pažický, poslanec MsZ: 

- p. Vaňo čo je v skutočnosti váš problém, že sme chceli skontrolovať financie futbalového klubu ako aj 
všetkých iných poberateľov dotácií z mesta. Toto je skutočne podstata veci skontrolovať to, navrhovali 

sme to v MsZ a keďže to neprešlo v MsZ, tak to p. kolega podal na orgány činné v trestnom konaní. Prečo 
ste nedovolili kontrolu? Tým, že ste ju nedovolili, tak ste sami poškodili futbalový klub.  

 

Mgr. Šimon Vaňo, poslanec MsZ: 
-  nevadí mi kontrola, nevadí mi trestné oznámenie, vadí mi medializácia, to jediné mi vadí. 

 
PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 

- poslanectvo nie je patent na rozum. Každý by sa mal vyjadrovať k veciam, s ktorými má prax,  dlhoročné 
skúsenosti, empíriu a mlátiť prázdnu slamu a považovať sa za nejaké fakty je nehorázne. 

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 



 

 

- toto nie je predvolebná kampaň, toto je veľká odvaha jedného poslanca, ktorý aj napriek tomu ,že môže 
byť poškodený v predvolebnej kampani, sa do toho pustil. 4 roky sme sa to snažili na MsZ riešiť, žiadali 

sme kontrolóra aby kontroly boli včas a žiadali sme o kontrolu všetkých dokladov ,nedošlo k tomu a jediná 

možnosť ako to riešiť bola možnosť podania takéhoto podnetu. Toto ho môže stáť mandát na ďalšie 
volebné obdobie tak ako aj mňa, ale nech sa tak stane ako sa má stať, ale nech sa veci doriešia.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- požiadavka p. Leška z Generála Svobodu – bola adresovaná p. náčelníkovi MsP Jurkovi, a to, aby bola 

urobená permanentná intervencia vo veci posedávania mládeže a popíjania alkoholu neplnoletých na 
chodníku, ktorý smeruje z Ul. 17. Novembra na Ul. Generála Svobodu. Je to neúnosný stav, ktorý sa tam 

deje a dochádza k poškodzovaniu majetku mesta. Chcem poprosiť p. náčelníka, aby vypracoval plán 
permanentných kontrol v tejto lokalite, ktoré budú riešené v priebehu nočných hodín a vyvodil dôsledky, 

ktoré súvisia s používaním alkoholu mladistvých a poškodzovaniu majetku mesta.  
- dámy a páni, prebehlo zastupiteľstvo 19.7.2018 a na MsZ jeden z mojich kolegov veľmi škaredým 

nevyberavým a primitívnym spôsobom zaútočil na moju rodinu. Je hanba, že takýto človek sedí v MsZ, 

pretože máme byť reprezentanti mesta.  
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- žiadal by som ospravedlnenie od p. Mika, nech sa ospravedlní, ako rozpráva o poslancoch za ich chrbtom.  

- posledná vec, ktorú som tu chcel rozobrať, je veľmi veľmi zlé správania poslancov vo veci navrhovaných 

zmien rozpočtu. Dal som návrh na doplnenie III. zmeny rozpočtu mesta Sabinov, kde som požiadal o 
vybudovanie alebo nový asfaltový kryt na Ul. Matice slovenskej. Je smutné, že poslanci ako kolegyňa 

Zagrapanová a p. Haluška nezahlasovali za tento chodník, pretože návrh dáva Hrabčák, je smutné, že p. 
kolega Vaňo nehlasoval za nový asfaltový kryt medzi garážami na Ul. Murgašovej, za ktorú je poslancom. 

Všetci títo traja poslanci sú ešte aj poslanci do ďalšieho volebného obdobia. Tak vám držím palce. 
 

Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 

- chcel len povedať, že to je len začiatok tohto traktátu, ktorý p. kolega Miko napísal, myslím, že vám tú, 
časť poslal aj mailom, chcem doplniť, že potom pokračoval na svojom Facebooku ďalej, ohovoril tam 

mňa a moju rodinu dosť nevyberaným spôsobom a nepravdivo, ale ako povedal p. Hrabčák, bolo to pod 
vplyvom niečoho, čo nevieme identifikovať.  

- na letnom zastupiteľstve p. Miko navrhoval opravu chodníka smerom k vlakovej stanici v Orkucanoch. 

