
 

 

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: 10. december 2018 
Miesto: MsÚ Sabinov 
Začiatok rokovania: 13.00 h 
Ukončenie rokovania: 17.05 h 
 
Prítomní poslanci : Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef 
Kolarčik, Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková,  Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  

Erik Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter 
Vargovčík   
  
 
Prednosta MsÚ: 
 
Ďalší prítomní: Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór 
Primátor mesta: Ing. Michal Repaský 
 
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 15 poslancov a mestské zastupiteľstvo je uznášania 

schopné. 
 
1. Úvodné náležitosti 
a) otvorenie zasadnutia - ustanovujúce mestské zastupiteľstvo bolo zahájené štátnou hymnou, rokovanie 

MsZ otvoril Ing. Michal Repaský, primátor mesta, ktorý privítal všetkých prítomných 
b) určenie zapisovateľa – za zapisovateľku z priebehu rokovania MsZ určujeme Mgr. Beátu Pribulovú 
c) oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva – správu predniesol 

predseda miestnej volebnej komisie p. Ing. Anton Novák  - správa tvorí súčasť zápisnice 
d) zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta - ako prvý zložil predpísaný sľub novozvolený primátor 

mesta Ing. Michal Repaský. Predpísaný sľub prečítal Ing. Michal Repaský a zloženie sľubu potvrdil svojím 

podpisom. Podpísaný sľub primátora mesta je súčasťou tejto zápisnice. 
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o ich zvolení 

- pätnásť novozvolených poslancov MsZ zložilo predpísaný sľub. Text sľubu prečítal Ing. Michal Repaský. 
Predseda miestnej volebnej komisie, p. Ing. Anton Novák, odovzdal poslancom osvedčenie. Zloženie sľubu 

poslanci potvrdili svojimi podpismi v abecednom poradí. Podpísaný sľub poslancov MsZ tvorí súčasť tejto 
zápisnice. 
f) vystúpenie primátora mesta - príhovor tvorí súčasť tejto zápisnice 
 
Podľa prevedenej prezentácie je na rokovaní prítomných 15 novozvolených poslancov a MsZ je uznášania 

schopné. 
 
 

 
 



 

 

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

 
Jozef Kropiľák: 
- chcel by som navrhnúť stiahnutie bodu č. 6 Zriadenie a voľba členov mestskej rady z dnešného rokovania 

vzhľadom k tomu, že potrebujeme ešte prejednať veci. 
 
Primátor mesta, Ing. Michal Repaský, dal hlasovať za pozmeňujúci návrh Jozefa Kropiľáka – stiahnutie 
bodu č. 6 Zriadenie a voľba členov  mestskej rady z rokovania MsZ. 
 
Za pozmeňujúci návrh Jozefa Kropiľáka – stiahnutie bodu č. 6 Zriadenie a voľba členov  mestskej rady 
z rokovania MsZ hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne 
Za: 8 
Proti: 3 

Zdržali sa: 4 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 

Za: : Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčik, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková,  Mgr. Eva 
Motýľová, Jozef Potocký,  Erik Radačovský,  Ing. Peter Vargovčík   
Proti: Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič 
Zdržali sa: Ing. Radoslav Ernst, Mgr. Miroslav Kovalík, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo 
Konštatujem, že pozmeňujúci návrh MsZ – schvaľuje. 

 
Primátor mesta, Ing. Michal Repaský, dal hlasovať za schválenie programu MsZ bez bodu č. 6. 
 
Za návrh programu bez bodu č. 6 poslanci mestského zastupiteľstva mesta Sabinov hlasovali 
nasledovne:   
Za: 13 
Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 

Za: Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 

Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 
Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík   
Zdržali sa: Ing. Radoslav Ernst, Mgr. Miroslav Kovalík 
Konštatujem, že návrh programu MsZ bez bodu č. 6 bol schválený. 
 
Mgr. Šimon Vaňo, poslanec MsZ: 
-  ja len keď pozerám na ten program rokovania a vidím, že schvaľujeme 7 komisií a nie je tam komisia 

pre posudzovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta a keďže som bol predseda tejto  komisie a pamätám 

si, že vo VZN čl. 4  bod 12 bolo, že podklady sa dávajú komisii pre posudzovanie žiadostí o dotácie 
z rozpočtu mesta. Tak chcem sa opýtať, či nie je potrebné zmeniť VZN, aby sa to dávalo komisii školskej, 

aby v tom nebol problém, keďže komisia pre posudzovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta sa ruší. 
 
Mgr. Lukáš Janiga, právnik mesta: 
- ak dnes prejdú nové komisie, tak následný krok je zmena VZN, aby to bolo v súlade.   
 
Primátor mesta, Ing. Michal Repaský, 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. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčik, Mgr. 

Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik 

Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 
Vargovčík   
Konštatujem, že návrh programu MsZ  bol schválený. 
 
Program rokovania bol schválený  takto: 
 
1. Úvodné náležitosti 
a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie zapisovateľa zápisnice 
c) Informácia predsedu miestnej volebnej komisei o výsledkoch volieb do mestského zastupiteľstva a o 

výsledkoch voľby primátora 

d) Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, odovzdávanie osvedčenia o zvolení a insígnií 
novozvolenému primátorovi 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o ich 
zvolení 

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

3. Príhovor novozvoleného primátora 
4. Informácia o poverení zástupcu primátora 

5. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
mestského zastupiteľstva 

6. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií, určenie náplní práce 

členov komisií 
7. Návrh na schválenie sobášiacich, sobášnych dní a sobášnej miestnosti pre volebné obdobie 2018- 

2022 
8. Určenie platu primátora mesta 

9. Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018  
   Stanovisko hlavného kontrolóra k IV. zmene rozpočtu mesta na rok 2018 

10. Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021 

11. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu mesta na roky 2019-2021 
12. Návrh VZN mesta Sabinov č. 7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011, ktorým sa             

ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlastníctve mesta do užívania fyzickým 
osobám v znení VZN mesta č. 7/2012, č. 10/2013, č. 11/2013, č. 5/2016 a č. 5/2017 - Príloha č. 11 k 

VZN – nájomné v BD na Ul. Mlynskej č. 3 blok A2 – 16 bytov 

13. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 8/2018 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 2019 
14. Rôzne, Interpelácie poslancov a diskusia 

15. Záver 

Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta, za členov do návrhovej komisie navrhol:   
Ing. Radoslav Ernst, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková 
Za členov do návrhovej komisie poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12 
Proti: 0 

Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčik, Mgr. 

Miroslav Kovalík, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 
Valkovič, Stanislav Vaňo,  Ing. Peter Vargovčík   
Zdržali sa: Jozef Kropiľák, Mgr. Šimon Vaňo 
Nehlasovali:Mgr. Daniela Lenková 



 

 

Za overovateľov zápisnice určujem poslancov: 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Šimon Vaňo 
Zapisovateľka: Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS 
 
3. Príhovor novozvoleného primátora 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
- všetkých vás srdečne vítam na našom prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva pre nasledujúce 

volebné obdobie. Som šťastný, že sa k vám môžem prihovárať z tohto miesta. Ešte včera patrilo Ing. 
Petrovi Molčanovi, ktorý bol primátorom nášho mesta 20 rokov.   Na Slovensku je veľmi málo samospráv, 

v ktorých dokázal starosta obce, či primátor mesta, fungovať niekoľko volebných období pri výbornej 
telesnej kondícii a koncentrácii mysle. Som hrdý na to, že k nim patrí aj Sabinov. 
Zvládnuť vo vedení mesta 5 volebných období hovorí aj o kvalitatívnej stránke človeka, ktorý dokázal 
vydržať a ustáť často neľahké situácie, mal silu rozvíjať a posúvať mesto dve desaťročia dopredu. 
Za to všetko sa chcem dnes a z tohto miesta veľmi pekne poďakovať pánovi Ing. Petrovi Molčanovi. Veľká 

vďaka mu patrí aj za jeho vysoko profesionálny prístup ku mne od prvého dňa nástupu na úrad do pozície 
prednostu. 
Moje poďakovanie patrí aj všetkým tým bývalým poslancom MsZ, ktorí za všetky tie roky stáli po jeho 
boku a boli mu oporou pri správnych rozhodnutiach. Aj ja som mal tú česť byť jedným z nich. 
Pánovi Molčanovi a bývalým poslancom prajem do nasledujúcich rokov veľa zdravia, osobného šťastia 

a radosti zo života. 
Vám, novozvolení poslanci nášho mestského zastupiteľstva, blahoželám k zloženiu poslaneckého sľubu 

a k začatiu vykonávania svojho mandátu v samospráve mesta Sabinov. Verím, že pri vykonávaní služby 
našim občanom bude práve ich spokojnosť prvá vo vašej mysli. Verím tomu, že svoju prácu budete 

vykonávať precízne a zodpovedne. Pre mňa to platí rovnako. 
Volebné obdobie rokov 2018-2022, do ktorého teraz vstupujeme, bude obdobím dokončenia projektov a 
dofinancovania záležitostí, ktoré sme začali riešiť v predchádzajúcom volebnom období. O chvíľu budeme 

schvaľovať rozpočet mesta na rok 2019. Nechcem vás dnes zaťažovať číslami, chcem len poukázať na 
pár dôležitých faktov: 

 Mesto je momentálne vo výbornej finančnej kondícii. K 1.12.2018 nemáme žiadny dlh voči 
bankám. 

 Schválené investičné projekty o NFP a dotácie, v ktorých sme boli úspešní, predstavujú objem 

takmer 3 mil. eur pre rok 2019. 

 Realizovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste bude finančne vykrytá schváleným 
bankovým úverom zo SLSP v celkovej výške 1 mil. €. 

 Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 má už v kapitálových výdavkoch finančné prostriedky 
rozdelené na plánované investičné akcie spolu v objeme takmer 4,2 mil. €. 

