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Dátum: 21. marca 2019 
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Prítomní poslanci : 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, Ing. Peter Vargovčík   
 
Ospravedlnení: Mgr. Šimon Vaňo 
  
 
Prednosta MsÚ: JUDr. Martin Judičák 
 
Ďalší prítomní: Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór 
Primátor mesta: Ing. Michal Repaský 
 
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 14 poslancov a mestské zastupiteľstvo je uznášania 
schopné. 
 
1. Otvorenie 
Primátor mesta, Ing. Michal Repaský, privítal všetkých na zasadnutí mestského zastupiteľstva 
 

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

 
 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
-  navrhujem vyňatie bodu rokovania – odvolanie náčelníka MsP. Odôvodnenie je to, že poslanci MsZ 

sme usúdili, že nemáme dostatok relevantných informácií na to, aby sme mohli urobiť tak zásadné 
rozhodnutie a odvolať náčelníka MsP a vrátime sa k tomu možno už aj na najbližšom MsZ, keď budeme 

mať dostatok informácií na to, aké urobiť správne kroky na to, aby sme pomohli MsP a vám p. primátor 
pomôcť lepšie riadiť MsP z pozície štatutára mesta Sabinov 
 
- návrh na zmenu dozornej rady a správnej rady CIS. P. Primátor, robili sme zmeny v mestských 
organizáciách, kde má podiel mesto a táto organizácia nám nejako ušla, ku dnešnému dňu vieme, že 

členovia niektorí sa vzdali členstva a myslím si, že nemôžu ostať vakantné miesto v tejto organizácii. 

Preto navrhujem, aby ste dali hlasovať za doplnenie bodu rokovania – Doplnenie členov dozornej 
a správnej rady v centre CIS. 
 



Primátor mesta, Ing. Michal Repaský, dal hlasovať za  pozmeňujúci návrh Ing. Marek Hrabčáka, PhD. 
– navrhujem vyňatie bodu č. 10 z rokovania MsZ-  Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície v 
Sabinove 
 
Za pozmeňujúci návrh Ing. Marek Hrabčáka, PhD.  – navrhujem vyňatie bodu č. 10 z rokovania MsZ-  
Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície v Sabinove  hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne:   
Za: 10 
Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:12 

Za:  Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 

Lenková,  Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo,  
Zdržali sa: Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Alžbeta Šoltisová 

Konštatujem, že pozmeňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD., MsZ - schvaľuje. 
 
Primátor mesta, Ing. Michal Repaský, dal hlasovať za schválenie programu MsZ bez bodu č. 10 
 
Za návrh programu poslanci mestského zastupiteľstva mesta Sabinov hlasovali nasledovne:   
Za: 11 
Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:12 

Za: 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,  
Zdržali sa: Ing. Ladislav Haluška 

Konštatujem, že program bez bodu č. 10 MsZ- schvaľuje. 

 
Primátor mesta, Ing. Michal Repaský, dal hlasovať za  doplňujúci návrh Ing. Marek Hrabčáka, PhD.,  - 
doplniť bod programu MsZ č. 10- zmena členov dozornej rady v centre integrovanej zdravotnej 
starostlivosti, tých, ktoré sú aktuálne voľné a zmena členov správnej rady v centre integrovanej 
zdravotnej starostlivosti, tých, ktoré sú aktuálne voľné 
 
Za pozmeňujúci návrh Ing. Marek Hrabčáka, PhD.  – doplniť bod programu MsZ č. 10- zmena členov 
dozornej rady v centre integrovanej zdravotnej starostlivosti, tých, ktoré sú aktuálne voľné a zmena 
členov správnej rady v centre integrovanej zdravotnej starostlivosti, tých, ktoré sú aktuálne voľné, 
hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne:   
Za: 8 
Proti: 2 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:12 

Za: Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 
Lenková,  Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik Radačovský 

Proti: Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Marián Valkovič 

Zdržali sa: Mgr. Alžbeta Šoltisová, Stanislav Vaňo 
Konštatujem, že doplňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD., bol schválený. 
 
Primátor mesta, Ing. Michal Repaský, dal hlasovať za schválenie programu MsZ. 
 
Za návrh programu poslanci mestského zastupiteľstva mesta Sabinov hlasovali nasledovne:   
Za: 8 



Proti: 0 

Zdržali sa: 4 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:12 

Za: Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 

Lenková,  Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik Radačovský,  
Zdržali sa: Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo 

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. Správa o výsledkoch kontrol 
4. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov 
5. Informácia o hospodárení mesta Sabinov za rok 2018 
6. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2019 
7. Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov 
8. Návrh VZN mesta Sabinov č. 5/2019 o určení názvu verejného priestranstva Lesopark Švabľovka 
9. Návrh na zmenu členov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Sabinove 
10. Návrh na voľbu členov dozornej a správnej rady CIZS 
11. Žiadosť o zriadenie súkromnej MŠ na území mesta 
12. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Severná 2200 v Sabinove 
13. Žiadosti o spolufinancovanie mimoškolskej činnosti žiakov s trvalým pobytom v Sabinove v iných 
CVČ 
14. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie majetku mesta 
15. Zlepšovanie integrácie obyvateľov zo skupiny MRK v meste Sabinov etapa č. 1 
16. Rôzne 
17. Interpelácie poslancov a diskusia 
18. Záver 
 

 
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta, za členov do návrhovej komisie navrhol:   
Mgr. Jozef Kolarčík, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Erik Radačovský 
Za členov do návrhovej komisie poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11 
Proti: 0 

Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 
Prítomní: 12 
Za:  Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 

Lenková,  Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik Radačovský, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 
Valkovič, Stanislav Vaňo,  

Zdržali sa: Mgr. Jozef Kolarčík 
 
Za overovateľov zápisnice určujem poslancov: 
Ing. Radoslav Ernst, Stanislav Vaňo 
 
Zapisovateľka: Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS 
 
3. Správa o výsledkoch kontrol 



 
Správu predniesol Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór: 
- od ostatného zasadania MsZ boli otvorené tri kontroly, zahrnuté v Pláne kontrolnej čiinnosti na I . 

polrok 2019. 
Boli to kontroly: 
1. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri rekonštrukcii MŠ na Ul. 17. novembra a 

dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

2. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu mesta 
v roku 2018 a dodržania všeobecne záväzných predpisov. 

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

K aktuálnemu zasadaniu MsZ boli ukončené dve kontroly, ktorých výsledky sú zhrnuté 
v predloženom materiáli. 

 

Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri rekonštrukcii MŠ na Ul. 17. novembra 
a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

 
Príprava rekonštrukcie MŠ na Ul.17. novembra, plánovaná v roku 2015, začala už v roku 2010, kedy 

mesto zabezpečovalo obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou na vypracovanie projektovej 

dokumentácie stavby „Rekonštrukcia MŠ na Ul.17.novembra č.42 Sabinov“, odoslaním výzvy 
na predloženie cenovej ponuky trom uchádzačom, a to ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby Prešov, Ing. 

Miroslav Ochotnický Prešov a Numeral spol. s r.o. Bardejov. Dňa 23.11.2010S bola s firmou Numeral 
spol. s r.o. Bardejov, ktorá v súťaži ponúkla najnižšiu cenu, podpísaná Zmluva o dielo na 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre „Rekonštrukciu 

materskej školy, Ul.17. novembra 
. 42 Sabinov“, v ktorej bolo dohodnuté, že jedna faktúra vo výške 2 380 € s DPH bude vystavená po 

dodaní projektu na stavebné povolenie a druhá faktúra vo výške 13 553 € s DPH bude vystavená po 
dodaní realizačného projektu a schválení návratného finančného príspevku pre mesto. V prípade, že 

návratný finančný príspevok nebude pre mesto schválený, zhotoviteľ nemá nárok na zaplatenie tejto 
faktúry. Vo februári 2011 firma Numeral spol. s r.o. Bardejov vystavila mestu faktúru na 2 380 € za 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu Rekonštrukcie MŠ na Ul.17. 

novembra 
.42 Sabinov a táto faktúra bola mestom uhradená. V októbri 2011 obec Ražňany vydala mestu Sabinov 

stavebné povolenie na Rekonštrukciu 
MŠ na Ul. 17. novembra č.42, Sabinov so stavebnými objektmi: 

Objekt SO 01 Pavilón.1 na parcele KN 183/9 

Objekt SO 02 Pavilón.2 na parcele KN 183/8 
Objekt SO 03 Pavilón.3 na parcele KN 183/7 

Objekt SO 04 Hospodársky pavilón na parcele KN 183/10 
Objekt SO 05 Spojovacia chodba na parcele KN 183/3 a v júni 2014 bola zmenou lehoty na dokončenie 

stavby predlžená doba výstavby do 31.12.2016. 
 

Dňa 18. novembra 2014 na základe výzvy ROP-1.1-2014/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok vyhlásenej 3. júla 2014 pre opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, mesto Sabinov 
podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Rekonštrukcia MŠ na Ul. 17. novembra 

č.42, Sabinov“ a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v decembri 2014 požiadalo mesto 
o doručenie ďalších dokumentov pre vypracovanie návrhu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku. V januári 2015 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č.Z2211012081701 (ďalej NFP) Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
mestu Sabinov, v ktorej celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu boli 414 958, 28 €, a v 

ktorej sa poskytovateľ zaviazal poskytnúť mestu maximálne 394 210,37 € čo predstavovalo 95% z 
celkových oprávnených výdavkov s termínom ukončenia realizácie projektu do 30.11.2015 a spôsobom 

poskytnutia NFP pred financovaním, resp. refundáciou. Táto zmluva sa upravovala dvomi dodatkami a 

v obidvoch sa znižovala výška nenávratného finančného príspevku pre mesto a zmluva aj obidva dodatky 
boli poskytovateľom príspevku zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Podľa Dodatku č.2 k Zmluve o 

poskytnutí NFP z decembra 2015 boli celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu vo výške 260 
895,83 € a poskytovateľ sa zaviazal poskytnúť mestu maximálne 247 851,04 €, 



o bolo 95% z celkových oprávnených výdavkov a ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenili. Vo Vestníku 
verejného obstarávania č.59/2015 z 24.3.2015 bola uverejnená výzva mesta Sabinov ako 

verejného obstarávateľa na predkladanie ponúk na realizáciu podlimitnej zákazky Rekonštrukcia MŠ 

na Ul. 17. novembra č.42, Sabinov so súťažnými podkladmi a uvedením, že zmluva s úspešným 
uchádzačom bude podpísaná až po schválení dokumentácie verejného obstarávania zo strany 

riadiaceho/sprostredkovateľského orgánu a nadobudne účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom 
sídle verejného obstarávateľa a predmetom zákazky bola rekonštrukcia MŠ a zníženie jej 

energetickej náročnosti. Na zverejnenú výzvu sa prihlásilo šesť uchádzačov (EKO SVIP s.ro. Sabinov, 