Dnes sme o tom hlasovali a hlasovali proti tomu, čo on sám navrhoval v lete, čiže vidím tú schizofréniu v 
istých veciach.  

  
PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 

- neviem, z ktorého konca začať, ale vidím, že kolega funguje ako expert psychiater. Na adresu 

predošlého, ja som nezačal vojnu, keď sa dobre pamätáte, rozdávala sa kniha na poslednom MsZ 
a zabŕdol  som do toho že pošleme p. Kostovčíka na kontrolu účtov p. Hrabčákovi a na to sa začalo prskať, 

keď mi niekto na verejnom fóre, kde sa robí nahrávka, ktorá bude k dispozícii aj ďalších 10 rokov a nazve 
ma niekoľko krát hlupákom, tak nech sa nediví, že ho nazvem v ten večer buzerant. Ja som nemyslel 

gay. V ruskej base je najvýdatnejšia nadávka buzerant.  
 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- prosím vás, mám pocit, že to smeruje niekde inde. Poďme k veci, pretože toto tu už nemá úroveň ani 
opodstatnenie.  

Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 
- vysvetlím, prečo som nehlasoval za opravu asfaltu na Ul. Matice slovenskej. Keby sme to schválili, bolo 

by to v rozpore s rozpočtovými pravidlami mesta, lebo sme išli presunúť finančné prostriedky z kapitoly, 

kde sme ešte nevedeli, koľko bude ušetrených. Po podpise zmluvy by sme vedeli, koľko je ušetrených a 
potom by sme to mohli schváliť. a z pohľadu vysvetlenia p. Kostovčíka, myslím si, že ani vy by ste nemali 

hlasovať za uznesenie, pretože na tom máte osobný záujem.  
 

Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 
- osobne si veľmi vážim tých, ktorí sa točia okolo športu, ktorí organizujú tieto voľnočasové aktivity a 

dúfam, že sa futbal dostane z týchto problémov a mrzí ma, že sa to tu zneužíva na politikárčenie.  



 

 

- chcem sa poďakovať vedeniu mesta, členom komisií za to, že boli ochotní vypočuť si návrh na 
potencionálne zriadenie múzea cyklistiky v Sabinove. Vyjadrili podporu tomuto projektu a myslím si, že 

mesto Sabinov, ak sa pozrieme do budúcna, má veľký potenciál v rámci cyklistiky. 

 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- možno sa to nezdá, ale sabinovský šport sledujem. Nechodím na ihriská na klzisko, mám na to iné 
dôvody, ale sledujem. Na základe tých všetkých invektív alebo útokov, ktoré tu odzneli, mám taký jeden 

návrh do budúcnosti. Ak má niekto v názve mestský futbalový klub, aby bol mestským futbalovým klubom, 

aby sme mu v rozpočte vyčlenili finančné prostriedky na jeho základné bazálne fungovanie. Samozrejme, 
pri týchto veciach sponzoring musí byť, dobrovoľníci musia byť, futbal sa bez toho hrať nedá. Rada by 

som sa stretla s futbalistami, hokejistami a chcem si vypočuť ich názory na vec a ich návrhy a keď sa mi 
podarí, ak budem zvolená za primátorku alebo poslankyňu, aby sme potom vedeli veci robiť spoločne. 

Chcem vás poprosiť p. Vaňo  skontaktujte ma s týmito ľuďmi, chcem aby ste tam boli prítomný aj vy aj 
p. Haluška, Čekan, Fekiač, ktorí roky pracujú so športovcami. Osobne ma to zaujíma.  

 

Ing. Ján Fekiač, poslanec MsZ: 
- držím prsty p Vaňovi, ktorý zobral toto a vieme, ako to v športe chodí.  

- chcem vám všetkým poslancom poďakovať za 4 roky a verím, že sa s niektorými stretneme, ktorí budú 
zvolení a myslím si, že si môžeme pozrieť do očí. 

 

Ing. Miroslav Čekan, poslanec MsZ: 
- p. Lenková, pred tromi rokmi som ťa pozýval a dokonca som ti povedal, že môžeš byť členkou 

futbalového klubu, aby si videla, ako to ide, ale privítame to aj teraz, keď prídeš. 
 

Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 
- dovolím si povedať, že Sabinovu ako okresnému mestu dlhodobo chýba galéria. Ja som tu už párkrát o 

tom hovorila a apelujem na budúcu hlavu mesta, aby sa  tým niekto kompetentný zaoberal. Sabinov má 

ako jedno z mála miest na Slovensku fenomény ako p Čontváry, p. Malíková. p. Demko. Prosím budúce 
vedenie mesta, aby sa zaoberalo touto otázkou, a vytvorilo dôstojné kultúrne centrum výtvarného umenia 

so stálou expozíciou a s putovnými výstavami.  
- chcem sa dotknúť problému parkovania ktoré v súčasnosti rezonuje mestom. jednak je to problém s 

kapacitou miest a potom s porušovaním VZN parkovania na trávnatých plochách. Chcem poprosiť MsP 

aby si to začali viac všímať. Problém s parkovaním na námestí by možno vyriešili parkovacie hodiny. 
Chválim park na poliklinike ale na Ul. SNP je problém s parkovaním. Zrejme je tam kapacita miest na 

parkovanie pre súčasnú dobu malá a možno sa zapodievať myšlienkou, či neobetovať časť toho krásneho 
parku parkovacie miesta.  

- chcem sa opýtať pri III. zmene rozpočtu sme mali určitú sumu z úradu vlády na vyhliadkovú vežu a či 

sa tam počíta s úpravou prístupovej cesty k tejto budúcej vyhliadkovej veži.  
- v neďalekých Lipanoch  bude aqua park zamyslime sa nad tým, či sa nestane, ak nevylepšíme kvalitu 

služieb na našom mestskom kúpalisku, či nám neodídu ľudia do Lipan.  
 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 
- vyčleňujú sa prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie ku galérii, pretože si musíme 

uvedomiť, že je na to potrebný historický priestor. K dispozícii máme budovu , Námestie slobody 62 a dal 

som pokyn na to, aby sa spracoval projekt k využitiu ďalších podlaží  presne pre takéto účely. 
 

Matúš Pažický, poslanec MsZ: 
- chcel by som sa spýtať, či bol pracovný pomer uzatvorený s p. Fekiačom v niektorých z právnických 

osôb v 100 % vlastníctve mesta ? a ak áno, kde to bolo, a či sa tak stalo počas minulých 4 rokov.  

PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 
- dnes tu padlo, že písem na každého poslanca, tak to nie je pravda, píšem na svorku, ktorá pokazila štýl 

tohto MsZ.  
 - vyprosím si invektívy k tomu, ako som získal pohľadnice do knihy, najprv nech si overia a potom sa 

vyjadrujú v komisiách. Všetko mám podložené.  
 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- irituje ma počúvanie týchto invektív. Navrhujem, stretnite sa na pive alebo na Facebooku.  
 



 

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- čo sa týka toho čo tu teraz odznelo z úst dr. Mika, požičanie a nevrátenie literatúry, pohľadníc a podobne. 

Nie je to moje konštatovanie a nebudem hovoriť o tom, skadiaľ tieto informácie mám, pretože ľudia si 

neprajú byť konfrontovaní p. dr. Mikom , ktorý si požičal a nevrátil a publikoval a pod. Je to vec, ktorú už 
na tomto diskusnom fóre nebudem komentovať.  

 
Matúš Pažický, poslanec MsZ: 

- neodpovedali ste mi na moju otázku  

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- nie u mňa nebol zamestnaný  
 

Ing. Ján Fekiač, poslanec MsZ: 
- sústavne 4 roky ste proti mne a teraz v poslednom období vás polícia deložovala z vášho bydliska a vy 

ma tu chcete očierňovať ?  

  
Ing. Mgr. Anna Mihoková, poslankyňa MsZ: 

-chcem sa poďakovať Ing. Marekovi Grešovi za vybudovanie stanoviska ku kontajnerom, že to pekne 
ustál a zvíťazil u nás zdravý rozum a že sme to už uviedli do užívania  

- chcem poprosiť, aby na budúci rok, ktorí tu budú poslanci, dokončili túto Ul. Murgašovú, lebo tam ešte 

3 vchody nemajú stanovisko a potom druhá strana 9-14 tiež 
- chcem poprosiť o udelenie slova pre dcéru Mgr. Luciu Mihokovú.  