Každý z nás chce urobiť pre rozvoj mesta maximum, zachovať a rozširovať kultúrne, spoločenské 

i športové aktivity. No aj napriek našim ambíciám majme na pamäti finančnú disciplínu a stabilizovaný 

rozpočet, ktorý tu bol za posledné roky prísne dodržiavaný. Tento trend je správny, aj keď nie všetky akcie 
sa dajú prefinancovať z vlastných príjmov, možnosti čerpania financií z európskych zdrojov budú denne 

tiež v našom zornom poli a čo prinesie reálny život, tak tomu sa budeme musieť transparentne a zákonne 
prispôsobovať podľa našich vlastných možností. 
Kvalita dennodenného života a úroveň všetkých služieb poskytovaných pre našich občanov sa počas rokov 
neustále zvyšuje. Za ňou stáli a stoja nielen primátor, poslanci, zamestnanci mesta, ale hlavne naše 

výkonné zložky a to sú naše obchodné, rozpočtové, príspevkové a neziskové organizácie v meste. Práve 

ony svojou činnosťou denne zabezpečujú bezproblémový chod celého mesta. Do nasledujúceho obdobia 
im chcem vyjadriť našu plnú dôveru, podporu a otvorenosť pri našom spoločnom súžití pre zvyšovanie 

kvality života občanov a úrovne poskytovaných služieb. 
Presvedčili sme voličov v našom meste a uspeli vo voľbách. Ľudia nám dôverujú, veria v naše kvality, 

ktoré im vieme spoločne ponúknuť. 
Správa vecí verejných nie je ľahká úloha pre primátora, poslancov, či zamestnancov úradu. Vzájomným 
rešpektovaním sa, spoluprácou, komunikáciou, ale aj kompromismi sa dajú a musia vzniknuté situácie 

vyriešiť.  Ak budeme všetci pracovať pre toto mesto podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, tak 



 

 

náš spoločný ťah na bránku musí priniesť spoločenský, materiálny i duchovný benefit pre všetkých 
občanov mesta i jeho okolia. Otvorenosť, férovosť a informovanosť musia byť naše základné pracovné 

metódy. 
Tí, ktorí ma poznáte viete, že ak vznikne nejaký problém, vždy sa snažím o odbornú analýzu tejto situácie. 
Či už s vedúcimi oddelení, príslušnými referentami na úrade, alebo priamo s konateľmi spoločností. Tejto 

pracovnej metóde dávam prednosť pred osobnými alebo politickými vplyvmi. Tento postoj si chcem 
zachovať aj naďalej. 
Na záver sa chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať za prejavenú dôveru. Urobím všetko, čo bude v mojich 

silách, aby toto mesto mohlo ďalej napredovať a aby sa v ňom žilo dobre všetkým. 
 

 
4. Informácia o poverení zástupcu primátora 
 
Správu predniesla Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS: 
- podľa § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátora 
mesta zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním 

primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora. Zástupcom primátora môže byť len poslanec. V súlade s 
uvedeným paragrafom primátor mesta poveruje Ing. Ladislava Halušku zastupovaním primátora 

mesta. 
 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 1 k Informácii o poverení zástupcu primátora 
 
Za uznesenie č. 1 k Informácii o poverení zástupcu primátora hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 
Prítomní:15 

Za Ing. Radoslav Ernst, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčik, Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef 
Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik Radačovský,  Mgr. Alžbeta 

Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík   
Nehlasovali: Ing. Ladislav Haluška 
Konštatujem, že Uznesenie č. 1 MsZ  - berie na vedomie. 
 
K bodu  Informácia o poverení zástupcu primátora bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  1, ktoré je súčasťou 

tejto zápisnice. 
 
 
5. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a 
viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 
Správu predniesla Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS: 
zákon o obecnom zriadení v citovaných ustanoveniach upravuje rokovanie obecného zastupiteľstva a 

predpokladá aj riešenie situácií, ak starosta alebo zástupca starostu nezvolá, odmietne zvolať alebo nie 
je prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva, aby bol zaručený riadny chod orgánov obce, konkrétne 

obecného zastupiteľstva. 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že obecné zastupiteľstvo je oprávnené prijať uznesenie, v ktorom poverí 

poslanca obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch keď 

ho nezvolá, odmietne zvolať alebo nie je prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva starosta alebo 
zástupca starostu. 
V súlade s uvedenými ustanoveniami predkladáme návrh na poverenie poslanca Mgr. Daniela Lenková k 
zvolávaniu a vedeniu zasadnutí MsZ pre prípady podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 

posledná veta, ods. 6 posledná veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
 



 

 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 2 k Povereniu poslanca mestského zastupiteľstva, 
ktorý bude oprávnený zvolávať a  viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 
Za uznesenie č. 2 k Povereniu poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a  viesť 
zasadnutia mestského zastupiteľstva hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 

Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška  Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčik, Mgr. 

Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik 
Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 

Vargovčík 
Zdržali sa:   
Konštatujem, že Uznesenie č. 2 MsZ  - poveruje. 
 
K bodu  Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

mestského zastupiteľstva bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  2 ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 
6. Zriadenie komisii mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií, určenie 

náplní práce členov komisií 
 
Správu predniesla Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS: 
- právnym základom pre zriadenie komisií mestského zastupiteľstva je § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále 

alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. V súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených 

mestským zastupiteľstvom. V súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo. 
 
Bližšie sú komisie upravené v článku 29 Štatútu mesta Sabinov, v zmysle ktorého: 
1) Komisie mestského zastupiteľstva sú stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány 
mestského zastupiteľstva, prostredníctvom ktorých sa na výkone samosprávy mesta podieľajú okrem 

poslancov mestského zastupiteľstva aj ďalšie osoby zvolené mestským zastupiteľstvom, ak osobitný zákon 
neustanovuje inak. 
2) Stále komisie zriaďuje mestské zastupiteľstvo spravidla na začiatku funkčného obdobia. 
4) Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec mestského zastupiteľstva, a 
členov komisie z radov poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb, ktoré majú odborné 

predpoklady alebo praktické skúsenosti z práce v oblasti zamerania činnosti komisie. 
5) Komisie mestského zastupiteľstva 
a) vypracúvajú a predkladajú návrhy, podnety a stanoviská na riešenie najdôležitejších otázok rozvoja 

mesta a života obyvateľov mesta, 
b) vyjadrujú sa k návrhom, ktoré majú z hľadiska zabezpečenia zámerov a potrieb mesta zásadný a 

všeobecný význam, 
c) predkladajú návrhy a stanoviská k určeným materiálom, o ktorých bude rokovať mestské 

zastupiteľstvo, 
d) podieľajú sa na výkone kontroly plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, dodržiavania nariadení 
mesta a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta, 
e) plnia ďalšie úlohy podľa uznesení mestského zastupiteľstva. 
6) Komisie mestského zastupiteľstva sa schádzajú podľa potreby. Ich schôdze zvoláva a vedie predseda 

komisie. Zásady rokovania a uznášania komisií upravuje rokovací poriadok komisií, ktorý schvaľuje 
mestské zastupiteľstvo. 
6) Ak sa člen komisie bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe riadne zvolanej 

schôdze komisie, predseda komisie predloží mestskému zastupiteľstvu návrh na jeho odvolanie a voľbu 
nového člena komisie. 



 

 

7) Mestské zastupiteľstvo môže v priebehu funkčného obdobia ustanoviť podľa potreby ďalšie stále 
komisie. 
26 Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 
8) Mestské zastupiteľstvo ustanovuje podľa potreby dočasné komisie na riešenie dôležitej konkrétnej 

úlohy. Splnením úlohy a predložením návrhu mestskému zastupiteľstvu komisia zaniká. 
9) Komisie mestského zastupiteľstva nemajú rozhodovaciu právomoc. Ich uznesenia majú charakter 

odporúčania. 
 
Komisie, okrem Komisie na ochranu verejného záujmu, majú spravidla 7 členov a tajomníka, ktorý je 

zamestnancom MsÚ. Predsedom komisie je vždy poslanec MsZ. Ostatní členovia komisie sú volení z radov 

poslancov a iných občanov mesta spravidla na polovicu. 
 
Zloženie Komisie na ochranu verejného záujmu upravuje čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov takto 
- Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve 

zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného 
zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. 

Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet 

členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov. 
 
Vzhľadom na výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Sabinov, konaných 10. novembra 2018, by 

táto komisia mala mať 5 členov, z ktorých jeden bude vykonávať funkciu predsedu. Jednotlivé politické 
strany, politické hnutia a nezávislí poslanci by mali byť v komisii zastúpené jedným členom, teda 1x KDH, 

1x SNS, 1x SPOLU – občianska demokracia, 1x NEKA, 1x OĽANO, SaS, NOVA. 
 
Podľa čl. 11 ods. 4 Rokovacieho poriadku MsZ voľba predsedov a členov komisií sa uskutočňuje verejným 

hlasovaním. Kandidát je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. 
Vzhľadom na zámer plánovaného zrušenia niektorých komisií mestského zastupiteľstva, zmeny názvov a 

obsahových zameraní ostatných komisií, je z procesnej stránky optimálnym riešením zrušenie stále 

platného Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Sabinove č. 5/2014 z 10.12.2014. 
 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- budeme rokovať o zrušení aktuálnych komisií a návrh nových komisií s novými názvami, ale s podobným 
zámerom, mne v návrhu nových komisií chýba komisia pre veci orkucanské. Orkucany sú jedným 

z katastrálnych území mesta Sabinov a myslím si, že by mali mať vlastnú komisiu, ktorá v návrhu nie je. 
Druhá vec, ktorá mi vadila v rokovacom poriadku, ktorou sa riadilo rokovanie komisií a členov komisií je, 

že rokovací poriadok v čl. 6 bod 1. uvádza, že tajomník je členom komisie a čl. 9 bod 10 hovorí o tom, že 

všetci členovia komisie majú právo hlasovať a tu si dovolím tvrdiť, že tajomník komisie akejkoľvek by 
nemal mať právo hlasovať, jednoducho je to rokovanie poslancov, ktorí sú členmi komisie a neposlancov, 

ktorí sú členmi komisie, tajomník spolu s predsedom chystajú samotnú komisiu, predseda ju vedie, 
tajomník rieši zápis samotnej komisie. Vážené kolegyne, kolegovia, chcem vás poprosiť, znenie 

samotného rokovacieho poriadku, keď už budeme schvaľovať komisie, mali by sme to upraviť tak, aby 

hlasovacie právo tajomník nemal. Ja som začal svoj 9 rok pôsobenia ako poslanec MsZ Sabinov a samotní 
tajomníci nevedeli, či môžu, či nemôžu, či je správne alebo nesprávne aby hlasovali v jednotlivých bodoch 

rokovania. 
 
Mgr. Šimon Vaňo, poslanec MsZ: 
- mám tri návrhy na zmenu jednotlivých členov komisií. Neviem, či je to potrebné predniesť teraz, alebo 
najprv budeme hlasovať o zrušení pôvodných, zahlasujeme za nové a až tak budeme riešiť zmenu. ? 
 
Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór: 
- ja len chcem pripomenúť, že v zmysle zásad kontrolného systému sme počítali s komisiou na riešenie 

petícii a sťažností, ktoré budú určené MsZ a v tomto materiáli chýbajú, a navrhoval by som, pretože tá 

komisia bude narábať s osobnými údajmi a bude zasadať sporadicky podľa potreby, aby bola priradená 
ku komisii na ochranu verejného záujmu. 
 



 

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- v prípade, že príde petícia a bude treba ju dôkladne preriešiť, môžeme stále zriadiť mimoriadnu komisiu 

pre tento účel. 
 
Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór: 
- ja len chcem pripomenúť, že sú tam zákonné lehoty a keď bude MsZ zasadať v intervaloch ako sú, tak 

je možné, že nebudeme stíhať tie zákonné lehoty pri vybavovaní petícií. 
 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- tento návrh predložím na najbližšom MsZ a to z toho dôvodu, že táto problematika nie je 
prekonzultovaná s mojimi kolegami a nemám ani návrh členov. Nie je to návrh na rokovanie teraz. 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 3 k Zriadeniu komisií mestského zastupiteľstva, voľba 
predsedov a členov komisií, určenie náplní práce členov komisií – bod A -   zrušenie v súlade s ustanovením 
§ 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesenie č. 5/2014 
prijatom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Sabinove konanom dňa 10. 12. 2014. 
 
Za uznesenie č. 3 k Zriadeniu komisii mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií, určenie 
náplní práce členov komisií – bod A-   zrušenie v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesenie č. 5/2014 prijatom na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Sabinove, konanom dňa 10. 12. 2014, hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 15 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 

Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčik, Mgr. 
Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik 

Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 

Vargovčík   
Konštatujem, že Uznesenie č. 3 MsZ  - schvaľuje. 
 
 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 3 k Zriadeniu komisií mestského zastupiteľstva, voľba 
predsedov a členov komisií, určenie náplní práce členov komisií – bod B-   z r i a ď u j e, v súlade s 
ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov stále 
komisie mestského zastupiteľstva: 
1. Komisia finančná a správy majetku 
2. Komisia pre investície a rozvoj mesta 
3. Komisia sociálna a bytová 
4. Komisia pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru 
5. Komisia pre cestovný ruch, rozvoj podnikania a ochrany ŽP 
6. Komisia pre verejný poriadok a prevenciu kriminality 
7. Komisia na ochranu verejného záujmu 
 
Za uznesenie č. 3 k Zriadeniu komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií, určenie 
náplní práce členov komisií – bod B-   z r i a ď u j e, v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov stále komisie mestského zastupiteľstva 
hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
1. Komisia finančná a správy majetku 
2. Komisia pre investície a rozvoj mesta 
3. Komisia sociálna a bytová 
4. Komisia pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru 
5. Komisia pre cestovný ruch, rozvoj podnikania a ochrany ŽP 
6. Komisia pre verejný poriadok a prevenciu kriminality 



 

 

7. Komisia na ochranu verejného záujmu hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčik, Mgr. 

Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik 

Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 
Vargovčík   
Konštatujem, že Uznesenie č. 3 MsZ  - schvaľuje. 
 
Mgr. Šimon Vaňo, poslanec MsZ: 
- v tejto veci mám len formálne návrhy na výmenu členov. Bola požiadavka, aby sa p. Šoltisová vymenila 
s p.  Stanislavom Vaňom a to že ona pôjde do komisie pre  cestovný ruch, rozvoj podnikania a ochrany 

ŽP a on do komisie sociálnej a bytovej 
- v komisii pre verejný poriadok a prevenciu kriminality nahradiť z radu občanov člena Mgr. Tomáša Virgalu 
členom PhDr. Marekom Vaľušom. 
 
Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 
- navrhoval by som jednu zmenu vzhľadom na reakciu občanov v komisii sociálnej a bytovej by som chcel 

navrhnúť výmenu p. Červeňákovej za p. Matiju vzhľadom k tomu, že boli odozvy občanov, že p. 
Červeňáková je v skupine, ktorá mala záujmy ohľadom ťažby štrku a je to tam nedoriešené a sú tam 

súdne spory a z toho sme usudzovali, že táto osoba by mohla ťažko zastupovať všetkých občanov 

miestnej časti Orkucany. 
 
Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Mgr. Šimona Vaňa – v komisii sociálnej a bytovej 
nahradiť Mgr. Alžbetu Šoltisovú - Stanislavom Vaňom   
 
Za návrh Mgr. Šimona Vaňa – v komisii sociálnej a bytovej nahradiť Mgr. Alžbetu Šoltisovú - Stanislavom 
Vaňom  hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. 
Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Jozef Potocký,  Erik Radačovský,  Mgr. Alžbeta 

Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík 
Zdržali sa: Mgr. Eva Motýľová 
Konštatujem, že pozmeňujúci návrh MsZ  - schvaľuje. 
 

 
Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Mgr. Šimona Vaňa – v  komisii pre cestovný ruch, rozvoj 
podnikania a ochrany ŽP nahradiť Stanislava Vaňa Mgr. Alžbetou Šoltisovou   
 
Za návrh Mgr. Šimona Vaňa – v  komisii pre cestovný ruch, rozvoj podnikania a ochrany ŽP nahradiť 
Stanislava Vaňa, Mgr. Alžbetou Šoltisovou hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. 

Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková,  Jozef Potocký,  Erik Radačovský,  Mgr. Alžbeta 

Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík   
Zdržali sa: Mgr. Eva Motýľová 



 

 

Konštatujem, že pozmeňujúci návrh MsZ  - schvaľuje. 
 
 
Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Mgr. Šimona Vaňa – nahradiť Mgr. Tomáša Virgalu 
v komisii pre verejný poriadok a prevenciu kriminality za PhDr. Mareka Vaľuša. 
 
Za návrh Mgr. Šimona Vaňa – nahradiť Mgr. Tomáša Virgalu v komisii pre verejný poriadok a prevenciu 
kriminality za PhDr. Mareka Vaľuša hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. 
Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik 

Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 

Vargovčík   
Konštatujem, že pozmeňujúci návrh MsZ  - schvaľuje. 
 
 
Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Jozefa Kropiľáka – aby v komisii sociálnej a bytovej bola 
p. Červeňáková nahradená p. Vincentom Matijom. 
 
Za návrh Jozefa Kropiľáka –  aby v komisii sociálnej a bytovej bola p. Červeňáková nahradená p. 
Vincentom Matijom hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 4 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Jozef Kropiľák, , Jozef Potocký,  

Erik Radačovský, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 
Vargovčík 
Zdržali sa: Mgr. Jozef Kolarčík,Mgr. Miroslav Kovalík, Mgr. Daniela Lenková,  Mgr. Eva Motýľová 
Konštatujem, že pozmeňujúci návrh MsZ  - schvaľuje. 
 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 3 k Zriadeniu komisií mestského zastupiteľstva, voľba 
predsedov a členov komisií, určenie náplní práce členov komisií – bod C-   vo l í na základe § 15 ods. 2 č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predsedov a členov komisií MsZ v tomto 
zložení: Komisia finančná a správy majetku: 
Predseda: poslanec MsZ Mgr. Daniela Lenková 
Tajomník: zamestnanec MsÚ Ing. Alžbeta Semanová 
Členovia: poslanci MsZ Mgr. Marián Valkovič, Ing. Marek Hrabčák, PhD, Jozef Kropiľák 
z radu občanov Ing. Jaroslav Šoltýs, Ing. Ondrej Ungvarský, Mgr. Ladislav Francan 
 
Za uznesenie č. 3 k Zriadeniu komisie mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií, určenie 
náplní práce členov komisií –  bod C-   vo l í na základe § 15 ods. 2 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov predsedov a členov komisií MsZ v tomto zložení hlasovali poslanci mesta 
Sabinov nasledovne: 
Komisia finančná a správy majetku: 
Predseda: poslanec MsZ Mgr. Daniela Lenková 
Tajomník: zamestnanec MsÚ Ing. Alžbeta Semanová 
Členovia: poslanci MsZ Mgr. Marián Valkovič, Ing. Marek Hrabčák, PhD, Jozef Kropiľák 
z radu občanov: Ing. Jaroslav Šoltýs, Ing. Ondrej Ungvarský, Mgr. Ladislav Francan hlasovali poslanci  
mestského zastupiteľstva: 
Za: 13 



 

 

Proti: 0 
Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. 

Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Erik Radačovský, Mgr. Alžbeta 
Šoltisová,  Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík 
Zdržali sa:  Jozef Potocký, Mgr. Marián Valkovič 
Konštatujem, že Uznesenie č. 3 MsZ  -schvaľuje. 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 3 k Zriadeniu komisií mestského zastupiteľstva, voľba 
predsedov a členov komisií, určenie náplní práce členov komisií – bod C-   vo l í na základe § 15 ods. 2 č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predsedov a členov komisií MsZ v tomto 
zložení: Komisia pre investície a rozvoj mesta: 
Predseda: poslanec MsZ Jozef Kropiľák 
Tajomník: zamestnanec MsÚ Ing. Peter Tuleja 
Členovia: poslanci MsZ Mgr. Miroslav Kovalík, Ing. Marek Hrabčák, PhD, Mgr. Šimon Vaňo 
z radu občanov Ing. František Gardoš, Ing. Anton Novák, Ing. Emanuel Šmídl 
 
Za uznesenie č. 3 k Zriadeniu komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií, určenie 
náplní práce členov komisií –  bod C-   vo l í na základe § 15 ods. 2 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov predsedov a členov komisií MsZ v tomto zložení hlasovali poslanci mesta 
Sabinov nasledovne: 
Komisia pre investície a rozvoj mesta: 
Predseda: poslanec MsZ Jozef Kropiľák 
Tajomník: zamestnanec MsÚ Ing. Peter Tuleja 
Členovia: poslanci MsZ Mgr. Miroslav Kovalík, Ing. Marek Hrabčák, PhD, Mgr. Šimon Vaňo 
z radu občanov Ing. František Gardoš, Ing. Anton Novák, Ing. Emanuel Šmídl hlasovali poslanci  
mestského zastupiteľstva: 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík,  Jozef 

Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik Radačovský,  Mgr. Alžbeta 
Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík   
Zdržali sa: Mgr. Miroslav Kovalík 
Konštatujem, že Uznesenie č. 3 MsZ  -schvaľuje. 
 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 3 k Zriadeniu komisií mestského zastupiteľstva, voľba 
predsedov a členov komisiií určenie náplní práce členov komisií – bod C-   vo l í na základe § 15 ods. 2 č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predsedov a členov komisií MsZ v tomto 
zložení: Komisia sociálna a bytová: 
Predseda: poslanec MsZ Mgr. Eva Motýľová 
Tajomník: zamestnanec MsÚ Anna Karnišová 
Členovia: poslanci MsZ Stanislav Vaňo, Mgr. Jozef Kolarčik, Ing. Peter Vargovčík 
z radu občanov Ing. Alena Semaníková, Mgr. Martin Jusko, Vincent Matija 
 
Za uznesenie č. 3 k Zriadeniu komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií, určenie 
náplní práce členov komisií –  bod C-   vo l í na základe § 15 ods. 2 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov predsedov a členov komisií MsZ v tomto zložení hlasovali poslanci mesta 
Sabinov nasledovne:   
Komisia sociálna a bytová: 
Predseda: poslanec MsZ Mgr. Eva Motýľová 
Tajomník: zamestnanec MsÚ Anna Karnišová 



 

 

Členovia: poslanci MsZ Stanislav Vaňo, Mgr. Jozef Kolarčik, Ing. Peter Vargovčík 
z radu občanov Ing. Alena Semaníková, Mgr. Martin Jusko, Vincent Matija 
hlasovali poslanci  mestského zastupiteľstva: 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD.,  Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef 
Kropiľák, Jozef Potocký,  Erik Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, 

Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík 
Zdržali sa: Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová 
Konštatujem, že Uznesenie č. 3 MsZ - schvaľuje. 
 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 3 k Zriadeniu komisií mestského zastupiteľstva, voľba 
predsedov a členov komisií, určenie náplní práce členov komisií – bod C-   vo l í na základe § 15 ods. 2 č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predsedov a členov komisií MsZ v tomto 
zložení: Komisia pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru: 
Predseda: poslanec MsZ Ing. Peter Vargovčík 
Tajomník: zamestnanec MsÚ Ing. Vlasta Znancová 
Členovia: poslanci MsZ Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Marián Valkovič 
z radu občanov Mgr. Katarína Kurucová, Mgr. Magdaléna Miková, Mgr. Jozef Váhovský 
 
Za uznesenie č. 3 k Zriadeniu komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií, určenie 
náplní práce členov komisií –  bod C-   vo l í na základe § 15 ods. 2 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov predsedov a členov komisií MsZ v tomto zložení hlasovali poslanci mesta 
Sabinov nasledovne: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru: 
Predseda: poslanec MsZ Ing. Peter Vargovčík 
Tajomník: zamestnanec MsÚ Ing. Vlasta Znancová 
Členovia: poslanci MsZ Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Marián Valkovič 
z radu občanov Mgr. Katarína Kurucová, Mgr. Magdaléna Miková, Mgr. Jozef Váhovský hlasovali poslanci  
mestského zastupiteľstva: 
Za: 10 
Proti: 1 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 3 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. 

Miroslav Kovalík, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik Radačovský,     Mgr. Šimon 
Vaňo 
Proti:Ing. Peter Vargovčík 
Zdržali sa: Mgr. Marián Valkovič 
Nehlasovali:  Jozef Kropiľák, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Stanislav Vaňo 
Konštatujem, že Uznesenie č. 3 MsZ  -schvaľuje 
 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 3 k Zriadeniu komisií mestského zastupiteľstva, voľba 
predsedov a členov komisií, určenie náplní práce členov komisií – bod C-   vo l í na základe § 15 ods. 2 č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predsedov a členov komisií MsZ v tomto 
zložení: Komisia pre cestovný ruch, rozvoj podnikania a ochrany ŽP: 
Predseda: poslanec MsZ Ing. Radoslav Ernst 
Tajomník: zamestnanec MsÚ Mgr. Pavol Molnár 
Členovia: poslanci MsZ Jozef Potocký, Bc. Erik Radačovský, Mgr. Alžbeta Šoltisová 
z radu občanov Pavol Bujňák, Ing. Vladimír Štofaník, Ing. Gabriel Huraj 
 



 

 

Za uznesenie č. 3 k Zriadeniu komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií, určenie 
náplní práce členov komisií –  bod C-   vo l í na základe § 15 ods. 2 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov predsedov a členov komisií MsZ v tomto zložení hlasovali poslanci mesta 
Sabinov nasledovne: 
Komisia pre cestovný ruch, rozvoj podnikania a ochrany ŽP: 
Predseda: poslanec MsZ Ing. Radoslav Ernst 
Tajomník: zamestnanec MsÚ Mgr. Pavol Molnár 
Členovia: poslanci MsZ Jozef Potocký, Bc. Erik Radačovský, Mgr. Alžbeta Šoltisová 
z radu občanov Pavol Bujňák, Ing. Vladimír Štofaník, Ing. Gabriel Huraj hlasovali poslanci  mestského 
zastupiteľstva: 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. 
Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,   Mgr. Alžbeta 

Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík 
Zdržali sa: Erik Radačovský   
Konštatujem, že Uznesenie č. 3 MsZ  -schvaľuje 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 3 k Zriadeniu komisií mestského zastupiteľstva, voľba 
predsedov a členov komisií, určenie náplní práce členov komisií – bod C-   vo l í na základe § 15 ods. 2 č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predsedov a členov komisií MsZ v tomto 
zložení: Komisia pre verejný poriadok a prevenciu kriminality: 
Predseda: poslanec MsZ Stanislav Vaňo 
Tajomník: zamestnanec MsÚ Ing. Martin Jurko 
Členovia: poslanci MsZ Mgr. Šimon Vaňo,Mgr. Jozef Kolarčik, Mgr. Eva Motýľová 
z radu občanov Kamil Pulščák, PhDr. Marek Vaľuš, Mgr. Juraj Vrábeľ ml. 
 
Za uznesenie č. 3 k Zriadeniu komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií, určenie 
náplní práce členov komisií –  bod C-   vo l í na základe § 15 ods. 2 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov predsedov a členov komisií MsZ v tomto zložení hlasovali poslanci mesta 
Sabinov nasledovne: 
Komisia pre verejný poriadok a prevenciu kriminality: 
Predseda: poslanec MsZ Stanislav Vaňo 
Tajomník: zamestnanec MsÚ Ing. Martin Jurko 
Členovia: poslanci MsZ Mgr. Šimon Vaňo,Mgr. Jozef Kolarčik, Mgr. Eva Motýľová 
z radu občanov Kamil Pulščák, PhDr. Marek Vaľuš, Mgr. Juraj Vrábeľ ml., hlasovali poslanci  mestského 
zastupiteľstva: 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD.,  Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef 
Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková,  Jozef Potocký,  Erik Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 

Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík 
Zdržali sa:  Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Eva Motýľová 
Konštatujem, že Uznesenie č. 3 MsZ  -schvaľuje. 
 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 3 k Zriadeniu komisií mestského zastupiteľstva, voľba 
predsedov a členov komisií, určenie náplní práce členov komisií – bod C-   vo l í na základe § 15 ods. 2 č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predsedov a členov komisií MsZ v tomto 
zložení : 
Komisia na ochranu verejného záujmu 



 

 

Predseda: poslanec MsZ Ing. Ladislav Haluška 
Členovia: poslanci MsZ Bc. Erik Radačovský, Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Potocký, Ing. Radoslav Ernst 
 
Za uznesenie č. 3 k Zriadeniu komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií, určenie 
náplní práce členov komisií –  bod C-   vo l í na základe § 15 ods. 2 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov predsedov a členov komisií MsZ v tomto zložení hlasovali poslanci mesta 
Sabinov nasledovne: 
Komisia na ochranu verejného záujmu 
Predseda: poslanec MsZ Ing. Ladislav Haluška 
Členovia: poslanci MsZ Bc. Erik Radačovský, Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Potocký, Ing. Radoslav Ernst 
hlasovali poslanci  mestského zastupiteľstva: 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 
Nehlasovali:0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst ,  Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef 

Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 
Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík 
Zdržali sa: Ing. Ladislav Haluška, Erik Radačovský 
Konštatujem, že Uznesenie č. 3 MsZ  -schvaľuje. 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 3 k Zriadeniu komisií mestského zastupiteľstva, voľba 
predsedov a členov komisií, určenie náplní práce členov komisií – bod D u r č u j e na základe § 15 ods. 
3 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov náplň práce členov komisií. 
 
Za uznesenie č. 3 k Zriadeniu komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií, určenie 
náplní práce členov komisií –  bod D u r č u j e na základe § 15 ods. 3 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov náplň práce členov komisií hlasovali poslanci  mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali:0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. 

Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik 
Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 

Vargovčík   
Konštatujem, že Uznesenie č. 3 MsZ  -schvaľuje. 
 
K bodu  Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií, určenie náplní 
práce členov komisií bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  3, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 
7. Návrh na schválenie sobášiacich, sobášnych dní a sobášnej miestnosti pre volebné obdobie 

2018- 2022 
 
Správu predkladá Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS: 
- Na základe § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov - Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom 

pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt pred starostom alebo primátorom alebo povereným 
poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. 
Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné poveriť poslancov, ktorí budú vykonávať funkciu sobášiacich a 

určiť sobášne dni a sobášnu miestnosť. 
Na základe tohto predkladáme návrh na sobášiacich pre volebné obdobie 2014-2018: 
1. Ing. Ladislav Haluška 
2 Mgr. Marián Valkovič 
3. Ing. Radoslav Ernst 



 

 

Navrhujeme v matričnom obvode Sabinov určiť: 
1. sobášne dni: štvrtok a sobota 
2. sobášnu miestnosť: obradnú miestnosť v budove Mestského úradu. 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 4 k Návrhu na schválenie sobášiacich, sobášnych dní 
a sobášnej miestnosti pre volebné obdobie 2018- 2022 
 
Za uznesenie č. 4 k Návrhu na schválenie sobášiacich, sobášnych dní a sobášnej miestnosti pre volebné 
obdobie 2018- 2022 hlasovali poslanci  mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 11 
Proti: 1 
Zdržali sa: 3 
Nehlasovali:0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef 

Kropiľák,  Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký, Mgr. Alžbeta Šoltisová,  Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, 

Ing. Peter Vargovčík 
Proti: Mgr. Marián Valkovič 
Zdržali sa: Ing. Radoslav Ernst, Mgr. Daniela Lenková, Erik Radačovský 
Konštatujem, že Uznesenie č. 4 MsZ  -schvaľuje. 
 
K bodu Návrhu na schválenie sobášiacich, sobášnych dní a sobášnej miestnosti pre volebné obdobie 2018- 
2022bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  4, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 
8. Určenie platu primátora mesta 
 
Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 
- jednou z kompetencií MsZ podľa zákona 369 §11. ods. 4 je schválenie výšky platu primátora. Plat 
primátora je určený zákonom 253/1994 ,kde je určený plat, ktorý nemôže byť nižší, toto MsZ neschvaľuje. 

Mestské zastupiteľstvo k tomuto základnému  platu môže primátorovi mesta navýšiť plat o určitý 

percentuálny podiel. Svoj poslanecký návrh dávam návrh, zvýšiť Ing. Michalovi Repaskému tento základný 
plat o 20%.   
 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- o návrhu musíme hlasovať. 
 
Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 
- navýšenie platu primátora mesta Sabinov, Ing. Michalovi Repaskému, v súlade s §4 ods. 2 zákona 

253/1994 o 20% mesačne. 
  
Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Ing. Ladislava Halušku - navýšenie platu primátora mesta 
Sabinov Ing. Michalovi Repaskému v súlade s §4 ods. 2 zákona 253/1994 o 20% mesačne. 
 
Za pozmeňujúci návrh Ing. Ladislava Halušku - navýšenie platu primátora mesta Sabinov Ing. Michalovi 
Repaskému v súlade s §4 ods. 2 zákona 253/1994 o 20% mesačne hlasovali  poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 10 
Proti: 1 
Zdržali sa: 4 
Nehlasovali:0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. 