Remopel s.r.o. Sabinov, PEhAES a.s. Ľubotice, PKB invest s.r.o. Prešov, Ing. Miroslav Mularčík – 
MOVYROB Prešov, HLG STAV BOTTOLI s.r.o Bratislava). Podľa Zápisnice z otvárania a vyhodnotenia 

časti ponúk „ostatné“ z 21.4.2015 komisia na otváranie a vyhodnotenie ponúk, na vyhodnotenie 
splnenia podmienok účasti, kritérií a elektronickej aukcie v tomto verejnom obstarávaní v zložení - 

poslankyňa MsZ, zamestnanec odd. výstavby MsÚ, ved. Spoločného stavebného úradu a administrátor 
komisie, vyhodnotila splnenia podmienok účasti z predložených ponúk, ktoré mesto podľa zákona 

o verejnom obstarávaní od uchádzačov vyžadovalo. Komisia vyzvala štyroch uchádzačov o vysvetlenie 

ponuky, lebo títo nepredložili požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky tak, ako ich verejný 
obstarávateľ vyžadoval. Podľa Zápisnice z otvárania časti ponúk „kritériá“ z 23.6.2015 komisia 

vyhodnotila časti ponúk označených ako „kritériá“, číselne označila uchádzačov, ktorí splnili podmienky 
účasti a požiadavky na predmet zákazky a ich predbežné poradie pred elektronickou aukciou. Podľa 

Zápisnice z elektronickej aukcie zo dňa 30.6.2015 komisia po overení skutočnosti na portáli 

www.ezakazky.sk zistila, že ponuky v elektronickej aukcii (ďalej EA) predložili piati uchádzači a 
uchádzači, ktorí predložili mimoriadne nízku ponuku budu vyzvaní k vysvetleniu mimoriadne nízkej 

ponuky, ktorá sa objavila v EA. Podľa Zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 
uchádzača prvého v poradí a poradie uchádzačov z 10.8.2015 komisia vyhodnotila splnenie 

podmienok účasti a konštatovala, že na základe EA prvým v poradí je uchádzač Ing. Miroslav Mularčík 
– MOVYROB, Prešov s najnižšou cenou 205 454,87 € bez DPH a informácie v tejto zápisnici oznámila 

komisia verejnému obstarávateľovi doručením zápisnice. Následne verejný obstarávateľ v súlade s § 44 

ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní zverejnil Informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a 
poradie uchádzačov dňa 11.8.2015, podľa ktorej vylúčil jednu ponuku, nakoľko uchádzač neposkytol 

vysvetlenie ponuky. Vestník verejného obstarávania č.199/2015 zo dňa 8.10.2015 uverejnil Oznámenie 
20167 – IPP a Informácia o uzavretí zmluvy (podlimitné zákazky), podľa ktorej prvým v poradí je 

uchádzač Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB Prešov. Dňa 5.10.2015 bola mestom podpísaná Zmluva 

o dielo č. 86/2015 s víťazným uchádzačom s termínom ukončenia diela 15.11.2015 a k tejto zmluve 
boli uzatvorené 2 dodatky. Dodatokč.1 k Zmluve o dielo č.86/2015 menil termín ukončenia diela na 

30.11.2015, Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č .86/2015 menil bankové spojenie a číslo účtu dodávateľa 
prác a Zmluva o dielo č.86/2015 aj obidva dodatky boli zverejnené na internetovej stránke mesta. Podľa 

Zápisnice o prevzatí staveniska dňa 7.10.2015 dodávateľ prác prevzal stavenisko a podľa Zápisu 

o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby bola dňa 30.11.2015 odovzdaná stavba 
Objekt SO 01 Pavilón č.1 na parcele KN 183/9 

Objekt SO 02 Pavilón č .2 na parcele KN 183/8 
Objekt SO 03 Pavilón č.3 na parcele KN 183/7 

Objekt SO 04 Hospodársky pavilón na parcele KN 183/10 
Objekt SO 05 Spojovacia chodba na parcele KN 183/3 

Kontrolou obratov na účte bolo zistené, že dodávateľ diela vystavil mestu dve faktúry za vykonané práce, 

faktúru č. 975/2015 zo 6.11.2015 na sumu 148 586,02 € a faktúru č. 1029/2015 z 30.11.2015 
na sumu 87 978,73 € s priloženými súpismi vykonaných prác prevzatých zamestnancami oddelenia 

výstavby MsÚ spolu vo výške 236 564,75 € a pred ich úhradou overených predbežnými finančnými 
kontrolami. Z tejto sumy bolo 224 736,51 € uhradených zo schváleného krátkodobého preklenovacieho 

úveru a suma 11 828,24 € bola uhradená z vlastných financií mesta. Nerealizované práce na stavbe 

boli vo výške 9 981,09€ a v zázname o nerealizovaných a nefakturovaných prácach s položkami vo 
výkaze výmere sú uvedené dôvody nerealizácie niektorých plánovaných prác (nerealizovala sa výmena 
dverí nad svetlíkom v pavilónoch z dôvodu ich už skoršej výmeny z vlastných finančných prostriedkov 
mesta, montáž sadrokartónových priečok na oboch podlažiach z prevádzkových dôvodov, nerealizovala 
sa časť búrania dlažieb, pretože rozpočet neobsahoval položky pokládky novej dlažby, nerealizovala sa 
výmena PVC podláh v pavilóne č.3 z prevádzkových dôvodov a nivelačné podlahové stierky z dôvodu 
krátkosti doby výstavby a nemožnosti dodržania času na jej vyzretie) a tento záznam bol odoslaný 

poskytovateľovi dotácie v Monitorovacej správe. 



Mimo stavebnej časti zabezpečovalo mesto aj verejné obstarávanie tovarov a služieb na Rekonštrukciu 
MŠ 17. novembra na časť Interiér - vybavenie a na časť IKT - Informačné a komunikačné   

technológie. Na základe cenového prieskumu na predpokladanú hodnotu zákazky na časť Interiér - 

vybavenie, od piatich oslovených subjektov ( ASYS s.r.o. Prešov, BDV Trade s.r.o. Janovce, Drevit 
Raslavice, OSVO Prešov s.r.o., PK inox s.r.o. Gregorovce), bola stanovená predpokladaná hodnota 

zákazky 4 161,33 € bez DPH, zákazka bola zadaná elektronickým kontraktačným systémom 
(EKS) dňa 15.4.2015 a ponuky predložili uchádzači BASCO SK, s.r.o. Pezinok, DREVOKOM SLOVAKIA 

s.r.o. Čiava, Ing. Ján Rusi - DREVOKOM, Čiava, MIBERAS s.r.o. L. Mikuláš, NOMIland s.r.o. Košice a 

ŠKOLEX s.r.o. Bratislava. Podľa Prílohy č.2 Protokolu o priebehu zadávania zákazky č. 
Z20154749 bola vo výslednom poradí dodávateľov na prvom mieste ponuka firmy ŠKOLEX, spol. s 

r.o. Bratislava, ktorá ponúkla najnižšiu cenu 1 649,99 s DPH a na základe tohto výsledku bola 
systémom EKS automaticky vygenerovaná Kúpna zmluva č. Z20154749_Z s technickou špecifikáciou 

predmetu zmluvy a lehotou jej plnenia do 15.10.2015. Na základe vykonaného cenového prieskumu na 
predpokladanú hodnotu zákazky na časť IKT - Informačné a komunikačné technológie, od 

subjektov Sabnet, .r.o. Sabinov, Ing. Marko Machala MIP EAST Prešov, Michal Glevický - MimoArt Spišský 

Hrhov, INCO-AG s.r.o. Prešov, EPoS SB s.r.o. Sabinov, Techspo s.r.o. Červenica, Vidíme Vás spol s r.o. 
Sabinov, PVS Computer, s.r.o. Prešov, AXDATA s.r.o. Prešov, CAMEA computer systém a.s. Prešov, SMILE 

SK Prešov, Ricom Lipany, IKARO s.ro. Prešov a SHARK Partner Prešov Datacomp s.r.o. Obchodné 
centrum MAX Prešov, bola predpokladaná hodnota zákazky stanovená na výšku 4 154,45 € bez DPH. 

Zákazka č.Z20154751 na Rekonštrukciu MŠ 17. novembra časť IKT - Informačné a komunikačné 

technológie bola zadaná postupom podľa § 97 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom EKS 
dňa 15.4.2015 a ponuky predložili uchádzači: jump in! s.r.o. Bratislava, MIVASOFT, spol. s r.o. Šaľa, 

OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. Prešov, Sk - technik, s.r.o. Žilina a Školská technika s.r.o. Bratislava. 
Podľa Prílohy č. 2 Protokolu o priebehu zadávania zákazky č. Z20154751 na prvom mieste vo 

výslednom poradí dodávateľov bola ponuka firmy Školská technika s r.o. Bratislava, ktorá ponúkla 
najnižšiu cenu 2 650,00 s DPH a na základe výsledku bola dňa 30.4.2015 systémom EKS automaticky 

vygenerovaná Kúpna zmluva č.Z20154751_Z s touto cenou, technickou špecifikáciou predmetu 

zmluvy a lehotou jej plnenia do 15.10.2015. Obidve tieto kúpne zmluvy boli zverejnené v Centrálnom 
registri zmlúv Úradu vlády SR, v Centrálnom registri zmlúv elektronického trhoviska a na internetovej 

stránke mesta. V návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 v Programe 4: Školstvo v Podprograme 4.1. 
Materské školy schválené kapitálové výdavky na „ rekonštrukciu MŠ 17. novembra“ vo výške 407 

580 €, v III. zmene rozpočtu mesta na rok 2015 MsZ uznesením č.73/2015 schválilo prijatie 

krátkodobého preklenovacieho úveru vo výške 300 000 €, na preklenutie časového obdobia od úhrady 
faktúr mestom za vykonané práce, do ich spätnej refundácie na účet mesta a v ostatnej V. zmene rozpoč- 

tu mesta boli na základe výsledku verejného obstarávania kapitálové výdavky rozpočtované na 
rekonštrukciu MŠ Ul. 17. nov. znížené o -146 288 €. V roku 2016 bolo v I. zmene rozpočtu mesta na 

dokončenie prác na rekonštrukciu spojovacej chodby, na opravu podhľadu a rekonštrukciu chodníka 

schválených 16 000 € z vlastných finančných prostriedkov mesta. Dňa 9.3.2016 boli vyzvané firmy 
OVO-MONT spol. r.o. Sabinov, Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov a INTERBAU s.r.o. Brezovica 

na predloženie ponuky na realizáciu stavebných prác nie bežne dostupných na trhu MŠ 17. novembra 
Sabinov – rekonštrukcia chodníka a spojovacej chodby s opisom predmetu zákazky, 

predpokladanou hodnotou zákazky, termínom realizácie predmetu zákazky, spôsobom obstarávania, 
podmienkami účasti, spôsobom určenia ceny, predloženia ponuky a jej vyhodnotenia, kritériom na 

vyhodnocovanie ponúk a lehotu viazanosti ponúk a v rovnaký deň bola táto výzva zverejnená na 

internetovej stránke mesta. Na otváranie a vyhodnocovanie ponúk boli poverení dvaja zamestnanci 
oddelenia výstavby MsÚ a jeden poslanec MsZ a k povereniam sú priložené podpísané ich čestné 

vyhlásenia. Podľa Zápisnice z otvárania a vyhodnotenia ponúk uchádzačov z 18.3.2016, 
podmienky účasti splnili všetci uchádzači a podľa kritéria z hľadiska najnižšej ceny uchádzačov 

Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB Prešov ponúkol najnižšiu cenu vo výške 15 876,46 €, preto 

v súťaži uspel a bude s ním uzatvorená zmluva. Dňa 1.4.2016 bola podpísaná Zmluva o dielo 
č.47/2016 s uvedenou najnižšou vysúťaženou cenou, termínom začiatku prác 4.7.2016 a termínom 

ukončenia prác 24.7.2016, kvôli prevádzke MŠ počas letných prázdnin a zmluva bola zverejnená na 
internetovej stránke mesta. Kontrolou obratov na účtoch bolo zistené, že za vykonané práce bola 

vystavená jedna faktúra č.728/2016 na 15 687,04 €, v ktorej bola uvedená nedočerpaná suma 189,42 
€, pozostávajúca zo skutočného o 7 ks nižšieho po tu namontovaných obrubníkov a o 7m² nižšej skuto 

nej plochy položenej zámkovej dlažby aká bola uvedená vo výkaze výmere. Vykonanými kontrolami na 

mieste boli prepočítané viditeľné prvky na realizovanej stavbe podľa súpisu vykonaných prác pri 
dodávateľskej faktúre a množstvá boli porovnané s počtami uvedenými vo výkaze výmere v uzatvorenej 



zmluve, (uteplená fasáda, plastové okná 1000x2100mm, 1200x2100mm, plastové dvere s nadsvetlíkom 
900x2100+900mm, 1400x2100+900mm, plastové steny vyplnené lexanom 5600x1750mm, prekrytý 

spojovací chodník, zámková dlažba) a tiež interiérové vybavenie (detské postieľky, matrace) a 

informačné a komunikačné technológie financované z projektu rekonštrukcie MŠ 17. novembra (PC 
zostavy, dataprojektor, projekčné plátno), kde neboli zistené rozdiely. Kontrolou čerpania kapitálových 

výdavkov na stavbu „Rekonštrukcia MŠ Ul. 17. novembra“ a dodržiavania všeobecne záväzných 
predpisov pri ich čerpaní, neboli zistené nedostatky a kontrola bola ukončená správou. 

 

 
Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu 

mesta v roku 2018 a dodržania všeobecne záväzných predpisov. 
 

Mesto Sabinov aj v roku 2018 poskytlo dotácie právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu mesta v súlade 
so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

na základe podmienok stanovených vo všeobecne záväznom nariadení mesta (ďalej len „VZN“) mesta 

Sabinov č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, prijatým mestským 
zastupiteľstvom (ďalej len „MsZ“) dňa 15.12.2016. Dňa 23.2.2017 MsZ prijalo VZN č. 1/2017, ktorým sa 

menilo a dopĺňalo VZN mesta Sabinov č. 14/2016. Podľa uvedeného VZN sa dotácie z rozpočtu mesta 
neposkytujú žiadateľom, ktorí predchádzajúcu poskytnutú dotáciu riadne nevyúčtovali v stanovenom 

termíne a nedoložili fotokópiami dokladov. Poskytnutá dotácia musí byť vyčerpaná v kalendárnom roku, 

na ktorý bola schválená a príjemca dotácie je povinný do 30 dní po vyčerpaní dotácie mesta, najneskôr 
však do 31. decembra príslušného roka, predložiť finančnému oddeleniu mestského úradu vyúčtovanie 

poskytnutej dotácie. Príjemca dotácie je tiež povinný uvádzať na všetkých tlačených, elektronických 
materiáloch a v mediálnych výstupoch pri propagácii akcie informáciu o poskytnutej finančnej podpore 

mesta. Žiadatelia o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta požiadali v dvoch termínoch stanovených 
vo VZN a to do 30. novembra a do 30. apríla v príslušnom kalendárnom roku. Doručené žiadosti posúdila 

komisia a zostavila návrh na poskytnutie dotácií spolu s navrhovanou výškou dotácie v rámci 

schváleného rozpočtu a návrh predložila na posúdenie mestskej rade. Po prerokovaní žiadostí v komisii 
a v MsR ich na svojich dvoch zasadaniach prerokovalo a schválilo MsZ. Po schválení dotácií v MsZ 

jednotlivým žiadateľom v obidvoch etapách boli medzi mestom a jednotlivými príjemcami dotácie 
uzatvorené písomné zmluvy na základe ktorých boli na ich účty poskytnuté schválené finančné 

prostriedky. Na zúčtovanie dotácie je určená príloha č.3 VZN s formulárom - tlačivom na zúčtovanie 

dotácie a zoznamom požadovaných účtovných dokladov k zúčtovaniu dotácie a s podrobnými 
informáciami aké typy povinných dokladov je potrebné k účtovaným výdavkom a čerpaniu dotácie 

doložiť. MsZ v roku 2018 schválilo celkom 30 žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v celkovej 
výške 73 000 €. V prvom termíne prehodnocovania žiadostí a rozdeľovania dotácií v MsZ, bolo dňa 

1.3.2018 prerokovaných spolu šestnásť žiadostí o poskytnutie dotácie a uznesením MsZ č.284/2018, 

boli uvedeným žiadateľom schválené dotácie v celkovej výške 21 000 €. V druhej etape 
prehodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta a rozdeľovania dotácií v MsZ, boli 

žiadosti doručené na MsÚ prerokované v komisii a v MsR a dňa 19.7.2018 uznesením MsZ č.316/2018 
boli dotácie z rozpočtu mesta schválené štrnástim žiadateľom v celkovej výške 39 000 €, tak ako je 

uvedené v priloženej tabuľke. 
Bolo zistené, že pri kontrole doručených vyúčtovaní dotácií poskytnutých fyzickým a právnickým osobám 
z rozpočtu mesta na rok 2018, finančné oddelenie vyzvalo Karate klub Katsudo, Mestský futbalový klub 
Slovan Sabinov, Hokejový klub Sabinov, Rodičovské združenie pri ZŠ Ul. 17.   novembra, Slovenský zväz 
telesne postihnutých Sabinov, Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi Sabinov a DOMKA-združenie saleziánskej 
mládeže stredisko Sabinov, na doplnenie údajov a odstránenie nedostatkov vo vyúčtovaní (chýbajúce 
označenie organizácie na výdavkových pokladničných dokladoch, chýbajúce očíslovanie výdavkových 

pokladničných dokladov, neuvedená jednotková cena za každú položku vo faktúre iba celková cena, 
nedoložený zoznam prepravovaných osôb + podpisy, nedoložený menný zoznam ubytovaných, 
nedoložené prezenčné listiny z akcie). 
 
Kontrolou vyúčtovaní poskytnutých dotácií a všetkých účtovných dokladov doložených k vyúčtovaniam 

boli zistené, že 
- K faktúram za prepravu hráčov na jednotlivé zápasy Mestský futbalový klub Slovan Sabinov doložil 

súpisky hráčov z jednotlivých zápasov dokladujúce účasť hráčov na preprave, pričom podľa prílohy č.3 

VZN je pri cestovnom ak sa jedná o súkromného dopravcu napr. preprave autobusom, potrebné doložiť 
menný zoznam cestujúcich + podpisy. 



- Ustanovenie VZN o prezentácii mesta Sabinov ako poskytovateľa dotácie podľa Článku 4 ods.18 VZN, 
že „Príjemca dotácie je povinný uvádzať na všetkých tlačených, elektronických materiáloch a v 

mediálnych výstupoch pri propagácii akcie informáciu o poskytnutej finančnej podpore mesta“, s 

doloženými fotografiami, propagačnými materiálmi, pozvánkami a pod., z ktorých bolo evidentné že 
mesto poskytlo pre konkrétny projekt finančnú pomoc dodržali: Florbalový klub, Slovenský zväz telesne 

postihnutých Sabinov, Šachový klub Sabinov, Horská služba Čergov, Hokejový klub Sabinov, Klub 
silového trojboja a Pravoslávna cirkevná obec. 

 

Ostatní prijímatelia k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta alebo nedoložili žiadnu 
fotodokumentáciu, resp. propagačné materiály z ktorých by bolo zrejmé že na projekt im mesto poskytlo 

finančnú pomoc, alebo doložili fotodokumentáciu zo svojej činnosti alebo z konkrétnej realizovanej akcie 
finančne podporenej mestom. 

 
Na základe výsledkov kontroly boli povinnej osobe navrhnuté tieto odporúčania na prijatie 

opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 

a) Dôsledne vykonávať vnútornú kontrolu vyúčtovania dotácií podľa VZN o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, vrátane predpísaných tlačív a príloh k vyúčtovaniu 

poskytnutej dotácie podľa VZN. 
b) Doplniť prílohu č.1 vo VZN Tlačivo žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu o údaj, či 

žiadateľ si podal žiadosť o financovanie rovnakej akcie aj u iného poskytovateľa. 

c) Doplniť prílohu VZN o vzorovú prezenčnú listinu, ktorú budú žiadatelia používať 
k dokladaniu účasti na akcii finančne podporenej mestom. 

d) Spresniť spôsob propagácie mesta pri dotácii poskytnutej na celoročnú činnosť a pri dotácii 
poskytnutej na konkrétny projekt, z ktorého by bolo evidentné, že mesto finančne podporilo 

projekt. 
 

K uvedeným výsledkom kontroly neboli v stanovenom termíne povinnou osobou vznesené 

nijaké pripomienky a v správe o výsledku kontroly bol stanovený termín na prijatie opatrení 
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a na podanie písomnej 

správy o ich splnení. 

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 28 k Správe o výsledkoch kontrol. 
 
Za uznesenie č. 28 k Správe o výsledkoch kontrol hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 

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, Ing. Peter Vargovčík   
Konštatujem, že Uznesenie č. 28 MsZ  - berie na vedomie. 
 
K bodu  Správa o výsledkoch kontrol bolo prijaté u z n e s e n i e  č.  28, ktoré je súčasťou tejto 

zápisnice. 
 
4. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov 
 
Správu predniesla Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS: 
-v  súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

mestské zastupiteľstvo zriaďuje mestskú radu, ktorá je zložená z poslancov, ktorých volí mestské 
zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom 

MsZ. Plní úlohy podľa rozhodnutia MsZ a je poradným orgánom primátora mesta.  Podľa § 14 ods. 2 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet členov mestskej rady 

tvorí najviac tretinu počtu poslancov t. j. päť. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie 

politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve. 



Podľa § 13b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, „ak je v 
obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom“. Vzhľadom na vyššie uvedené bude MsZ 

voliť maximálne 4 kandidátov za členov MsR z počtu 14 poslancov. 
 
Stanovisko komisií: 
Materiál nebol prerokovaný v žiadnej komisii, nakoľko tento materiál nespadá do oblasti žiadnej komisie. 
 

Stanovisko MsR: 
MsR z dôvodu svojho nezriadenia a nezvolenia jednotlivých členov predmetný materiál neprerokovala. 
 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- navrhujem, aby členom MsR bol p. poslanec Erik Radačovský. 
 
Návrhová komisia predniesla doplňujúci návrh Mgr. Daniela Lenkovej – navrhujem, aby členom MsR bol 
poslanec Erik Radačovský 
 
Za doplňujúci návrh Mgr. Daniely Lenkovej – navrhujem, aby členom MsR bol poslanec Erik Radačovský  
hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 4 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 
Za: Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Miroslav Kovalík, 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, Stanislav Vaňo 

Zdržali sa: Ing. Radoslav Ernst  

Konštatujem, že doplňujúci návrh Mgr. Daniely Lenkovej MsZ – schvaľuje . 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 29  k Zriadeniu mestskej rady a voľba jej členov 
 
Za uznesenie č. 29 k Zriadeniu mestskej rady a voľba jej členov hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 4 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 
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, Ing. Peter Vargovčík  
Konštatujem, že Uznesenie č. 29 MsZ  - schvaľuje. 
 
K bodu Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  29, ktoré je 
súčasťou tejto zápisnice. 
 
5. Informácia o hospodárení mesta Sabinov za rok 2018 
 
Správu predniesla Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 
- táto informácia je len taká základná a bude súčasťou záverečného účtu, je to len taká omrvinka z toho 

celého čo bude potom predložené v záverečnom účte, ktorý budete schvaľovať. Rozpočet mesta na rok 
2018 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2017  uznesením č. 266 ako vyrovnaný, t.j. 

príjmy vo výške 13 417 025 Eur a výdavky vo výške 13 417 025 Eur.  V priebehu roka 2018 bol rozpočet 
mesta upravovaný v zmysle par. 14 zákona č 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V hodnotenom období boli zrealizované štyri 

zmeny a 15 rozpočtových opatrení a po poslednej zmene boli rozpočtované príjmy schválené vo výške 
15 260 470 Eur a výdavky vo výške 15 260 470 Eur. Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 



31.12.2018 bolo vo výške 13 733 051,04 Eur. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 
31.12.2018 bolo vo výške 12 699 786,37 Eur. Mesto Sabinov dosiahlo v roku 2018 rozdiel medzi príjmami 

a výdavkami vo výške 1 033 264,67 Eur. Výsledok hospodárenia bude prerokovaný mestským 

zastupiteľstvom v Záverečnom účte mesta za rok 2018 a je to schodok  je vo výške 441 280 €. 
 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 30  k  Informácii o hospodárení mesta Sabinov za 
rok 2018 
 
Za uznesenie č.  30  k  Informácii o hospodárení mesta Sabinov za rok 2018 hlasovali poslanci mesta 
Sabinov nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 
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, Ing. Peter Vargovčík   
Konštatujem, že Uznesenie č. 30 MsZ  - berie na vedomie. 
 
K bodu  Informácia o hospodárení mesta Sabinov za rok 2018 bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  30,  

ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 
6. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k 

návrhu I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2019 
 
Správu predniesla Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 
- v  súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ) 
predkladáme návrh I. zmeny rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019. Predložený návrh I. zmeny rozpočtu 

vo svojej príjmovej časti obsahuje zvýšenie bežných príjmov o 216193€. Vo výdavkovej časti rozpočtu 
dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 287779€, k zvýšeniu kapitálových príjmov o 435187 € a 

kapitálových výdavkov o 553945€.Zvýšenie príjmových finančných operácii o 190344 €. Návrh I. zmeny 

rozpočtu predkladáme ako celok vyrovnaný vo výške 15372896€ v príjmovej a vo výdavkovej časti vo 
výške 15372896 € v súlade s par. 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 226465 € a kapitálový rozpočet je 
navrhnutý ako deficitný vo výške 1729731 €.  Dôvodom na spracovanie tohto návrhu bolo niekoľko, 

spomeniem len tie najvýraznejšie a najvýznamnejšie, t. j v príjmovej časti zapracovanie navýšenie 

podielovej dane na základe prognózy ministerstva financií SR. Do príjmovej časti sú okrem iných 
zapracované aj dotácie na stravu pre predškolákov a s tým súvisiace zníženie príjmu do rodičov za 

stravné. Zároveň sa upravujú aj dotácie na školstvo a zapracovaná je aj nová dotácia na opatrovateľky. 
V kapitálových príjmoch je zapracovaná dotácia na rekonštrukciu MŠ. 9. mája. Vo výdavkovej časti sú 

zapracované Úpravy miezd a odvodov  po zmene platových taríf podľa zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a pre pedagogických zamestnancov aj Nariadenie vlády č. 388/2018 Z. z. Nariadenie 

vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme o –183 €. Zároveň sú zapracované aj výdavky na zimnú údržbu, 

údržbu svetelnej signalizácie, výdavky pri MsKS. Kapitálové výdavky sa navyšujú na rekonštrukciu MŠ. 
9. mája o 553 945 €, ZUŠ a pre vybavenie školských jedální pri ZŠ. 
 

Stanovisko oddelenia : 
Finančné oddelenie –odporúča predložený materiál schváliť. 
Stanovisko komisie : 
Komisia predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 4.3.2018 a odporúča schváliť návrh 

na I. zmenu rozpočtu. 
 



Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór: 
- návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2011 bol zostavený v súlade s požiadavkami zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, obsahoval požadované údaje o očakávanej skutočnosti 

rozpočtového roka 2018, údaje o skutočnom plnení rozpočtu mesta za rozpočtové roky 2016 a 2017, 
navrhované výdavky na rok 2019 boli rozčlenené do osem výdavkových programov a tento návrh 

rozpočtu bol prerokovaný a schválený na zasadaní MsZ 10. decembra 2018. Základným východiskom 
pre stanovenie výšok hlavných ukazovateľov v návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 boli kladné výsledky 

hospodárenia mesta očakávané ku koncu roku 2018, dobré výsledky rozpočtu mesta, dosiahnuté v 

predošlých dvoch rokoch, a tiež pozitívne prognózy vývoja ekonomiky štátu, premietnuté v Návrhu 
rozpočtu verejnej správy na roky 2019 -2021, zverejnené na stránke Ministerstva financií SR. Rovnako 

pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 sa zhodnotili aj reálne finančné možnosti mesta s dôrazom na kapitálové 
výdavky a investičné akcie, nakoľko viaceré akcie boli začaté už v priebehu roku 2018, pričom väčšina 

z nich je financovaná z mimorozpočtových zdrojov a ich spolufinancovanie bolo z rozpočtu mesta aj z 
rezervného fondu. Z týchto východísk a plánov mesta bolo zrejmé, že z pohľadu vlastných finančných 

možností nebude rok 2019 ľahký, a o to dôležitejšie bude počas roka rozvážne posudzovanie požiadaviek 

na prípadné ďalšie nové investície v tomto roku, aby sa zvládlo s tým spojené čerpanie kapitálových 
výdavkov. Návrh I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2019 je predložený po uzatvorení roku 2018, keď sú 

známe údaje o príjmoch a výdavkoch mesta za predchádzajúci rozpočtový rok a zároveň aj aktuálny 
stav rezervného fondu mesta, ktorý je primárne určený nielen na financovanie a spolufinancovanie 

rozvojových investičných aktivít v meste, ale je zároveň aj „železnou“ finančnou rezervou, potrebnou pri 

neočakávanom vzniku mimoriadnej situácie v meste, napr. živelnej pohromy, havárie, ohrození zdravia 
a majetku obyvateľov mesta a podobne. Overením náležitostí, ktoré predložený návrh má obsahovať, a 

ktoré pred prerokovaním v MsZ je potrebné splniť možno konštatovať, že z pohľadu dodržania 
informačnej povinnosti mesta bol návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2019 zverejnený na internetovej 

úradnej tabuli mesta a na vývesných tabuliach v meste obvyklým spôsobom od 1.3.2019, čo bolo viac, 
ako je stanovených 15 dní v zákone o obecnom zriadení, že predložený návrh rozpočtu je predložený 

ako vyrovnaný, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a že je členený v súlade s §10 ods.3 rovnakého 
zákona na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, a teda návrh na I. zmenu rozpočtu 

mesta na rok 2019 je predložený v súlade ustanoveniami príslušných zákonov. Predloženie návrhu I. 
zmeny rozpočtu mesta na rok 2019 vyplýva z nutnosti prerokovania úprav v MsZ po získaní informácií a 

následnom zapracovaní nových údajov v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ale najmä kvôli potrebe 

schválenia nových výdavkov v rozpočte mesta pred ich samotným čerpaním, čo je základnou 
podmienkou, vyžadovanou zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení. 
Pozitívom predloženej I. zmeny rozpočtu mesta je nárast jeho celkových príjmov oproti pôvodne 

predpokladaným príjmom v rozpočte na rok 2019 o sumu 841 724 €, keď bežné príjmy v rozpočte sa 

navýšili o 216 193 €, kapitálové príjmy sa tiež navýšili o 435 187 € a príjmové finančné operácie sa 
navýšili o 190 344 €. kapitálových príjmoch došlo k pozitívnym zmenám a navyšujú sa očakávané príjmy 

celkovo o 435 187 €, z čoho vlastné kapitálové príjmy mesta sú 1 587 € za predpokladaný príjem z 
vysporiadania v záhradkárskej oblasti Pod Švabľovkou a nové kapitálové príjmy zo schváleného projektu 

na rekonštrukciu MŠ na Ul. 9 mája vo výške na tento rok 463 000 €. 
Výška výdavkov všeobecne sa odvíja od výšky aktuálnych príjmov a predloženom návrhu sa úpravy 

bežných výdavkov dotýkajú prakticky všetkých osem programov programového rozpočtu a v každom 

programe sú navrhované rôzne zmeny a prebytok bežného rozpočtu po ich zapracovaní sa znížil o -71 
586 € a ostal na sume 226 465 €. Predložený návrh I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2019 odporúčam 

MsZ schváliť. 