 
Návrhová komisia predniesla návrh Ing. Mgr. Anny Mihokovej za vystúpenie Mgr. Lucie Mihokovej 
 
Za vystúpenie Lucie Mihokovej hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 

Proti: 0 
Zdržali sa:  

Nehlasovali: 2 
Prítomní:16 

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

Haluška,  Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Peter Labanc, Ing. Mgr. Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, 
Mgr. Eva Motýľová,  Matúš Pažický, doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária 

Zagrapanová 
Nehlasovali: Tibor Kostovčík, Mgr. Daniela Lenková 

Konštatujem, že návrh MsZ -  schvaľuje 
 
Mgr. Lucia Mihoková: 

- chcem poďakovať za podporu po celý čas ako som bola riaditeľkou MsKS. Chcem poďakovať p. Ernstovi 
s iniciatívou k cyklo múzeu a p. Motýľovej ku galérii, ale možno ste zachytili, že PSK má snahu aby tu 

bolo zriadené či už múzeum, galéria alebo všetko spolu. Riešili sme to s p. primátorom a verím, že 
poslanecký zbor bude rozumný a podporí tieto veci.  

 

Matúš Pažický, poslanec MsZ: 
- ste ochotný odpovedať na otázku či ste boli zamestnaný ako poslanec vo VPS, s. r. o. teraz počas 4 

rokov.  
 

Ing. Pavol Šaršala, riaditeľ VPS, s. r. o.: 

- potvrdzujem, že p. Fekiač je zamestnancom VPS, s. r. o. od 27.6.2018. Dôvod je jediný ten, že 
spoločnosť VPS zápasí s problém získavanie zákazok s cudzím odberateľom. P Fekiač je zamestnaný na 

polovičný pracovný úväzok s tým, že bude zabezpečovať kontakt s obecnými úradmi a bude sa snažiť 
získať zákazky pre VPS, s. r. o. s tým, že to prehodnotíme po   3 mesiacoch čo a ako ďalej.  

 
Ing. František Gardoš, poslanec MsZ: 

-  chcel by som sa  ako člen valného  zhromaždenia VPS, s. r. o opýtať, či bol nejaký prínos pána 

viceprimátora za tie tri mesiace pre VPS, s. r. o  
 



 

 

Ing. Pavol Šaršala, riaditeľ VPS, s. r. o. : 
- budúci týždeň budeme prehodnocovať tieto veci.  

 

Ing. František Gardoš, poslanec MsZ: 
 - chcel by som popriať veľa šťastia Mgr. Šimonovi Vaňovi, aby sa mu darilo dať futbal do normálnych 

koľají a nech nás reprezentuje ďalej 
- v akom štádiu je projekt eurovelo ak sa smiem opýtať ?  

- v akom štádiu sa nachádza  pozemok štátnych lesov, ktorý bol prisúdený do vlastníctva mesta.  

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 

- prevod bol zobratý na vedomie v rokovaní vlády SR a bola uložená úloha Ministerstvu pôdohospodárstva 
aby po prepracovaní materiálu predložili materiál na rokovanie vlády ako prevod majetku. Pretože prevod 

majetku môže schváliť len vláda svojím uznesením.  
 

Ing. Michal Repaský, prednosta MsÚ: 

- čo sa týka eurovela na konci októbra do polovice novembra má byť vyhodnotenie ponúk. Následne by 
sa podpísala zmluva a v novembri 2018 zase ide expost na kontrolu. Tým pádom budeme dávať aj žiadosť 

na zmenu harmonogramu na r. 2019. Identické je to aj pri vnútrobloku Komenského.  
 

PaedDr. Jozef Miko, poslanec MsZ: 

- ďakujem všetkým za všetko aj negatívna informácia je poučná a učiť sa robiť negácie je zmyslom nášho 
rastu.  

 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- ja len k rekonštrukcii verejného osvetlenia, všimla som si pri našej bytovke vymieňali svetlá a neviem či 
do týchto opráv spadajú aj čiastočné opravy stožiarov, či sa pristúpi aj k tomu, aby sme ich poopravovali 

a dali ich do poriadku ak ich už nebudeme vymieňať všetky. 

- chcem sa poďakovať všetkým za chvíle strávené na MsZ a myslím, že napriek všetkému sme urobili 
dosť práce. 

 
Mgr. Peter Labanc poslanec MsZ: 

- p. primátor, to čo ste spomínali toho 29.10.2018 či to platí len to sa chcem opýtať   

 
Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS: 

- chcem poprosiť p. poslankyne a poslancov, aby boli takí dobrí a prišli si prevziať knihy na sekretariát, 
kto si ešte neprevzal.   

 

 
16. Záver  

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta, poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie MsZ. 
 
 
V Sabinove dňa 23.10.2018 

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