Miroslav Kovalík, Jozef Potocký,   Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon 
Vaňo 
Proti: Mgr. Daniela Lenková 
Zdržali sa: Jozef Kropiľák, Mgr. Eva Motýľová, Erik Radačovský, Ing. Peter Vargovčík   
Konštatujem, že pozmeňujúci návrh MsZ  - schvaľuje. 



 

 

 
Návrhová komisia predniesla uznesenie č. 5  k Určeniu platu primátora mesta. 
 
Za uznesenie č. 5  k Určeniu platu primátora mesta hlasovali  poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 10 
Proti: 1 
Zdržali sa: 4 
Nehlasovali:0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. 
Miroslav Kovalík, Jozef Potocký,   Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon 

Vaňo 
Proti: Mgr. Daniela Lenková 
Zdržali sa: Jozef Kropiľák, Mgr. Eva Motýľová, Erik Radačovský, Ing. Peter Vargovčík   
Konštatujem, že Uznesenie č. 5 MsZ  - schvaľuje. 
 
K bodu  Určenie platu primátora mesta bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  5, ktoré je súčasťou tejto 

zápisnice. 
 
 
10. Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra k IV. 

zmene rozpočtu mesta na rok 2018 
 
Správu predniesla Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 
-  návrh na IV. Zmenu rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. Celkovo predkladáme návrh rozpočtu ako vyrovnaný. Príjmy vo výške 15 259 270 € a v tej 

istej výške aj výdavky.  Dôvodom na spracovanie IV. zmeny bolo – navýšenie nedaňových príjmov 
- úprava dotácií na školstvo po zbere údajov z 15.9.2018 a úprava dotácií na sociálne zabezpečenie. 
Kapitálové príjmy sa navyšujú o 20 000 € na projekt SKATEPARK a projekt Prevencia kriminality. Vo 

výdavkovej časti sú zapracované dotácie na školstvo a sociálne zabezpečenie podľa výšky príjmov 
a ostatné úpravy sú rozpísané v dôvodovej správe. Ešte vás musím upozorniť, že po termíne spracovania 

tejto zmeny bolo doručené avízo o navýšení dotácie účelovo určenej pre školstvo o 1 200 €. Táto zmena 
je zapracovaná do návrhu na uznesenie a bude predmetom schvaľovania. Návrh na IV. zmenu rozpočtu 

bol prerokovaný na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku dňa 26.11.2018 s odporúčaním schváliť 

návrh na IV. Zmenu rozpočtu. 
 
Ing. Jozef Biroš hlavný kontrolór: 
- v priebehu celého roka 2018 boli predložené aj s touto 4 zmeny rozpočtu. Každá jedna zmena reagovala 
na zmenu príjmovej časti tak aby sme mali stále vyrovnaný rozpočet v rámci plánovaného hospodárenia. 

Po formálnej stránke bol každá jedna zmena rozpočtu predkladaná v súlade so zákonom o rozpočtových 
pravidlách a s požiadavkami ktoré ten zákon stanoví pre rozpočet mesta. Táto zmena ako posledná pred 

uzatvorením roka má svoje špecifiká. Je takým dobrým zvykom, že v závere roka sa ako sa ľudovo povie 

„učešú veci tak“, aby sme čím presnejšie odhadli údaje ku záveru roka podľa posledných aktualizovaných 
údajov a tak isto aby sme si ešte urobili zmeny, ktoré od poslednej zmeny vznikli a mohli sa zapracovať 

do rozpočtu, aby sa mohli čerpať výdavky v zmysle zákona. Pozitívum tejto zmeny je opäť skutočnosť, 
že sme dokázali posunúť rozpočet smerom hore. Došlo k navýšeniu celkového objemu príjmov v rozpočte 

a tento objem je najvyšší v rozpočte v doterajšom rozpočte mesta. Navýšenie v bežných príjmoch je 

spôsobené dobrým plnením výnosu podielovej dane. Čo sa týka výdavkov, možno si všimnete, že k vyšším 
príjmom, ktoré boli dosiahnuté tie bežné, tak boli čerpané aj vyššie výdavky, ale napriek tomu rozdiel 

medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami je taký, že stúpol prebytok bežného rozpočtu, ktorým 
vykrývame schodok kapitálového rozpočtu. Pri výdavkoch treba spomenúť jednu vec, že pri tejto zmene 

sa udiali len dve zmeny a to vo výdavkovom programe bezpečnosť, kde sa počíta s rozšírením kamerového 
systému a tak isto sa tam počíta s výdavkami na projekty referátu regionálneho rozvoja, ktorý má 

požiadavky na špeciálne služby, ktoré súvisia s projektami, ktoré spracovávajú počas celého roka. 
 
Návrhová komisia predniesla uznesenie č. 6 k Návrhu na IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a k 
stanovisku hlavného kontrolóra k IV. zmene rozpočtu mesta na rok 2018. 



 

 

 
Za uznesenie č. 6  k  Návrhu na IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a k stanovisku hlavného kontrolóra 
k IV. zmene rozpočtu mesta na rok 2018 hlasovali  poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali:0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčik, Mgr. 
Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik 

Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 

Vargovčík   
Konštatujem, že Uznesenie č. 6 MsZ  -schvaľuje. 
 
K bodu  Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a  stanovisko hlavného kontrolóra k IV. zmene 
rozpočtu mesta na rok 2018 bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  6, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 
11.Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021 a odborné stanovisko hlavného 
kontrolóra k Návrhu rozpočtu mesta na roky 2019-2021 
 
Správu predniesla Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 
- rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh 

a funkcií mesta v danom roku. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je návrh 

rozpočtu zostavený na 3 rozpočtové roky 2019-2021. Záväznými ukazovateľmi sú len rozpočtované príjmy 
a výdavky na rok 2019. Návrh rozpočtu na rok 2019 predkladáme ako vyrovnaný v celkovej výške 

14 531 172 € príjmy a v tej istej výške aj výdavky. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 298 051 €. 
Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 1 610 973 €. Schodok je krytý rozdielom finančných operácií 

a prebytkom bežného rozpočtu.  V návrhu rozpočtu sú zapracované investičné akcie v celkovej výške 
4 160 290 €, ktoré sú kryté bežnými príjmami, kapitálovými príjmami – dotáciami, úverom a prevodom 

z rezervného fondu vo výške 479 764 €. Konkrétne investičné akcie sú uvedené v dôvodovej správe. 

V priebehu roka je umožnené rozpočet upravovať a úpravy schvaľovať. Návrh rozpočtu bol prerokovaný 
na komisii finančnej dňa 26.11.2018. Komisia predložený materiál odporúča schváliť.   
 
Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór: 

- spomenul by som niektoré veci, ktoré sa netýkajú čísel, ale ostatných vecí, ktoré súvisia s návrhom 

rozpočtu ako takým. Mesto Sabinov od r. 2000 nikdy nešlo do nového roka s rozpočtovým provizóriom, t. 

z., že nebolo odkázané na 1/12 čerpania dosiahnutú v minulom roku, ale stále bolo schopné prijať 

východiskový rozpočet na konci roka. Tento materiál bol pripravovaný v čase, keď ešte neboli známe 

všetky údaje, ktoré sú pre mesto životne dôležité. Týka sa to najmä ekonomického rastu, ktorý je 

predpovedaný na základe prognóz výboru pre daňové prognózy, či je to stanovisko európskej komisie, 

ktorá predpokladá, že ten 4,5 % nárast slovenskej ekonomiky by mal byť dosiahnutý a vychádzali sme 

hlavne z vlastných výsledkov hospodárenia, ktoré sme mali v tomto roku v porovnaní s predchádzajúcim 

dvoma rokmi a plus tie predpoklady, ktoré boli prezentované v rámci ministerstva financií. Zákon o 

rozpočtových pravidlách stanoví, čo všetko tento rozpočet ako zákon mesta musí obsahovať  a aké 

náležitosti musí spĺňať. V zmysle zákona malo mesto povinnosť zverejniť tento návrh, ktorým sa plánuje 

riadiť v budúcom roku. Výška podielovej dane z príjmov je  tým faktorom, ktorý najviac ovplyvňuje 

rozpočet mesta aj finančné možnosti, pretože on spôsobuje prebytok rozpočtu, ktorý potom používame  

na financovanie investičných akcií. 

 
 
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 



 

 

- v tomto bode vystúpim viac ako poslanec PSK a vystúpim tak preto, lebo na toto rokovanie poslancov 

MsZ som dobehol z rokovania poslancov PSK. Taktiež sme rokovali o IV. zmene rozpočtu  PSK pre rok 

2018 a schvaľovali sme návrh rozpočtu pre rok 2019. V tejto súvislosti by som chcel uviesť  aj niektoré 

súvislosti, ktoré sa budú týkať aj nás ako mesta a budú súvisieť so samotným rozpočtom. Okres Sabinov 

je posledným okresom v rámci PSK, ktorý nemá spolufinancované kultúrne inštitúcie z rozpočtu PSK. Po 

diskusii so županom p. Majerským sme došli k záveru, že je len na vedení mesta, aby sme takéto 

financovanie z PSK dotiahli do úspešného konca. Teraz sa zmenilo vedenie mesta Sabinov, preto chcem 

vyzvať v tomto bode rokovania p. primátora aby sme si naozaj našli priestor, čas na rokovanie, a dotiahli 

spolufinancovanie cez rozpočet PSK, našu knižnicu, alebo napr. múzeum v bašte, aby to nezaťažovalo 

interný rozpočet nášho mesta. Viac dôležité je to, čo sme schválili v ďalšom bode rokovania poslancov 

PSK, a to je výzva pre región, mali by ste vedieť, že v rámci rokovania poslancov PSK  bola schválená 

výzva 3,6 milióna €, z ktorej my ako mesto môžeme čerpať. Jeden z programov je aj obnova alebo 

výstavba športovísk. Na najbližšom rokovaní MsZ predložím návrh na spolufinancovanie mesta Sabinov a 

PSK, aby sme dobudovali športoviská typu skate park, ale máme tu aj nové návrhy, ako je lezecká stena 

a lanová dráha  a podobné veci, aby sme zachytili mládež v športovom areáli a dali nové možnosti 

športového vyžitia. Preto chcem poprosiť aj vás kolegov, aby ste boli prístupní na takéto rokovania v 

najbližšom období. Poslednú vec, ktorú by som chcel povedať ako poslanec PSK, určite využijem možnosť 

dotácie a využijem ju pre skate park tak, ako to bolo doteraz. Pripojím sa k názoru p. hlavného kontrolóra 

ja osobne sám mám dôveru k návrhu rozpočtu, ktorý pripravila p. Ing. Semanová, keďže ich pokladám 

za veľkých profesionálov. 

Návrhová komisia predniesla uznesenie č. 7 k Návrhu rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021 a 

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu mesta na roky 2019-2021 
 
Za uznesenie č. 7 k  Návrhu rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021 a odborné stanovisko hlavného 
kontrolóra k Návrhu rozpočtu mesta na roky 2019-2021 hlasovali  poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali:0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. 

Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik 
Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 

Vargovčík   
Konštatujem, že Uznesenie č.7 MsZ  - schvaľuje. 
 
K bodu  Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k 

Návrhu rozpočtu mesta na roky 2019-2021 bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  7, ktoré je súčasťou tejto 
zápisnice. 
 
 
12. Návrh VZN mesta Sabinov č. 7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011, ktorým sa ustanovujú 
podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlastníctve mesta do užívania fyzickým osobám v znení 
VZN mesta č. 7/2012, č. 10/2013, č. 11/2013, č. 5/2016 a č. 5/2017 - Príloha č. 11 k VZN – nájomné v 
BD na Ul. Mlynskej č. 3 blok A2 – 16 bytov 
 
Správu predniesol Ing. Viliam Palenčár, vedúci oddelenia majetku a verejnoprospešných služieb: 
- všeobecne záväzné nariadenia mesta Sabinov č. 6/2011, č. 7/2012, č. 10/2013, č. 11/2013 č. 5/2016 a 
č. 5/2017 ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlastníctve mesta obstaraných s 

použitím verejných prostriedkov do užívania fyzickým osobám a určujú výšku nájomného za užívanie 
nájomných bytov. 
Vzhľadom k tomu, že bola ukončená výstavba (kolaudačné rozhodnutie zo dňa 26. 10. 2018, právoplatné 

dňa 29. 10. 2018) a financovanie bytového domu na Ul. Mlynskej č. 3 (blok A2) v lokalite Hliník so 16-



 

 

timi bytmi finančné oddelenie MsÚ predložilo odporúčanú výšku nájomného v novopostavenom bytovom 
dome tak, aby bolo možné splácať úver zo ŠFRB a aby bola v nájomnom započítaná aj tvorba fondu 

prevádzky, údržby a opráv. Preto je potrebné toto nariadenie mesta doplniť o prílohu č. 11, ktorá bude 

neoddeliteľnou súčasťou príslušného nariadenia. Z uvedených dôvodov odporúčame schváliť nájomné vo 
výške 3,5 % (3,0 %+ 0,5 %)  z obstarávacej ceny bytu. Je preto potrebné zmeniť text článku 16– 

Záverečné ustanovenia odsek 4 nasledovne. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN sú prílohy 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 a 11. 
Stanovisko MsÚ – oddelenia finančného oddelenia správy majetku. Obidve oddelenia odporúčajú 

schváliť nájomné vo výške 3,5 % (3,0 % + 0,5 %) 
Stanovisko komisií: 
Komisia finančná a správy majetku: materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 26. 11. 2018 a 
odporúča schváliť nájomné vo výške 3,5 % (3,0 % + 0,5 %) 
Komisia sociálna a bytová: materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 27. 11. 2018 a odporúča schváliť 
nájomné vo výške 3,5 % (3,0 % + 0,5 %). 
Dopad na mestský rozpočet: nájomné sa prejaví v príjmovej časti rozpočtu 
 
Návrhová komisia predniesla uznesenie č. 8 k Návrhu VZN mesta Sabinov č. 7/2018, ktorým sa mení a 
dopĺňa VZN č. 6/2011, ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlastníctve 
mesta do užívania fyzickým osobám v znení VZN mesta č. 7/2012, č. 10/2013, č. 11/2013, č. 5/2016 a č. 
5/2017 - Príloha č. 11 k VZN – nájomné v BD na Ul. Mlynskej č. 3 blok A2 – 16 bytov 
 
Za uznesenie č. 8 k  Návrhu VZN mesta Sabinov č. 7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011, 
ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlastníctve mesta do užívania 
fyzickým osobám v znení VZN mesta č. 7/2012, č. 10/2013, č. 11/2013, č. 5/2016 a č. 5/2017 - Príloha 
č. 11 k VZN – nájomné v BD na Ul. Mlynskej č. 3 blok A2 – 16 bytov hlasovali  poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali:0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčik, Mgr. 

Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik 
Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 

Vargovčík   
Konštatujem, že Uznesenie č.8 MsZ  - schvaľuje. 
 
K bodu Návrh VZN mesta Sabinov č. 7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011, ktorým sa 
ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlastníctve mesta do užívania fyzickým osobám 

v znení VZN mesta č. 7/2012, č. 10/2013, č. 11/2013, č. 5/2016 a č. 5/2017 - Príloha č. 11 k VZN – 

nájomné v BD na Ul. Mlynskej č. 3 blok A2 – 16 bytov bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  8, ktoré je 
súčasťou tejto zápisnice. 
 
13. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 8/2018 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 2019 
 

Správu predniesla Ing. Vlasta Znancová, vedúca oddelenia školstva, kultúry a telesnej kultúry: 
-podľa § 6 ods. 12 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 
predpisov je  obec povinná určiť výšku dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

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

žiaka v škole alebo školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Navrhovaná výška dotácie na 

žiaka na rok 2019 je v súlade s návrhom rozpočtu, ktorý zahŕňa všetky nutné výdavky škôl a školských 
zariadení. Rozdiel vo výške dotácie na žiaka v jednotlivých rokoch je spôsobený hlavne úpravou platov 

pedagogických aj nepedagogických zamestnancov od 1. 1. 2019, zmenou počtu žiakov, resp. aj potrebou 



 

 

jednorázových prevádzkových výdavkov. Pre neštátne školské zariadenia sa počíta dotácia vo výške 88 % 
z dotácie na žiaka v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

 
Stanovisko  oddelenia školstva, kultúry a telesnej kultúry/: 
Odporúčame  VZN o určení dotácie na žiaka na rok 2019 schváliť 
 

Stanovisko komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru pri  MsZ : 
Komisia prerokovala návrh VZN na zasadnutí 27. 11. 2018 a zobrala na vedomie pripomienku p. Kropiľáka, 

ktorý navrhuje 100 % dotácie pre neštátne ŠJ. Odporúča vedúcej  odd. školstva pripraviť 2 verzie VZN – 

88 % pre všetky neštátne zariadenia a druhá verzia 100 % pre neštátne ŠJ. 
 

Pripomienky: 
p. Kropiľák – navrhuje dotáciu pre neštátne ŠJ vo výške 100 % dotácie ŠJ, ktorých zriaďovateľom je 

mesto. Návrh je zohľadnený v alternatíve B – príloha č. 1. 
 

Dopad na mestský rozpočet : 
V návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 je zapracovaná alternatíva A. V prípade schválenia 

alternatívy B je potrebné navýšiť pre neštátne školské zariadenia čiastku 8 810 €. 
 

Zariadenie 
r. 2019 v €- 

alternatívaA 
r. 2019 v €-

alternatívaB 
r. 2018 v € 

r. 2017 v € 

MŠ 912 577 912 577 804021 756595 

ŠJ MŠ 193 459 193459 156807 137526 

ŠJ ZŠ 187 443 187443 153650 146098 

CVČ 110 607 110607 104408 94663 

ZUŠ 
631 515 631515 569410/ 

600504 

538630 

ŠKD 141 502 141502 127408 97668 

neštátne spolu 211 583 220 393 167813 128389 

Dotácia mesta 
celkom 

2 388 686 2 397 496 2083517/
2116554 

1899569 

 
 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- mojím návrhom b, ktorým máte uvedený v materiáli by sme zachovali skutkový stav, ktorý platí, t.z., že  

MsZ v zložení poslancov predchádzajúceho volebného obdobia navrhlo neštátnym zariadeniam dotáciu 

100 % tak ako to je v pôsobnosti, kde je mesto zriaďovateľom. Ak by sme prešli na alternatívu A, tak by 

sme znevýhodnili  postavenie týchto zariadení a tým pádom aj žiakov. Bol prijatý zákon, ktorý onedlho 

vstúpi do platnosti, kde je zariadenie povinné poskytovať stravu zadarmo, kde sa predpokladá nárast 

stravníkov a práve tieto zariadenia nedostávali počas 4 rokov uplynulého obdobia dotáciu na inováciu 

zariadení ako dostávali zariadenia, ktoré sú v pôsobnosti mesta. Prihováral by som sa za to, aby sme tú 

dotáciu zachovali vo výške 100 %. Taktiež by som sa prihováral za to, že aby ste sa priklonili k alternatíve 

B, aby bola platná počas celého poslaneckého obdobia. 

Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 
- chcela by som sa opýtať na jednu vec, ktorá mi v tabuľke udrela do očí a to mi prosím vás môžete 

vysvetliť, že tá dotácia na žiaka v € pre CVČ tých 211  € sa mi zdá dosť nízka aj vzhľadom na čas, ktorý 

deti strávia v CVČ aj v školských kluboch. 



 

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- keby sme išli presne podľa nariadenia vlády, tak na jedného člena CVČ je dotácia 92 €. Toľko dostáva 

mesto do podielových daní na žiaka CVČ, čiže mi tú dotáciu 211 € prekračujeme na 200 % neviem koľko 

percent. 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- myslím si, že mesto ako zriaďovateľ by malo plniť svoje základné povinnosti voči našim občanom mesta 

a v súvislosti s dofinancovaním školských jedální sme rozprávali s vedúcou školstva a finančného 

oddelenia, že sa budeme boriť s problémami na dofinancovanie obedov v našich základných školách, 

ktoré sú v pôsobnosti mesta a či je správne aj dofinancovanie školy, ktorá nie je v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta je silno otázne, pretože domnievam sa, že prioritne pre nás musia byť dôležité  tie 

inštitúcie, kde buď má mesto väčšinový podiel alebo má nejakú prenesenú kompetenciu a opierať sa 

o nejaký zákon, ktorý je ešte v národnej rade a nebol asi ešte schválený je dosť na teraz nie veľmi šťastné 

riešenie, pretože tento zákon má toľko otáznikov, ktoré prináša, keď bude schválený a prenesený do 

praxe, že z toho vyplývajú aj ďalšie povinnosti a problémy nášho mesta. My sami budeme mať problémy 

so stravovaním všetkých žiakov, ak prejavia záujem. Pokiaľ je zriaďovateľom nejaká cirkev a prebrala si 

túto zodpovednosť na seba, tak sa bude musieť o to postarať. Myslím, že tento ústupový krok by sme 

nemali ani robiť. 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- ešte sa troška poopravím, aby to nevyznelo, že len na tých žiakov, ktorých máme v CVČ mesto do 

podielových daní dostáva na každého potencionálneho člena CVČ vo veku od 5-15 rokov do podielových 

daní 92 € a nejaké centy a preto teoreticky z týchto peňazí môžeme navýšiť aj o 200 % a viac. Je otázne, 

či je to dobré alebo nie. Chcem sa zastaviť ešte pri jednej veci a to financovanie žiakov ZUŠ. Pred rokom 

bolo financovanie žiakov ZUŠ upravované, kde sa menili koeficienty, na základe ktorých sa z podielových 

daní vyrátava dotácia na jedného žiaka ZUŠ. Boli tam žiaci rozdelení na dve skupiny a to na individuálne 

vyučovanie a skupinovú formu vyučovania. Jednotková suma pre školy a školské zariadenia bola v r. 2018 