 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 31 k  Návrhu na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 
2019 a k stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2019 
 
Za uznesenie č.  31  k  Návrhu na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 a k stanovisku hlavného 
kontrolóra k návrhu I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2019 hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 



Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 
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, Ing. Peter Vargovčík   
Konštatujem, že Uznesenie č. 31 MsZ  - berie na vedomie. 
 
K bodu  Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu I. 

zmeny rozpočtu mesta na rok 2019bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  31,  ktoré je súčasťou tejto 
zápisnice. 
 

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

podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov 
 
Správu predniesla Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 
 - v stanovenom termíne všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 14/2016 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta bolo podaných 10 žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 
na rok 2019 – I. etapa. Dňa 27.2.2019 boli všetky žiadosti prehodnotené na zasadnutí Komisie pre 

vzdelávanie, mládež, šport a kultúru. Prerozdeľovala sa čiastka 35 000,- EUR. (čo je 70 % zo 
schváleného rozpočtu). 
 

Stanovisko oddelenia finančného: Odporúča schváliť rozdelenie dotácií podľa tabuľky v 
predloženom materiáli. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia finančná a správy majetku : 
Komisia finančná a správy majetku predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 4.3.2019 
a odporúča MsZ schváliť predložený návrh na rozdelenie dotácií na rok 2019 – I. etapa. 
 
Dopad na mestský rozpočet: bez dopadu na rozpočet, v rozpočte je schválených 50 000 €. 
 
Ing. Peter Vargovčík, poslanec MsZ: 
- pred rokovaním o tomto bode programu by som vás chcel poprosiť o menšiu prestávku za účasti p. 

kontrolóra, prednostu a p. Semanovej 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
- udelil 15 min. prestávku 
 
Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 
- mám pozmeňujúci návrh – navrhujem udeliť dotáciu Klubu slovenských turistov a Únii žien Slovenska, 

obom inštitúciám zhodne po 200 € a presunúť tieto peniaze z dotácie pre Mestský futbalový klub 
a Hokejový klub Sabinov.   
 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec  MsZ: 
- navrhujem navýšiť navrhovanú dotáciu pre žiadateľa s poradovým č. 2 Karate klub Sabinov plus 1000 

€ a tých 1000 € finančne kryť z aktuálne navrhovanej dotácie pre Karate klub Katsudo, čiže pre Karate 

klub Katsudo 2 900 € a pre Karate klub Sabinov 1 900 €. 
 
Erik Radačovský, poslanec MsZ: 
- súhlasím so svojimi predrečníkmi, lebo si nemyslím, že by sa malo stať, aby niekto dostal 0, pretože 
každý svojím dielo prispieva k rozvoju športu a kultúry. Neraz do toho dávajú svoju energiu, čas a aj 

vlastné finančné prostriedky, tak si myslím, že je to dobrý návrh. 
 
  
 



 
Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Mgr. Alžbety Šoltisovej - navrhujem udeliť dotáciu Klubu 
slovenských turistov a Únii žien Slovenska-obom inštitúciám zhodne po 200 € a presunúť tieto peniaze 
z dotácie pre Mestský futbalový klub 200 € a Hokejový klub Sabinov 200 €.   
 
Za pozmeňujúci návrh Mgr. Alžbety Šoltisovej - navrhujem udeliť dotáciu Klubu slovenských turistov 
a Únii žien Slovenska obom inštitúciám zhodne po 200 € a presunúť tieto peniaze z dotácie pre Mestský 
futbalový klub 200 € a Hokejový klub Sabinov 200 € hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 
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, Ing. Peter Vargovčík   
Konštatujem, že pozmeňujúci návrh Mgr. Alžbety Šoltisovej MsZ - schvaľuje. 
 
Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD., - navrhujem navýšiť 
navrhovanú dotáciu pre žiadateľa s poradovým č. 2 Karate klub Sabinov plus 1000 € a tých 1000 € 
finančne kryť z aktuálne navrhovanej dotácie pre Karate klub Katsudo, čiže pre Karate klub Katsudo 
2 900 € a pre Karate klub Sabinov 1 900 €. 
 
 
Za pozmeňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD., - navrhujem navýšiť navrhovanú dotáciu pre 
žiadateľa s poradovým č. 2 Karate klub Sabinov plus 1000 € a tých 1000 € finančne kryť z aktuálne 
navrhovanej dotácie pre Karate klub Katsudo, čiže pre Karate klub Katsudo 2 900 € a pre Karate klub 
Sabinov 1 900 € hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 12 
Proti: 1 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 
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, Ing. Peter Vargovčík   
Proti: Mgr. Marián Valkovič 

Zdržali sa: Stanislav Vaňo 

Konštatujem, že pozmeňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD. MsZ - schvaľuje. 
 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 32 k  Návrhu na rozdelenie dotácií z rozpočtu 
mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
Sabinov 
 
Za uznesenie č.  32  k  Návrhu na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 
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, Ing. Peter Vargovčík   
Konštatujem, že Uznesenie č. 32 MsZ  - schvaľuje. 



 
K bodu  Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  32,  ktoré je súčasťou 

tejto zápisnice. 
 
8. Návrh VZN mesta Sabinov č. 5/2019 o určení názvu verejného priestranstva Lesopark 

Švabľovka 
 
Správu predniesla Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS: 
- právna úprava označovania ulíc je obsiahnutá v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Z § 2b 
ods. 1 vyplýva právomoc obce určovať a meniť názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. Zákon ukladá, 

že sa tak má robiť prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia obce. 
 
To znamená, že podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona ide o právomoc obecného zastupiteľstva. 
Obec pri realizácii predmetnej právomoci dodržiava pravidlá ustanovené v § 2b ods. 2 a 3. 
(2) V obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev, má každá ulica alebo iné verejné 

priestranstvo svoj názov. 
(3) Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné 
nežijúce osobnosti, na veci, a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, 

urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé 
vzhľadom na históriu obce. 
Mesto Sabinov sa plánuje zapojiť do výzvy, ktorá bude vyhlásená Miestnou akčnou skupinou Sabinovsko, 

o.z.,. Cieľom projektu je dobudovanie základnej infraštruktúry prímestského Lesoparku Švabľovka. V 
rámci príprav bolo zistené, že je potrebné mať zadefinovaný predmetný park Švabľovka ako verejné 

priestranstvo (park). 
Z toho dôvodu predkladáme návrh VZN mesta Sabinov č.5/2019 o určení názvu verejného priestranstva 

Lesopark Švabľovka. 
 

Stanovisko oddelenia: Na základe dobudovania základnej infraštruktúry prímestského Lesoparku 

Švabľovka odporúčame MsZ schváliť návrh VZN č.5 /2019. 
 

Stanovisko Mestskej rady: 
 

Dopad na mestský rozpočet: V rozpočte je plánová suma 150 € na určenie názvu verejného 

priestranstva Lesopark Švabľovka. 
 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 33 k Návrhu VZN mesta Sabinov č. 5/2019 o 
určení názvu verejného priestranstva Lesopark Švabľovka 
 
Za uznesenie č.  33  k  Návrhu VZN mesta Sabinov č. 5/2019 o určení názvu verejného priestranstva 
Lesopark Švabľovka hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 
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, Ing. Peter Vargovčík   
Konštatujem, že Uznesenie č. 33 MsZ  - schvaľuje. 
 
K bodu Návrh VZN mesta Sabinov č. 5/2019 o určení názvu verejného priestranstva Lesopark Švabľovka 

bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  33,  ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 

9. Návrh na zmenu členov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Sabinove 



 
Správu predniesla Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS: 
-  v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 

2 predkladáme návrh na zmeny členov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Sabinove. Dňa 
1.3.2019 na MsÚ bolo doručené oznámenie o vzdaní sa člena v Komisii pre verejný poriadok a prevenciu 

kriminality. Oznámenie podal Mgr. Juraj Vrábel, Matice slovenskej 6, 083 01 Sabinov. O uvoľnené miesto 

člena Komisie pre verejný poriadok a prevenciu kriminality prejavil záujem Ing. Vladimír Štofaník, ktorý 
je momentálne členom Komisie pre cestovný ruch, rozvoj podnikania a ochrany životného prostredia. 
 
Z uvedeného dôvodu navrhujeme v Komisii pre cestovný ruch, rozvoj podnikania a ochrany životného 

prostredia 
o d v o l a ť 
Ing. Vladimíra Štofaníka, Nezabudova 14, 083 01 Sabinov 
a na uvoľnené miesto člena Komisie pre cestovný ruch, rozvoj podnikania a ochrany životného prostredia 
 

m e n o v a ť 
Tomáša Miščíka, Mieru 2250/21, 083 01 Sabinov 
a na uvoľnené miesto člena Komisie pre verejný poriadok a prevenciu kriminality 
 
m e n o v a ť 
Ing. Vladimíra Štofaníka, Nezabudova 14, 083 01 Sabinov. 
 

Stanovisko oddelenia: Z dôvodu uvoľnenia miesta člena v komisiách je potrebné doplniť člena do 

komisie, preto navrhujeme rozhodnúť v zmysle návrhu uznesenia. 
 
Ing. Peter Vargovčík, poslanec MsZ: 
- navrhujeme, aby v komisii pre cestovný ruch a rozvoj podnikania v meste zostal p. Ing. Vladimír 
Štofaník, kde došlo k omylu, že tam nechce byť a na uvoľnené miesto v komisii pre verejný poriadok 

navrhujeme p. Daniela Pavlovského. 
 
Stanislav Vaňo, poslanec MsZ: 
-  navrhoval by som namiesto Juraja Vrábla mladšieho, Mgr. Tomáša Virgalu, ktorý tam bol aj pred tým, 

ale menili sme ho za PhDr. Mareka Vaľuša. 
 
Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Ing. Petra Vargovčíka – navrhujeme do komisie pre 
verejný poriadok a prevenciu kriminality Daniela Pavlovského. 
 
Za pozmeňujúci návrh Ing. Petra Vargovčíka – navrhujeme do komisie pre verejný poriadok a prevenciu 
kriminality Daniela Pavlovského hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 19 
Proti: 3 
Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 
Za: Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Miroslav Kovalík, 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 , Stanislav Vaňo, 

Konštatujem, že pozmeňujúci návrh Ing. Petra Vargovčíka MsZ – schvaľuje. 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 34 k Návrhu na zmenu členov stálych komisi 
Mestského zastupiteľstva v Sabinove 
 
Za uznesenie č. 34 k  Návrhu na zmenu členov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Sabinove 
hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 9 
Proti: 3 



Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 
Za: Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Miroslav Kovalík, 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 , Stanislav Vaňo, 

Konštatujem, že Uznesenie č. 34 MsZ  - schvaľuje. 
 
