
 

 

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: 29. október 2018 
Miesto: MsÚ Sabinov  
Začiatok rokovania: 13.00 h 
Ukončenie rokovania: 15.30 h 
 
Prítomní poslanci : Ing. Miroslav Čekan, Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. 
Ladislav Haluška,  Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Mgr. 

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

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

schopné. 
 
1. Otvorenie 

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

- deň po poslednom zasadnutí MsZ prišla správa zo slovenskej správy ciest, že dostali peniaze v zmysle 

uznesenia a je potrebné, aby do 15.10.2018 bola podpísaná zmluva a peniaze prišli na účet.  
 

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

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- bol som iniciátorom zakúpenia notebookov pre poslancov v r. 2014, aby sme zvýšili kvalitu 

prerokovaných bodov na MsZ aj v komisiách, a keďže sa končí náš mandát, je r. 2018, a niekoľkokrát 
sme rokovali aj na komisiách čo ďalej s tými notebookmi, mám za to, že sú to už aj notebooky s osobnými 

vecami. Dávam návrh, aby bol doplnený bod rokovania – Doriešenie odkúpenia notebookov poslancami 
mestského zastupiteľstva.   

 

Primátor mesta, Ing. Peter Molčan, dal hlasovať za pozmeňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD., za 
doplnenie bodu rokovania č. 5 -   Doriešenie odkúpenia notebookov poslancami mestského zastupiteľstva.    
 



 

 

Za pozmeňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD., za doplnenie bodu rokovania č. 5 - Doriešenie 
odkúpenia notebookov poslancami mestského zastupiteľstva hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne  
Za: 10 

Proti: 1 

Zdržali sa: 5 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:16 

Za: Ing. Ján Fekiač, Ing. František Gardoš, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Jozef Kropiľák, 

Mgr. Peter Labanc, Mgr. Daniela Lenková, Ing. Mgr. Anna Mihoková, Mgr. Eva Motýľová, PhDr. Mária 
Zagrapanová 
Proti: PaedDr. Jozef Miko 
Zdržali sa: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, doc. Ing. Juraj Ružbarský, 

PhD., Mgr. Šimon Vaňo   
Konštatujem, že pozmeňujúci návrh MsZ – schvaľuje.  

 

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

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:16 

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

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

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

 
 

 

Program rokovania bol schválený  takto: 
 
1. Otvorenie 

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

3. Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ 

4. Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta 

5. Návrh na odkúpenie notebookov poslancami MsZ Sabinov 

6. Záver 

 

Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice  

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

Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Eva Motýľová, doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.,   
Za členov do návrhovej komisie poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13 

Proti: 0 

Zdržali sa: 3  

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 16 

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

Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, Matúš Pažický, Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová 

Zdržali sa: Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Eva Motýľová, doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.,   
 



 

 

Za overovateľov zápisnice určujem poslancov: 
Mgr. Daniela Lenková, Ing. Mgr. Anna Mihoková 

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. 336 k Stanovisku MsR k prerokovanému programu MsZ  
 
Za uznesenie č. 336 k  Stanovisku MsR k prerokovanému programu MsZ hlasovali poslanci MsZ mesta 
Sabinov nasledovne: 
Za: 16 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:16 

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

Lenková, Ing. Mgr. Anna Mihoková, PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Eva Motýľová,   doc. Ing. Juraj Ružbarský, 
PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová. 
Konštatujem, že Uznesenie č. 336 MsZ  - berie na vedomie. 
 
K bodu Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ  bolo prijaté u z n e s e n i e  č. 336, ktoré je 

súčasťou tejto zápisnice. 
 

4. Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta 

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

- na základe požiadavky primátora mesta Sabinov pri výjazdovom rokovaní vlády dňa 4. apríla 2018 v 
Sabinove vyčleniť finančné prostriedky pre obchvat Sabinova, vláda SR na svojom rokovaní dňa 16. mája 

2018 prijala uznesenie č. 233/2018, ktorým zaviazala MF SR vyčleniť financie pre výkup pozemkov pod 

obchvatom pre roky 2018 – 2019. Z dôvodu, že pre rok 2018 IÚ SSC Košice obdŕžal tieto financie v 
mesiaci október, a niektoré pozemky pod obchvatom sú aj majetkom mesta, je potrebné uskutočniť ich 

prevod a financovanie ešte v tomto roku. V prílohe predkladáme návrh prevodu nehnuteľného majetku 
mesta v súlade s § 9 ods. 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa schvaľuje spôsob prevodu podľa ustanovenia § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – prípad hodný 

osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov. Dôvodom osobitného zreteľa je výstavba líniovej stavby – cesty „ I/68 Sabinov, preložka cesty 
„ ako stavby vo verejnom záujme. Líniová stavba je stavbou, na ktorú bolo vydané povolenie - 

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 6716/2009-167/Ju zo dňa 20.07.2009 , platnosť uvedeného 
rozhodnutia bola predlžená rozhodnutím mesta Sabinov č. 15440/2012-135/Ju zo dňa 6.06.2012, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť 26.06.2012 a rozhodnutím mesta Sabinov č. 1542/2018-031/Va zo dňa 

5.03.2018. Hodnota prevádzaných nehnuteľností bola stanovená ako všeobecná hodnota zistená 
znaleckým posudkom č. 40/2018 zo dňa 23.08.2018, vyhotovený Ing. Janou Virgalovou, znalec pre odbor 

stavebníctvo odvetvie: pozemné stavby. Celková cena nehnuteľnosti je 20 393,16 €. 
 

Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 
- vzhľadom na to, že sa jedná o veľmi podstatnú vec v meste Sabinov a mnohí  kandidujete na poslancov 

a primátora v meste Sabinov, tak chcem, aby ste dostali informáciu, že uznesením ktoré bolo podpísané 

na výjazdovom zasadnutí vlády v Sabinove a potom 16.5.2018 Ministerstvo financií dostalo úlohu záväzne 
vykúpiť pozemky.  

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 337 k Návrhu na majetkoprávne riešenie majetku 
mesta 



 

 

Za uznesenie č. 337 k Návrhu na majetkoprávne riešenie majetku mesta hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:16 

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

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

PhD., Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária Zagrapanová. 
Konštatujem, že Uznesenie č. 337 MsZ  - schvaľuje. 
 
K bodu  Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  337 ktoré je 
súčasťou tejto zápisnice. 

 
 
5. Návrh na odkúpenie notebookov poslancami MsZ Sabinov 
 

Správu predniesol Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- tak ako som povedal v úvode rokovania, tento návrh vychádza z nejakej logiky samotnej veci. Príde mi 
úplne normálne, keď poslanci po skončení ich mandátu veci, ktoré sa týkajú ich osoby a osobných údajov 
ostávajú v ich majetku. Deje sa to na rôznych úrovniach riadenia štátu a myslím, že by sme nemali byť 
výnimkou. My, poslanci, sme schvaľovali nákup týchto notebookov, a my, poslanci, môžeme schváliť aj 
ich odpredaj. Navrhujem odpredať tieto notebooky pokiaľ poslanec prejaví záujem, notebook, ktorý 
používal, teda odpredať za sumu 20 €. Tento notebook ako každé iné zariadenie podlieha morálnej 
a fyzickej amortizácii. Tieto notebooky majú 3,5 roka, pokiaľ by ste išli do nejakej komerčnej firmy 
a spýtali sa koľko je účtovná hodnota takého to zariadenia po 3,5 roku používania, tak prídeme na 
hodnotu 50 €, možno menej. Dôvod, prečo som takto urobil, je jednak to, že spolu s p. viceprimátorom 
sme boli autorom tejto myšlienky pred 3,5 rokmi zakúpiť tieto notebooky, videl som žalostnú situáciu 
medzi poslancami a ostatnými neposlancami, členmi komisie, keď prichádzali na komisie a MsZ 
nepripravení, bez materiálov, toto tento problém eliminovalo,  nie je potrebné tlačiť dokumenty, a keď 
si spomínam, pred dvomi rokmi sme schválil 20 tisíc € pre gymnazistov na zakúpenie tabletov a tie sa 
tak isto nevracali. Nemyslím si, že je to niečo mimoriadne, čo by sa malo udiať v meste Sabinov, ale je to 
celkom bežná vec, bežná prax.  
 