84,17 €. Na rok 2019 ešte nebola táto suma vyhlásená, ale očakáva sa, že to bude okolo 90 €. Všetko, 

čo teraz vo VZN schvaľujeme, bude v januári už úplne inak, preto som p. primátor vtedy neformálne 

hovorila, že to VZN by sme mohli odložiť na ďalšie rokovanie. Vrátim sa k ZUŠ, pre žiaka v individuálnej 

forme vyučovania bol stanovený koeficient 14, 7 a to keď sa vynásobí jednotkovou sumou 84,17 € vyjde 

nám, že na žiaka v individuálnej forme od 5-15 rokov by malo mesto dávať sumu 1237,30 €. Tieto veci 

nie sú pre mesto záväzné, lebo nie sú to účelové fin. prostriedky, ale mesto môže dať aj viac ale menej 

by teoreticky nemalo dať. Na skupinovú formu vyučovania je ten koeficient 4,8 % a to keď vynásobíme 

84,17 € vyjde nám na žiaka len 404 €. My už niekoľko rokov dávame na žiakov ZUŠ bez ohľadu na formu 

vzdelávania jednotkovú dotáciu. Pani vedúca oddelenia má svoj systém vyrátavania a teraz to vypočítala 

na 1115,75 €. Každopádne by sme si mali na to sadnúť, pretože ja nie som si istá, či je v kompetencii 

mesta nerozlišovať individuálnu a skupinovú formu vyučovania, či to vo VZN nemusíme zohľadňovať, či 

môžeme dať jednoducho jednotnú dotáciu. Nemám vypočítané, či by to bolo pre ZUŠ plus alebo mínus, 

ak by to bolo mínus, mesto má stále možnosť dofinancovať rozpočtovým opatrením, ale dotácia by mala 

byť určená podľa nariadenia vlády.   

Ing. Peter Vargovčík, poslanec MsZ: 

- chcel by som sa vrátiť k téme dofinancovania školských jedální. Zazneli tu dva postrehy a rád by som 

len zdôraznil, že štát poskytuje mestu 100 % a mesto má právo neštátnym školám tu sumu znížiť. Pri 

tom, ako sa budeme rozhodovať pre variant A alebo B, sa rozhodujeme vlastne či ideme ubrať deťom 

niektorých rodičov v našom meste aby ich kuchárky im nemohli navariť také dobré obedy ako v ostatných 

školách. 

Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 



 

 

- chcel by som trochu reagovať na návrh p. poslankyne Lenkovej. Áno, je pravda, že ZUŠ je financovaná 

na základe dvoch odvetví, ale trochu som prekvapený, že pani poslankyňa ako bývalá riaditeľka 

a poslankyňa pozná dobre túto školu, tak si myslím, že by sme mohli ísť podľa návrhu, aký bol navrhnutý 

vedúcou odboru školstva. 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- ja len chcem upresniť, ja nemienim nijakým spôsobom ublížiť ZUŠ, je stále v rukách poslancov, aby 

financovali vyučovanie v ZUŠ tak ako potrebuje a aby mohla fungovať, ja len sa pýtam, či ideme v súlade 

s legislatívou ak ignorujeme ministerstvo, ktoré určilo, že máme určiť dotáciu na individuálnu formu 

vyučovania a na  skupinovú formu vyučovania. 

Ing. Vlasta Znancová, vedúca OŠKaTK: 
- vážení poslanci, treba si uvedomiť, že podielové dane poskytuje štát pre mesto, nie  pre školstvo, aby 

našlo nejaký systém výpočtu podielových daní, akým spôsobom prerozdeliť tieto peniaze pre mestá 

a obce, ministerstvo si vymyslelo takýto systém, že bude brať do úvahy počty žiakov, počty starých ľudí 

a počty obyvateľov, nadmorskú výšku a koeficienty, ktoré sa určujú pre kúrenie. Je to spôsob výpočtu 

podielových daní, nie sú to finančné prostriedky pre školstvo. Toto si musíme uvedomiť, pretože 

z podielových daní mestá a obce financujú svoju činnosť, rozvoj a všetky aktivity, ktoré nie sú započítané 

v spôsobe výpočtu podielových daní. Toto by som prosila aby ste nebrali tak, že štát  dáva mestu 100 %  

pre neštátne školské jedálne a my im dávame 88 %. My len vychádzame zo zákona, že minimálne tých 

88 % my máme dať a prečo 88%, lebo štát, a to nám zdôrazňujú na každom školení, si necháva tých  

12% preto, že budovy a tieto veci si má riešiť zriaďovateľ školy, nie štát alebo obec. 

- my vychádzame pri návrhu VZN z návrhov rozpočtov, ktoré nám pripravujú riaditelia škôl a školských 

zariadení, my si nevymýšľame, ani ja si nevymýšľam nejaký spôsob rozdeľovania, pretože vychádzam 

z toho, čo mi predkladajú riaditelia škôl a školských zariadení. Čo sa týka tej dotácie 90 € na žiaka tak 

chcem to poopraviť, nie je to na žiaka, je to na prepočítaného žiaka. Štát vypočítava dotáciu pre mestá. 

Podielové dane tak, že vynásobí počet žiakov x koeficienty, ktoré sú určené v nariadení vlády a potom 

určí sumu, ktorú pri schválení štátneho rozpočtu vieme vypočítať, koľko bude na budúci rok na toho 

jedného prepočítaného žiaka a takým spôsobom rozdeľuje podielové dane. Stotožňujem sa 

s pripomienkou p. Hrabčáka, že je potrebné počkať na to dofinancovanie, pretože v návrhu rozpočtu ani 

vo VZN nemám zohľadnené financovanie obedov pre všetkých žiakov v MŠ od januára a v ZŠ od 

septembra. MŠ toto by sa nemalo dotknúť, pretože tam sa stravujú všetky deti. Horšie to bude v ZŠ, 

a tam budeme ozaj potrebovať navýšiť prostriedky nielen na personálne obsadenie školských jedální, ale 

aj na materiálne vybavenie školských jedální. Ak budeme zvyšovať dotáciu našim školským zariadeniam, 

recipročne sa bude zdvíhať dotácia aj pre neštátne školské jedálne.  Čo sa týka financovania ZUŠ, štát 

nám neurčuje, akým spôsobom máme rozdeliť dotáciu, či máme určovať na individuálnu výučbu a na 

skupinovú formu vyučovania. Záleží na zriaďovateľovi alebo na meste, obci akým spôsobom dotáciu 

rozdelí. My sme pristúpili na jednotné rozdeľovanie na žiaka z dôvodu, že vychádzame z navrhovaného 

rozpočtu ZUŠ a ak chceme ZUŠ financovať tak ako je potreba, musím povedať, že to kontrolujeme, čo si 

dáva škola do návrhu rozpočtu a nemôžem povedať, že by bol prevádzkový rozpočet nadhodnotený, takže 

potom tento navrhovaný rozpočet rozpočítame na jedného žiaka. Ak by sme to delili na individuálnu 

a skupinovú formu vyučovania a chceli by sme ten navrhovaný rozpočet škole dať, potom by nám možno 

vyšla na individuálnu 2000 € a skupinovú 600 €. Reálne by to bolo to isté na jedného žiaka. 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- reagujem na to, čo povedala p. vedúca, že štát nám nenariaďuje či máme dávať na skupinovú alebo 

individuálnu formu, ale mám pred sebou nariadenie vlády č. 668/2018, kde hneď v bode 1. je žiak 

základnej umeleckej školy v individuálnej forme a v bode 2 žiak základnej umeleckej školy v skupinovej 

forme, tak ak je niečo nariadenie vlády, mali by sme to rešpektovať. Súkromné a cirkevné školské 

zariadenia by mali brať do úvahy, že my sme poplatky zvyšovali, aby sme umožnili našim žiakom mať aj 



 

 

nové moderné zariadenia a vyčlenili sme vo VZN, že tie poplatky za réžiu pôjdu na obnovu stravovacích 

zariadení. 

 

Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór: 

- chcem len jednou vetou reagovať na p. Kropiľáka, ktorý pri svojom návrhu o navýšenie spomínal, že 

nemali možnosť kúpiť si konvektomaty a zvýšiť úroveň technického vybavenia, tak chcem len 

pripomenúť, že mesto nemôže investovať do cudzieho majetku, je to záležitosť zriaďovateľa a táto 

dotácia je určená na iné účely, nie na kapitály. 

Mgr. Katarína Heredošová, Dis. Art, riaditeľka ZUŠ a poslankyňa PSK: 
- tak ako bolo povedané, originálne kompetencie je taký špeciálny balík školstva a to financovanie je dosť 

zložité. Nielen ZUŠ a CVČ, ale aj niektoré predškolské zariadenia museli byť dofinancované, možno na 

úkor tých, ktorí jednoducho mali ten rozpočet nižší. Niekoľko rokov vďaku Bohu a vďaka mestu nám 
poslanci stále pomohli dofinancovať ten rozdiel, ktorý jednoducho je schodkom u nás, ak by sme 

postupovali podľa platných koeficientov a platného  bodu. Pre tento rok nevieme vývoj podielových daní 
a dovolím si povedať, že keď sa bude robiť záverečný účet, tak možno hodnota bodu nebude na r. 2018 

84,17 € ale vyššia, keď vieme, že prišli nejaké doplatky podielových daní. Je ťažko sa baviť, čo to bude 

budúci rok. Čo sa týka VZN, našla som nejaké umelecké školy, ktoré tiež nerozlišujú individuálnu 
a skupinovú formu, ale nebudem sa k tomu vyjadrovať, či je to správne alebo nie. V prípade, že bude 

potrebné rozdeliť to na individuálnu a skupinovú formu , chcem poprosiť, aby sa zohľadňovali požiadavky, 
ktoré do rozpočtu potrebujeme. Chcem sa poďakovať p. Znancovej, že povedala pravdu a vysvetlila, že 

náš rozpočet je tvorený precízne, tak, aby to nebolo žiadne navýšenie, len požiadavky, ktoré na mzdy 

potrebujeme.  V prevádzkovom rozpočte sme si dovolili dať vyššiu sumu na budúci rok, pretože ozaj sú 
nutné opravy a údržby, ktoré hrozia už havarijným stavom, a ktoré nie je možno ani potrebné alebo 

vhodné zahrnúť do kapitálového rozpočtu mesta Sabinov. 
 

Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Jozefa Kropiľáka – schválenie dotácie pre neštátne 

školské jedálne vo výške 100 % a to na celé funkčné obdobie poslaneckého zboru. 

Za pozmeňujúci návrh Jozefa Kropiľáka – schválenie dotácie pre neštátne školské jedálne vo výške 100 

% a to na celé funkčné obdobie poslaneckého zboru. 