K bodu Návrh na zmenu členov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Sabinove bolo prijaté u z n 

e s e n i e   č.  34,  ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 
10. Návrh na voľbu členov dozornej a správnej rady Centra integrovanej zdravotnej 

starostlivosti, n. o. 
 
Správu predniesol Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- vzhľadom na to, že som predkladateľ bodu návrh na voľbu členov dozornej a správnej rady CIZS tak  

k tomuto bodu a k nasledujúcej diskusii, ktorá prebehne k tomuto bodu, by som chcel povedať toľko. 
Jedným zo zakladateľov tejto organizácie s väčšinovým podielom je mesto Sabinov. Mám za to, že my 

ako poslanci máme mandát vo volebnom období 2018-2022, máme zodpovednosť za riadenie a 
schvaľovanie a možno nejaké vízie v rámci mesta, mám za to, že členovia dozornej a správnej rady by 

mali byť vymenení, keďže  mám informáciu, že aktuálni členovia dozornej a správnej rady, ktorí už nie 

sú poslancami, sa vzdali členstva, tak domnievam sa, že nemôžu ostať nejaké vakantné miesta v tejto 
organizácii, aby sme ju neochromili, a aby sme boli nápomocní tejto organizácii s väčšinovým podielom 

mesta. Máme minimálne morálnu povinnosť, aby sme doplnili týchto členov. Ako poslanec MsZ tvrdím, 
že v dozorným a správnych mestských organizáciách  by mali byť výlučne zástupcovia z radov poslancov 

a s mojimi kolegami sme dospeli k záveru, že aj v tejto organizácii je najvyšší čas, aby bola dozorná a 

správna rada doplnená o aktuálne platných poslancov, ktorí majú  mandát a dôveru občanov mesta 
Sabinov. Pokiaľ vám p. Miko odstúpil ako člen dozornej rady, p. Ružbarský a p. Pažický zo správnej rady 

a z tejto pozície poslanca by som chcel poprosiť aj p. Ing. Semanovú, aby zvážila svoje členstvo ako 
členka správnej rady, pretože budem sa už opakovať, ale zopakujem to ešte raz, domnievam sa, že 

pozície v CIZS majú byť obsadené poslancami. Môj návrh znie, aby členovia týchto orgánov CIZS boli 

doplnení nasledovne: navrhujem, aby v dozornej rade bol obsadený Mgr. Miroslav Kovalík a voľné miesta, 
ktoré sú aktuálne v správnej rade, boli obsadené poslancami: Erikom Radačovský a Ing. Marekom 

Hrabčákom, PhD., je to môj návrh, ktorý by mal byť prediskutovaný na tomto poslaneckom fóre. 
 

Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 
- som naozaj niekedy prekvapený s akou rýchlosť ak chceme, vieme reagovať, lebo o vzdaní sa týchto 

funkcií sme sa dozvedeli v pondelok. Všetci poslanci sme sedeli na sedení pred týmto zastupiteľstvom a 

na tomto sedení nepadlo žiadne slovo, že v tomto MsZ dáme do rokovania takýto bod. Je vhodné to 
prerokovať so všetkým, nielen so skupinkou, ktorí sú vám blízki p. Hrabčák. Nezdá sa mi to štandardný 

postup ako ste to teraz uviedli. Mám k tomu výhrady a vidíme, ako to hlasovanie ide. Ide vám karta, 
takže snažíte sa svojich ľudí dosť tam, aby ste mohli rozhodovať. Nebudem s týmto návrhom súhlasiť. 

Som za to, aby si v tejto komisii mohol p. primátor navrhnúť členov. 
 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- p. viceprimátor, v tomto sa asi nezhodneme, pretože pokiaľ počujem takéto slová práve od vás, príde 
mi to smiešne, čo sa týka slušnosti a podobných vecí. P. primátor má možnosť navrhnúť, ale hlasujú 

poslanci. My máme zodpovednosť za vedenie tohto mesta a viete, aj náš právny systém je postavený 
na rôznych pákach, brzdách, protiváhach, tuná to funguje, proste primátor a poslanci sú zástupcami  

mesta a samotný štatút organizácie hovorí o tom, že mesto tam má mať zastúpenie. P. Semanová nie 

je mesto,  je mestský úrad, domnievam sa, že aj keby sme išli po právnej stránke veci, či je to úplne v 
poriadku, že tam sedia zamestnanci MsÚ. 
 
Erik Radačovský, poslanec MsZ: 
- v tomto má p. Hrabčák moju 100 % podporu, ja si taktiež myslím, že v orgánoch mesta by mali byť 

len zástupcovia mesta. Jedine poslanci a primátor majú od občanov mandát aby ich zastupovali a jedine 



poslanci a primátor sa budú o 4 roky za svoje rozhodnutia vo voľbách zodpovedať a budú si žiadať 
vyslovenie dôvery od občanov zas. Nechcem, aby sme skĺzli do debaty na nejaké skupinky, lebo je to 

smiešne. 
 
Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 
- pred sebou mám materiál zo stretnutia 16. 1. 2019, kde sa predbežne dávali dokopy tie valné 
zhromaždenia a dozorné rady. CIZS- ko bolo v tejto debate uzatvorené na mená: Mgr. Jozef Kolarčík, 

Stanislav Vaňo, Erik Radačovský, Mgr. Jozef Kovalík a dozorná rada: Mgr. Marián Valkovič, Ing. Radoslav 

Ernst z toho pôvodného, o ktorom sme rozprávali, ostalo len jedno meno. Trošku si myslím, že veľký 
odklon za dva mesiace. 
 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- pani kolegyňa, to čo ste tu teraz citovali, bol nejaký pracovný materiál, ktorý p. primátor nikdy 
nepredložil na rokovanie MsZ, bol to nejaký interný materiál. Toto je konkrétny materiál, ktorý poslanec 

má na to mandát ho predloží a aj ho predložil. Doplnil sa bod rokovania a štandardne, ak máte nejaký 

iný návrh, tak ho môžete predložiť, takto môže urobiť aj p. primátor. Ja som využil svoju možnosť ako 
poslanec MsZ a urobil som to. 
 
Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 
- p. kolega, tu nejde o to, ako ja budem úspešná, ako budeme všetci úspešní vzhľadom na mesto a áno, 

máte pravdu, nebolo to oficiálne dané, pretože sme ešte vtedy nevedeli, či to ci CIZS-ko bude, nebude, 
tam boli také nezáväzné veci, ale tie mená preto nešli do zoznamu p. primátorovi, pretože sme sami 

nevedeli,  čo s tým CIZS-kom bude. 
 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 
- chcel by som reagovať na situáciu, ktorá vznikla, prečo sa dnes bavíme o CIZS-ku. Sú tam uvoľnené 

miesta správnej a dozornej rady a my ich chceme obsadiť. P. poslanec Hrabčák dal nejaké návrhy, 

poprosím každého, kto chce nejaký návrh tam doplniť, tak aby ho dal, a poďme naozaj rozprávať o 
týchto menách, pretože sami uznáte za vhodné, že nie je dobré, aby tá správna rada nebola obsadená, 

stálym členom tam ostáva p. Ernst a p. Semanová a dopĺňame nové tri mená. 
 

JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 
- p. poslanec Hrabčák troška citoval štatút a podobne. Trocha tu dochádza k zamieňaniu pojmov. 
Namieta, že členmi  orgánov spoločností môžu byť iba zástupcovia mesta, alebo zamestnanci mesta, 

nie  zamestnanec Mestského úradu. Úrad nemá právnu subjektivitu. Mestský úrad je iba organizačnou 
zložkou Mesta Sabinov.  Tu existuje iba jediná organizácia Mesto Sabinov. Má dva orgány primátor a 

mestské zastupiteľstvo. Hovoríte, že MsZ zodpovedá za vedenie, riadenie mesta možno z vášho pohľadu, 

keďže len v rámci tých kompetencií, ktoré má aj p. primátor, zodpovedá za vedenie a riadenie mesta. P 
primátor vám dal v pondelok návrh a keďže vychádzame z toho, že ste dva rovnocenné orgány, aby ste 

pri delegovaní, obsadzovaní takýchto personálnych dohôd do orgánov spoločností postupovali nejak 
rovnocenne, keďže ste rovnocenní. Dal vám návrh taký, že by mal záujem mať jedného člena v správnej 

rade, ktorý tam je p. vedúca finančného Ing. Alžbeta Semanová z ekonomického hľadiska z právneho 
hľadiska aby bol zastúpený v dozornej rade tak isto člen MsÚ. Prečo zamestnanci nie. Zamestnanci sú 

predlžená ruka primátora. Predsa nemôže byť primátor v každej dozornej a správnej rade, každého 

mestského podniku a rade školy, to uznáte určite všetci, preto sa v týchto funkciách objavujú 
zamestnanci MsÚ, ktorí sa mu plne zodpovedajú a tak isto konajú v rámci určitých intencií a poverení, 

nikdy nie svojvoľne. Viete, ja rešpektujem každé rozhodnutie, ktoré je demokratické, ale niekto múdry 
povedal, že nie každé demokratické rozhodnutie je aj múdre. Viete, sme na začiatku funkčného, 

volebného obdobia, ale v zastupiteľstve to vyzerá, že sú jednoznačne momentálne, všetci deklarujete 

na oboch stranách že chcete spolupracovať, ale mám taký pocit, že spolupráca iba vtedy, keď  
potrebujete prísť za primátorom, aby vás prijal, aby si vás vypočul, tak vtedy chcete spolupracovať, keď 

vás osloví primátor s nejakou spoluprácou, ponukou, vtedy jeho návrh ignorujete, ani ho neupovedomíte 
o tom, s čím prídete na MsZ. Neviem, či to je dobrý štart. Skúste porozmýšľať ako budete hlasovať, 

neunáhlite sa . To je iba moje odporúčanie. 
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- p. prednosta, ja nepopieram právo p. primátora na obsadzovanie členov mestských organizácií ja 
rozumiem dôvodom, prečo tak chce urobiť, čiže celkom relevantne môže aj on podať návrh ako som 



podal ja a poprosiť poslancov o podporu nič iné. Buď sa poslanci stotožnia s názorom p. primátora alebo 
sa nestotožnia. P. prednosta, sedím tu 3 volebné obdobie a zažil som tu kadejaké   spolupráce a pokiaľ 

tá spolupráca nie je v súlade s vedením mesta, spolupráca poslancov  tak je to zle, ak by bola s vedením 

mesta tak tá druha strana by sa cítila ukrivdene. Ak vznikne tuná nejaká skupina poslancov a ja 
deklarujem, že patrím väčšinovej skupine poslancov, ktorí spolu spolupracujú, pretože sme našli 

názorovú zhodu,  nie zhodu na základe nejakých kšeftov ako to bolo v minulosti, ale názorovú zhodu 
tak sa to vedeniu mesta nepáči. Sme tu pre občanov a budeme robiť pre občanov. 
 

Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 
- navrhujem 10 minútovú prestávku aby sme sa zišli v zasadačke, kvôli tomu, že tento bod nebol 

odkonzultovaný so všetkými poslancami. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
- vyhlásil 10 min. prestávku. 
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- do diskusie dávam miernu úpravu členov správnej a dozornej rady CIZS a tí členovia sú nasledovní: 

členovia správnej rady: Erik Radačovský, Ing. Marek Hrabčák, PhD., člen dozornej rady: Mgr. Šimon 
Vaňo. 
 
Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD., - zmena v orgánoch 
dozornej a správnej rady Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, n.o. v zložení – členovia správnej 
rady: Erik Radačovský, Ing. Marek Hrabčák, PhD., členovia dozornej rady: Mgr. Šimon Vaňo 
 
Za pozmeňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD., - zmena v orgánoch dozornej a správnej rady Centra 
integrovanej zdravotnej starostlivosti, n.o. v zložení – členovia správnej rady: Erik Radačovský, Ing. 
Marek Hrabčák, PhD., členovia dozornej rady: Mgr. Šimon Vaňo hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za:10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 4 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 
Za: Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 
Lenková,  Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik Radačovský, Stanislav Vaňo, Ing. Peter Vargovčík   
Zdržali sa: Ing. Radoslav Ernst , Mgr. Miroslav Kovalík, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič 

Konštatujem, že pozmeňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD., MsZ- schvaľuje. 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 35 k Návrhu na voľbu členov dozornej a správnej 
rady Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, n.o. 
 
Za uznesenie č. 35 k Návrhu na voľbu členov dozornej a správnej rady Centra integrovanej zdravotnej 
starostlivosti, n.o. hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 4 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 
Za: Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 

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

Konštatujem, že Uznesenie č. 35 MsZ  - schvaľuje. 
 
K bodu Návrh na voľbu členov dozornej a správnej rady Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, 

n.o., bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  35, ktoré je súčasťou tejto zápisnice 
 
 



11. Žiadosť o zriadenie súkromnej MŠ na území mesta 
 

Ing. Vlasta Znancová, vedúca oddelenia školstva, kultúry a telesnej kultúry: 
- dňa 23. 1. 2019 sa Mgr. Silvia Urdzíková, Drienica 240, obrátila na Mesto Sabinov so žiadosťou o 
vyjadrenie súhlasu k zriadeniu Súkromnej materskej školy na Námestí slobody 7 v Sabinove a k jej 

zaradeniu do siete škôl a školských zariadení k 1. 9. 2020. V súlade s § 16 ods.1 zákona č. 596/2003 
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov žiadosť o zaradenie 

do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v 

ktorom má byť škola zriadená. Žiadateľ predkladá ministerstvu žiadosť, ktorá o. i. obsahuje v súlade s 
§ 16 ods. 1 písm. l uvedeného zákona aj súhlas obce so zriadením školy alebo školského zariadenia na 

území obce. Mgr. Urdzíková vo svojej žiadosti , ktorá tvorí prílohu daného materiálu, uviedla aj 
ukazovatele, týkajúce sa počtu žiakov a zamestnancov školy a predpokladaného rozpočtu materskej 

školy. Mgr. Urdzíková plánuje otvoriť 1 triedu pre 3-6 ročné deti, celkom 20 detí s 2 pedagogickými 
zamestnancami a prípadne asistentom učiteľa. Stanovisko riaditeliek materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta k vytvoreniu novej súkromnej materskej školy je negatívne už aj z dôvodu, že 

súkromná MŠ Lienka, ktorá bola zriadená na území mesta, má dve triedy 2-6 ročných detí.. Kapacita 
mestských materských škôl je postačujúca, vždy boli prijaté všetky deti od 3 rokov veku. 
 
Stanovisko oddelenia OŠKaTK: Kapacita materských škôl, ktorá je v súčasnosti celkom 450 detí /418 
v mestských a 32 v súkromnej MŠ/, postačuje záujmom sabinovských rodičov. V tomto roku /2019/ je 

naplánovaná aj prístavba MŠ na Jarkovej ulici, čím sa kapacita MŠ zvýši o ďalšiu triedu. Každoročne je 
do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prijatých cca 20 detí mladších ako 3 roky, pričom 

materské školy sa zriaďujú pre deti od 3 rokov veku. Vzhľadom k vyjadreniu oddelenia správy majetku, 

ktoré neodporúča zriadenie MŠ v budove na Námestí slobody 7 z dôvodu bezpečnosti a plynulosti 
dopravy na ceste 1. triedy a kvôli parkovacím kapacitám v blízkosti budovy, oddelenie školstva, kultúry 

a telesnej kultúry odporúča MsZ prehodnotiť potrebu vzniku novej materskej školy. 
Stanovisko komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru MsZ : 

Komisia uvedenú žiadosť prerokovala na svojom zasadnutí 27.2.2019. Za zriadenie boli 3 členovia 

komisie, proti hlasovali 2 členovia komisie a 2 členovia sa zdržali. 
Stanovisko Mestskej školskej rady : Mestská školská rada na svojom zasadnutí 14. 2.2019 

prejednala žiadosť Mgr. Urdzíkovej a neodporúča MsZ vyjadriť súhlasné stanovisko k zriadeniu 
súkromnej materskej školy. 

 
Erik Radačovský, poslanec MsZ: 

- chcem povedať, že tento návrh podporím a budem veľmi rád, aj keď ostatní poslanci podporíme tento 

návrh, a týmto dáme občanom mesta a iným občanom, že budeme podporovať každý jeden návrh, 
ktorý pomôže rozvíjať a uspokojovať potreby občanov. My to podporme a keď orgány štátnej správy 

nájdu nejaké pochybenia, prečo by to nemohlo byť, je to už na nich, ale ja si myslím, že buďme otvorení 
takýmto návrhom a podporme tento návrh.  

 

Ing. Peter Vargovčík, poslanec MsZ: 
- počúvajte návrh návrhovej komisie, aby ste vedeli ako hlasujete, ak chcete, aby bola škôlka podporená. 

Dovolím si prečítať svoj príspevok, keďže som sa zúčastnil zasadania mestskej školskej rady a školskej 
komisie. V jednej sa podpora nezrodila vôbec a v tej druhej ťažko povedať, bolo to také rovnovážne. 

Dostali sme do rúk žiadosť o zriadene MŠ, kde žiadateľom je p. Mgr. Silvia Urdzíková pokiaľ mám správne 

informácie, je to už 4 žiadosť od tejto žiadateľky a doposiaľ sa v MsZ nenašla väčšina, ktorá by jej 
žiadosti vyhovela. Dnes pevne verím, že to bude inak. Prvá zo žiadostí sa týkala zriadenia súkromnej 

základnej školy, napriek nesúhlasu zo strany mesta sa túto školu podarilo zriadiť. Vtedajšia legislatíva 
dovoľovala, ale teraz by to nebolo už možné, stanovisko mesta je pre ministerstvo záväzné a to isté platí 

aj pre materské školy.  Napriek nesúhlasu MsZ v r. 2008 tu dnes máme fungujúcu kvalitnú základnú 
školu, ktorá pre našich občanov rozširuje ponuku základných škôl. Škola má dnes okolo  180 žiakov 

a tento rok oslavuje 10 výročie od jej založenia. Niečo podobné môžeme mať aj v portfóliu materských 

škôl. Súčasný stav je taký, že všetky MŠ v Sabinove majú plný stav, ba dokonca ani plánované rozšírenie 
MŠ v Orkucanoch túto naplnenosť nezmení. Preto zriadenie MŠ s vekovou zmiešanou triedou je na 

mieste. Neohrozuje naplnenosť MŠ, práve naopak, rozširuje ponuku pre občanov rodičov mesta aj tých, 
ktorí sem prichádzajú z okolitých obcí za prácou. Bol by to pekný dar mesta k 10. výročiu zriadenia 



základnej školy p. Urdzíkovej a vyjadrenie rešpektu k jej práci, keby sme konečne jej žiadosť v poradí 
už 4 schválili.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- je potrebné, aby sme pomohli rozvíjať aj tento segment a trošku zliberalizovať aj to materské školstvo 

pustením nazvime to súkromného investora. Myslím si, že môže to podporiť aj pohyb pracovných síl 
a viac vnímať naše mesto ako centrum okresu a nemyslím si, že by to nejakým výrazným spôsobom 

ohrozilo fungovanie našich MŠ, pretože je tu dopyt a tá demokracia je pozitívna a myslím si, že má 

rastúci trend a je tu dopyt aj pre umiestňovanie detí, ktoré ešte nedovŕšili tri roky, preto si myslím, že 
ak sa navýšia kapacity aj o túto MŠ, ktorá bude v centre mesta, tak minimálne máme možnosť vyhovieť 

aj cezpoľným, teda ľudom, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste Sabinov, ale napríklad dochádzajú do 
práce v meste Sabinov a je pre nich výhodné umiestniť dieťa práve v takejto MŠ. Dovolím si tvrdiť, že 

toto by nemusel byť zlý nápad a predsa budúcnosť ukáže, ak budú slabí, MŠ zanikne, pokiaľ bude 
problém pri jej zakladaní, tak orgány štátnej správy, ktoré sú kompetentné rozhodnúť, či môže alebo 

nemôže MŠ rozhodnú nie my ako poslanci, my ako poslanci môžeme rozhodnúť či áno alebo nie v tej 

prvotnej fáze podpory myšlienky ku ministerstvu školstva.  
 

Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 
- prikladám sa k názoru mojich predrečníkov, čiže súhlasím za zriadenie tejto škôlky. Už len na 

pripomienku k vedúcej školstva, my sme na komisii výstavby prerokovali už aj spôsob parkovania 

v centre mesta a dúfam, že po úpravách, ktoré sme navrhli, bude môcť tam aj zaparkovať ten, ktorý 
privezie svoje dieťa do škôlky.  

 
Ing Peter Vargovčík, poslanec MsZ: 

- mnohí sme sa dušovali pred voľbami, že budeme podporovať podnikanie v meste, tak dnes máme 
príležitosť a podnikanie v školstve na Slovensku to nie je biznis, ale je to rehoľa, kde je to možné len 

vtedy, ak ste tomu učiteľstvu zasvätený. Na zriadenie MŠ nedá mesto ani cent a tak isto štátny príspevok 

na prevádzku školy je výlučne z podielových daní, mesto môže dokonca na takej škole zarobiť, ak jej 
ten štátny príspevok neposkytne 100 %, ale iba v najnižšej možnej výške, ako sa to stalo v decembri 

a to  88 %.  
 