Mgr. Lukáš Janiga, právnik mesta: 
- neviem či bol nejak tento návrh predbežne prejednávaný s nejakým špecialistom na procesné postupy 
alebo bol len takto jednoducho predložený do pléna, pretože každopádne ide o majetok , ktorý je 
zahrnutý do majetku mesta. Notebooky sú majetkom mesta zaevidované s nadobúdacou cenou 
v hodnote 260 € za ks. Bola to mimoriadna cena, ktorá bola vyjednaná.  Čo sa týka procesného postupu 
ako naložiť s tým majetkom mesta, tak treba dodržiavať  zákon o majetku obcí, ktorý hovorí okrem 
iného, že obce sú povinné hospodáriť s majetkom mesta v prospech rozvoja obce a ich občanov. 
Nakladať s majetkom efektívne a hospodárne a tieto veci, tak keď preskočím k procesnej stránke veci, 
tak je výnimka z toho zákona ktorá hovorí, že nie je treba aplikovať pri prevodoch majetku obce postup 
obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnej dražby alebo priameho predaju pri hnuteľných veciach, ktorých 
zostatková cena je nižšia ako 3 500 €, čiže ak je obstarávacia cena notebookov 260 €, tak tam by bola 
zákonná výnimka, kde netreba aplikovať tento postup, avšak § 9 ods. 2 hovorí, že MsZ schvaľuje prevody 
majetku hnuteľného nad hodnotu určenú MsZ a to zastupiteľstvo si prijalo zásady hospodárenia 
s majetkom mesta, ktoré hovoria, že prevody hnuteľného majetku  nad hodnotu 3300 € schvaľuje 
zastupiteľstvo. Evidentne hodnota notebookov nie je hodnota nad 3300 €, takže o takomto prevode 
majetku nemôže rozhodnúť zastupiteľstvo. Zásady hospodárenia túto kompetenciu zverujú výlučne do 



 

 

rúk primátora, čiže ak sa má odpredávať nejaký majetok pod 3300 €, o tom rozhoduje primátor, navyše 
naše zásady s hospodárením majetku mesta sú trochu prísnejšie než samotný zákon o majetku obce, 
ktorý hovorí v čl. 4 bod. 9, že mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku na fyzickú osobu, ktorou 
je primátor, poslanec, zamestnanec, ich blízke osoby, hlavný kontrolór  bez obchodnej verejnej súťaže, 
teda ak by primátor  rozhodol, čo je v jeho kompetencii, že odpredá tieto notebooky, tak potom otázka 
znie komu ak by to boli poslanci tak formou obchodnej verejnej súťaže, a ak nie, tak na základe nejakého 
necenenia tak hoci komu. Odporúčal by som dodržať zásady čo najefektívnejšieho hospodárenia 
s majetkom mesta. Každopádne odpredaj notebookov nie je kompetenciou MsZ, ale primátora, navyše 
tu existuje zmluva o výpožičke, kde došlo k písomnému záväzku všetkých poslancov pri preberaní 
takéhoto majetku, že po skončení mandátu do 3 dní vrátia tie notebooky mestu späť do majetku, kde 
mesto vie tie notebooky ďalej používať, alebo pre členov komisií.  
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- ja tvrdím, že implicitne nie je uvedené v tomto zákone, alebo v našich zásadách hospodárenia 
s majetkom mesta, že pod hodnotu o ktorej rozhoduje MsZ, tak hodnota ak je nižšia, tak poslanci 
nemôžu rozhodnúť, implicitne to uvedené nie je, ale ani explicitne to nevyplýva z textu, čiže hovorí sa 
o tom, že nad akú hodnotu rozhoduje MsZ a do akej hodnoty primátor. Nie je tam uvedené, že o nižších 
hodnotách rozhodovať nemôžme. My sme najvyšší zákonodarný orgán v meste Sabinov a iba poslanci 
o týchto veciach môžu rozhodnúť.  
 