Za: 8 

Proti: 3 
Zdržali sa: 4 
Nehlasovali:0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Eva Motýľová, 
Jozef Potocký,  Erik Radačovský,  Ing. Peter Vargovčík   
Proti: Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič 
Zdržali sa: Mgr. Miroslav Kovalík, Mgr. Daniela Lenková, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo 
Konštatujem, že návrh p. Kropiľáka  MsZ  - neschvaľuje. 
 

Návrhová komisia predniesla uznesenie č. 9 k Všeobecnému  záväznému nariadeniu mesta Sabinov č. 
8/2018 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 2019 
 
Za uznesenie č. 9 k Všeobecnému  záväznému nariadeniu mesta Sabinov č. 8/2018 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 2019 hlasovali  poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 1 
Zdržali sa: 5 
Nehlasovali:0 
Prítomní:15 



 

 

Za:, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Mgr. Eva Motýľová, Erik 
Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo 
Proti: Ing. Peter Vargovčík 
Zdržali sa: Ing. Radoslav Ernst, Mgr. Jozef Kolarčik,  Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Jozef Potocký 
Konštatujem, že Uznesenie č.9 MsZ  - schvaľuje. 
 
K bodu Všeobecné záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 8/2018 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 2019 bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  9,  ktoré je súčasťou tejto 
zápisnice. 
 

14. Interpelácie 

Mgr. Katarína Heredošová, Dis. art poslankyňa PSK: 
- dovoľte mi, aby som mierne doplnila, možno aj poopravila môjho predrečníka, p. poslanca Hrabčáka. 

Chcela by som sa vyjadriť k organizácii v pôsobnosti PSK, ktorá by mohla vzniknúť v budúcnosti aj 
v našom  meste. Touto problematikou sa ako poslankyňa PSK, ale zároveň ako členka kultúrnej komisie 

a zároveň ako členka  národnostnej menšiny venujem od marca. S pani bývalou riaditeľkou  p. Mihokovou 

sme mali viaceré pracovné stretnutia, kde sme hľadali možno vhodnú formu, ak by takáto možnosť bola 
k zriadeniu pobočky krajského múzea v Sabinove. Podmienky PSK sú také, aby mesto poskytlo priestory. 

Po prehodnotení  bolo deklarované, že predsa ak tu má vzniknúť takáto kultúrna inštitúcia  v pôsobnosti 
PSK, bolo by vhodnejšie, aby to bolo múzeum alebo galéria, alebo niečo, čo produkuje živú kultúru. Je to 

na rozhodnutí mesta a vás ako poslancov a na margo toho by som sa chcela prihovoriť, aby sme hľadali 

miesto pre túto kultúrnu organizáciu, ktorá by vykonávala pravidelnejšiu kultúrnu činnosť, aby to prinieslo 
potenciál v rámci kultúry a spoločenského života pre mesto Sabinov. Možno tu je na zamyslenie aj 

spomínaná výzva pre región a ja len doplním p. kolegu Hrabčáka, že táto výzva nepojednáva len o pomoci 
pre športoviská, ale aj pre rôzne kultúrne inštitúcie, pamiatky, UNESCO, sakrálne budovy, preto sa tu črtá 

možnosť investovať do terajšieho starého nemeckého kostola a tam by možno bola možnosť  prepojenia  
vízie vzniku kultúrnej inštitúcie a ďalšej obnovy historickej budovy v rámci mesta.   
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- chcela by som interpelovať na príslušné oddelenie ohľadom rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste 
Sabinov. Tma je už o pol 4 a my už opäť, čo už hovorím 4 roky, máme veľmi zle osvetlený prechod pre 

chodcov na Ul. Komenského smerom k Poliklinike a v Orkucanoch je prechod úplne neosvetlený. 
 

- už v bývalom volebnom období sme sa rozprávali, že v tejto rokovacej miestnosti by sme chceli poprosiť 

o nové stoličky. Sú naozaj veľmi nepohodlné, nemajú operadlo a ak rokujeme niekoľko hodín, možno že 
si poslanci, ale aj hostia zaslúžia trochu modernejšie a pohodlnejšie sedenie.  A tak isto mne osobne, 

možno ostatným to neprekáža, ale ja stále pociťujem aj nedostatok svetla, máme tu také akoby intímne 
osvetlenie, keď si všimnete, nie sú ani všetky plochy nad stolmi zabezpečené svetlami tak, aby bolo možné 

do budúcnosti riešiť tieto veci. 
 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
-prvá zásadná vec je komunálny odpad. Nadviažem na p. hlavného kontrolóra a budem rozvíjať túto 
myšlienku, ktorú predniesol. V nasledujúcich rokoch bude zvyšovaný tlak na to, aby mestá a obce 

zvyšovali podiel separovaného odpadu. Niekoľkokrát som vzniesol pripomienku k podozreniu, že odpad, 
ktorý separujeme, je vysypaný nakoniec na jednu kopu. My vieme, že je tu problém s predpisom výšky 

poplatku za komunálny odpad a skutočným nákladom, ktorý nám vzniká a tam mesto dopláca stovky tisíc 

€. Práve tá separácia by mohla znížiť náklady spojené s komunálnym odpadom. Chcem poprosiť 
kompetentných, možno správu majetku mesta v spolupráci s vedením mesta, aby sme vypracovali nejaký 

akčný plán, ktorý zvýši  podiel separovaného odpadu, pretože takto to ďalej nejde. Produkujeme veľmi 
veľa odpadu a ten dokopy miešame a mesto na to dopláca. 
 

- chcem poprosiť terajšieho viceprimátora a ja verím v jeho schopnosti, že urobíte naozaj kanceláriu, kde 
sa budeme my poslanci vedieť stretávať s občanmi mesta v prípade, že nás o to požiadajú, a že budeme 

mať do takejto kancelárie prístup. Je nemysliteľné, aby sa do ohlasovne postavil stôl a popritom všetkom 
by som sa mal vopred nahlasovať, inak by som nemal prístup k tejto kancelárii. 
 



 

 

- chcel by som sa spýtať o právne stanovisko p. Mgr. Janigu. Máme tu komisiu pre verejný poriadok 
a prevenciu kriminality.  V tejto komisii bude tajomníkom  p. Ing. Martin Jurko, ktorý je náčelníkom MsP. 

MsP spadá priamo pod primátora mesta, nespadá pod kompetenciu MsZ. Mňa by zaujímalo, akú relevanciu 

má uznesenie takejto komisie a potom akú relevanciu má uznesenie MsZ vo vzťahu k MsP, pretože komisia 
odporúča MsZ, MsZ príjme nejaké uznesenie na základe odporúčania komisie.   
 
Mgr. Lukáš Janiga, právnik mesta: 
- má takú istú relevanciu ako akýkoľvek iný  ďalší tajomník hocakej inej komisie. Samotná komisia nemá 

dopad na chod mestskej polície ako takej. 
 

Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 
- budem reagovať na p. Hrabčáka k zriadeniu poslaneckej kancelárie. Takéto aktivity sme mali už 16 rokov 

dozadu, kancelária bola zriadená v MsKS a vyšlo to na dosť malý záujem ľudí sa takto stretávať, 
kancelária bola zriadená aj posledné 4 roky dozadu tu na MsÚ a z môjho pohľadu je to trochu 

neštandardné, pretože zamestnanci, upratovačky sú tu do pol 6, pokiaľ by sme mali zriadiť túto 

kanceláriu, tak si myslím, že v MsKS, kde to žije dlhšie.   
 

Erik Radačovský, poslanec MsZ: 
- chcel by som poprosiť príslušné oddelenie, aby za bytovými domami smerom od bašty do centra na Ul. 

Ružovej zabezpečili funkčnosť verejného osvetlenia. Ľudia sa tam boja po zotmení ísť a musia si svietiť 

vlastnými žiarovkami. 
 

- poprosil by som náčelníka MsP aby vypracoval plán alebo zabezpečil prítomnosť mestskej polície na 
prechode na Ul. Murgašovej smerom k autobusovej stanici v čase odchodu detí do školy. Veľa mladých 

rodín mi avizovalo, že sa boja deti ráno púšťať cez ten prechod a z toho dôvodu idú tie deti odprevadiť. 
 

Mgr. Alžbeta Šoltysová, poslankyňa MsZ: 
- čo sa týka múzea, reagujem na poznámočku kolegynky, múzeum v pôsobnosti PSK existuje na 
sabinovskom Gymnáziu.   
- čo sa týka osvetlenia, bola som v Budapešti a fungujú tam fotovoltaické články, ktoré reagujú na 
zotmenie, zosvetlenie, neviem, aké sú náklady na to, ale skúsme do budúcna o tom pouvažovať. 
 

- rozprávala som sa s viacerými ľuďmi, čo sa týka tuhého komunálneho odpadu a žiadajú si ľudia, ktorí 
bývajú v rodinných domoch, aby aspoň na dve ulice boli pridelené kontajnery na separovaný odpad a tak 

isto by boli radi aby veľkokapacitné kontajnery fungovali od 1.4. do 31.10.2018 ako voľakedy. 
 

- stretla som sa s dotazmi ľudí, ktorí navštevujú MsÚ, a nemôžu použiť WC, lebo je zamknuté.   
 
Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 
- chcela by som reagovať na príspevok poslankyne PSK, Mgr. Kataríny Heredošovej. Téma galérie 
v Sabinove zaznievala už viackrát, ja by som bola veľmi šťastná, keby sa podarila táto myšlienka galérie 

v Sabinove. Počula som názor, že táto galéria by mohla fungovať v priestoroch nového informačného 
centra na korze na poschodí. Mesto Sabinov nemá galériu a toto mesto veľmi potrebuje. Čo sa týka 

sakrálnej stavby, ktorú by mesto dostalo od PSK, je to nádherný priestor, ale či by spĺňal svetelné a tepelné 

podmienky, ktoré galéria vyžaduje, pretože určité obrazy a diela potrebujú pri vystavovaní tieto podmienky 
spĺňať. Bola by som rada, aby sa táto téma rozvíjala a dopadla na úrodnú pôdu. 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
- chcem povedať všetkým diskutujúcim, ktorí ste predniesli svoje interpelácie a námety v rôznom, že 

každý jeden vedúci oddelenia vám v zákonnej lehote do 30 dní bude odpovedať. 
- chcem vás pozvať na vianočné akcie, aby ste tento vianočný čas strávili aj takto pri kultúrnych akciách 

so svojimi rodinami a prajem vám do vianočného obdobia veľa kľudu, veľa pokoja, oddýchnite si 
a naberte nových síl, energie a elánu.   
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta – poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie MsZ. 
 
 



 

 

V Sabinove dňa 31.12.2018 
 
 
 
 
  
             ...........................................                          ........................................          
                    Ing. Michal Repaský         Mgr. Gabriela Harčariková                                                 
                       primátor mesta     poverená zastupovaním  prednostu                                                         
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Marek Hrabčák, PhD ............................................................ 
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