Tibor Kostovčík, poslanec MsZ: 
- nemám problém s tým, akože by som potreboval ten počítač, mám svoj a nie jeden, ale keď nám tu 
boli citované rôzne zákony, tak by sa bolo treba vysporiadať so zákonom o ochrane osobných údajov. 
Kým sa tu cituje čo môžeme a čo nemôžme tak je zákon štátny o ochrane osobných údajov a treba 
bezpečne zabezpečiť, aby sa ten zákon o ochrane osobných údajov nezneužil, ak sa ten notebook 
nezneužil. Musí to byť spoľahlivo presne formulované aj  preukázané, že tento zákon bol dodržaný. 
 
Mgr. Lukáš Janiga, právnik mesta: 
- s osobnými údajmi bude naložené v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov tak ako u každých 
ostatných bežných zamestnancov, ktorí buď končia pracovný pomer alebo odchádzajú, milión osobných 
údajov s ktorými zamestnávateľ disponuje, podobne sa bude nakladať, tak aby nebol porušený zákon pri 
odovzdávaní týchto notebookov. Je to skôr zvýšený tlak na informatika, aby to vedel všetko bezpečne 
sprocestovať. Z §9 ods. 2 zákona o majetku obcí vyplýva, že prevody a písmeno je to konkrétne d. 
Prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce nad hodnotu určenú obecným zastupiteľstvom schvaľuje 
obecné zastupiteľstvo, čiže obecné zastupiteľstvo  si musí určiť hodnotu, nad ktorú schvaľuje. Práve tým, 
že si prijalo zásady hospodárenia s majetkom mesta, stanovilo hodnotu nad 3 300 €, tam je to explicitne 
uvedené.  
 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta: 
- MsZ nie je nadradené primátorovi mesta, tak ako primátor mesta nie je nadradený MsZ. Dáme hlasovať 
a uvidím váš názor, ale musím vás ubezpečiť, že musím to robiť podľa zákona, pretože môže z toho byť 
trestno právna zodpovednosť.  
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 338 k Návrhu na odkúpenie notebookov poslancami 
MsZ Sabinov  
Za uznesenie č. 338 k Návrhu na odkúpenie notebookov poslancami MsZ Sabinov hlasovali poslanci mesta 
Sabinov nasledovne: 
Za: 10 
Proti: 3 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 

Prítomní:16 

Za: Ing. Ján Fekiač,  Ing. Marek Hrabčák, PhD., Tibor Kostovčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Peter Labanc, Mgr. 



 

 

Daniela Lenková, Ing. Mgr. Anna Mihoková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Šimon Vaňo, PhDr. Mária 
Zagrapanová. 
Proti: Ing. František Gardoš, PaedDr. Jozef Miko, ,  doc. Ing. Juraj Ružbarský,PhD. 

Zdržali sa: Ing. Miroslav Čekan, Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, 
Konštatujem, že Uznesenie č. 338 MsZ  - schvaľuje. 
 
K bodu  Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  338, ktoré je 
súčasťou tejto zápisnice. 

 
 

6. Záver  

 
Ing. Peter Molčan, primátor mesta – poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie MsZ. 
 
 
V Sabinove dňa 13.11.2018 

 
 
 
 
  
             ...........................................           .............................................. 
                    Ing. Michal Repaský                                                  Ing. Peter Molčan 
                       prednosta MsÚ                                                         primátor mesta 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Daniela Lenková............................................................  

                                   
 

       Ing. Mgr. Anna Mihoková.............................................................. 

 
 

 
 
 
 

Zapisovateľka: Mgr. Beáta Pribulová...................................... 