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 

- ja len potvrdzujem, že áno, mesto na zriadenie tejto MŠ ani cent, ale potom v budúcnosti pri jej 
fungovaní bude prispievať tak ako teraz prispievame súkromnej MŠ Lienka, prispievame jej do výšky 88 

%, z toho na školskú jedáleň, čiže treba počítať s tým, že mesto bude prispievať tejto MŠ.  
 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- kým pri zriadení súkromnej ZŠ som pri svojom rozhodovaní bola obozretná a to z odborných dôvodov. 
Súkromné ZŠ majú zvyčajne menší počet žiakov a menší počet tried a pri takejto konštelácii je obťažné 

zabezpečiť odborné vyučovanie, teda učitelia učia aj predmety, na ktoré nie sú kvalifikovaní, ale môžu, 
pretože zákon a vyhláška to dovoľujú. Bolo dokázané, že väčšie mnoho početné školy dosahujú oveľa 

lepšie výsledky ako tie menšie, ale pri MŠ je môj meter trošku iný. Po prvé, za chvíľu nám uzákonia, že 
všetci predškoláci budú mať povinnú školskú dochádzku, čiže je zaručené, že stúpne počet detí 

navštevujúcich MŠ. Po druhé, pokiaľ mám informáciu, p. riaditeľka Urdzíková plánuje v tej súkromnej 

MŠ urobiť triedy rodinnejšieho typu, kde súrodenci rôzneho veku budú môcť chodiť spolu do jednej 
triedy, teda nebudú oddeľovaní podľa toho, aký majú vek. Za tretie, všetci sme deklarovali, že chceme 

podnikateľské prostredie a o nejakých 5 až 10 osôb môže stúpnuť zamestnanosť. Možno aj naše MŠ za 
tie roky odmietania potrebujú aj trošku konkurencie, takže neobávam sa, aby naše školy neboli 

naplnené, aby naše učiteľky MŠ boli ohrozené v zamestnanosti a nakoniec každú chvíľu dostanem aj 

ďalšie žiadosti, vieme, že na Ul. Šancová je vybudované zariadenie, ktoré neviem či bude detskými 
jasľami, alebo ďalšou MŠ, takže aj ja budem súhlasiť, aby súkromná MŠ vznikla.  

 
Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór: 

- nie som odborník na školstvo, ale podľa rozpočtu ideme dať 300 tisíc € na rozšírenie MŠ v Orkucanoch 
a podmienkou trvalej udržateľnosti, aby sme nemuseli potom vracať financie, ktoré tam do toho idú zo 

strany štátu je 45 detí. Tie deti tam musím mať počas 5 rokov monitorovania, len aby ste vedeli. Len 

aby sme sa neunáhlili pri rozhodovaní.   
 



Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- osobne nemám obavu o obsadenosť MŠ v Orkucanoch, pretože v Orkucanoch pri MŠ priamo vznikne 

jedna veľká nová mestská zóna s novostavbami s 57 rodinnými domami a predpokladám, že to bude 

väčšina mladých rodín, t. z., že tá obsadenosť tam bude a potom je to aj naša šikovnosť a komunikácia 
riaditeľok, aby sme vedeli preobsadiť a preskupiť počet detí tak, aby sme mali obsadenosť aj v MŠ 

Orkucany.  
 

Ing. Peter Vargovčík, poslanec MsZ: 

- áno, plánovaný je konečný počet 45 detí, ale teraz v Orkucanoch škôlka existuje a predpokladám, že 
polovicu detí má z tohto čísla a tak isto chcem reagovať na p. Semanovú, že áno, mesto bude prispievať, 

sám som to hovoril, 88 % možno 100 %, ale z peňazí, ktoré mesto dostane zo štátu vo forme 
podielových daní.  

 
Mgr. Marián Valkovič, poslanec MsZ: 

- skúsim sa aj ja trochu zapojiť do tejto debaty, nedalo by mi, aby som mal trošku opačný názor ako 

všetci ostatní, aj keď si myslím, že už je v podstate rozhodnuté, ale na Sabinov jedna súkromná škôlka, 
ktorá je už zriadená bohate stačí a 4 štátne škôlky. To čo som sa rozprával s riaditeľkami škôlok, tak si 

myslím, že plný stav tam určite nie je a je tam ešte kapacita, aby sa to navyšovalo, čiže tá druhá škôlka 
je podľa mňa neopodstatnená zatiaľ.  

 

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 
- z podielových daní by malo dávať mesto do školstva 40 % a myslím si, že mesto Sabinov má dosť 

rozsiahle školstvo, dá sa povedať, je to väčšia polovica nášho rozpočtu, ktorý máme schválený a tým 
pádom môžeme to vnímať tak, že to bude na úkor školstva v našej pôsobnosti. 

 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- chcela som reagovať na to, či naše škôlky budú alebo nebudú mať žiakov, je to konkurenčné prostredie, 

p. riaditeľka ide do rizika, ak nebude mať žiakov, bude musieť škôlku zrušiť, čiže je to na nej, ide do 
rizika, myslím si, že šancu, jej dať môžeme.  

 
Erik Radačovský, poslanec MsZ: 

- žijeme v trhovej ekonomike, nežijeme v socializme a myslím si, že o tom, či nejaká škôlka prežije alebo 

neprežije, rozhodne trh, keď tu bude záujem rodičov umiestniť dieťa do tohto zariadenia, škôlka prežije 
a ak nie, ide p. Urdzíková do rizika a je to na nej.  

 
Ing. Peter Vargovčík, poslanec MsZ: 

- výška podielových daní je daná aj počtom detí, takže ak vzrastie počet detí, čo vzrastie, pretože tu 

prídu deti z okolitých dedín, tak budú vyššie podielové dane a preto bude možnosť dať priestor tým 
školám čo im patrí.  

 
Ing. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 

- vypočula som si dva názory, ten jeden je trochu vo väčšine, ale napadla mi už len jedna vec, ktosi tu 
spomínal, že v jednej skupine by boli 3 až 6 ročné deti, taký rodinný typ. Áno na jednej strane dobrá 

vec, starší budú učiť mladších ale nezabúdajme, že 3 ročné deti idú podľa iného štátneho vzdelávacieho 

plánu 4, 5 a 6 ročné deti majú tak isto iný vzdelávací program, ako potom s tým. Áno, dajme súkromným 
podnikateľom v školstve šancu, ale na druhej strane bude menej detí v súkromných škôlkach, ale 

potrebujeme mať aj štátne škôlky a nemyslím si, že by štátne škôlky mali zlé výsledky a prípadne práca 
učiteliek aby bola zlá.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- malotriedky sa bežne učia aj na základných školách. Ročník 1 až 4 sa bežne učia tak, že sú pospájané 

triedy a nikomu to nevadí, čiže my takýto model, kde je viacero vekových kategórií v jednej triede už 
poznáme na ZŠ na 1. stupni, čiže ono to funguje a nemal by to byť nejaký problém ani pri MŠ.  
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 36 k Žiadosti o zriadenie súkromnej MŠ na území 
mesta 
 



Za uznesenie č. 36 k Žiadosti o zriadenie súkromnej MŠ na území mesta hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 11 
Proti: 2 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef 

Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková,  Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik Radačovský, Stanislav Vaňo, 
Ing. Peter Vargovčík   
Proti: Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič 
Zdržali sa: Ing. Ladislav Haluška 

Konštatujem, že Uznesenie č. 36 MsZ  - schvaľuje. 
 
K bodu Žiadosť o zriadenie súkromnej MŠ na území mesta bolo prijaté u z n e s e n i e   č. 36, ktoré 

je súčasťou tejto zápisnice 
 
 
12. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Severná 2200 v 

Sabinove 
 

Dôvodovú správu predniesla, Ing. Vlasta Znancová, vedúca oddelenia školstva, kultúry a telesnej 

kultúry: 
- v marci 2019 uplynie funkčné obdobie rady školy v MŠ Severná. V tejto súvislosti je potrebné ustanoviť 

novú radu školy najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia súčasnej rady školy. V súlade so 
zákonom 596/2003 Z.z. a vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 bol uznesením MsZ č. 18 zo dňa 31.1.2019 

delegovaný do Rady školy pri MŠ Severná ako zástupca mesta z radov poslancov Ing. Peter Vargovčík.. 
Zriaďovateľ, ktorým je mesto, deleguje do rady školy poslanca príslušného zastupiteľstva a zástupcu 
zriaďovateľa. Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov upravuje aj zánik členstva v rade školy v § 25 ods. 12 bod a) citovaného 
zákona: 
a) ustanovuje, že členstvo v rade školy zaniká uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej 

samosprávy. 
Navrhujeme preto delegovať za zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Severná 2200 v Sabinove 

– Mgr. Gabrielu Harčaríkovú. 

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 37 k Návrhu na delegovanie zástupcu zriaďovateľa 
do Rady školy pri MŠ Severná 2200 v Sabinove 
 
Za uznesenie č. 37 k Návrhu na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Severná 2200 
v Sabinove hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní:14 
Za: Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Miroslav Kovalík, Mgr. 
Daniela Lenková,  Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik Radačovský, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. 

Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Ing. Peter Vargovčík   
Nehlasovali: Ing. Radoslav Ernst , Jozef Kropiľák 

Konštatujem, že Uznesenie č. 37 MsZ  - schvaľuje. 
 
K bodu Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Severná 2200 v Sabinove 

bolo prijaté u z n e s e n i e   č. 37, ktoré je súčasťou tejto zápisnice 
 



13. Žiadosti o spolufinancovanie mimoškolskej činnosti žiakov s trvalým pobytom v 
Sabinove v iných CVČ 
 

Dôvodovú správu predniesla, Ing. Vlasta Znancová, vedúca oddelenia školstva, kultúry a telesnej 
kultúry: 
- zákon 325/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, novelizoval spôsob poukazovania výnosu dane z príjmov obciam, čo sa dotklo hlavne 

financovania centier voľného času. Kým do platnosti tejto novely boli centrá voľného času financované 
podľa počtu žiakov k 15. 9. predchádzajúceho roka, od 1. 1. 2013 sa finančné prostriedky neposkytujú 

obci, na ktorej území sa centrá voľného času nachádzajú, ale výnos dane z príjmov sa rozdelí všetkým 
obciam podľa počtu obyvateľov obce od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom 

na území obce. Mesto dostalo zatiaľ požiadavky na financovanie žiakov s trvalým pobytom v Sabinove v 
centrách voľného času na rok 2019 od týchto zriaďovateľov: 
Gréckokatolícky arcibiskupský úrad v Prešove ............................ 2 žiaci 
Mesto Prešov .......................................................................... 1 žiak 
Mesto Lipany ........................................................................... 3 žiaci 
Mesto Košice ........................................................................... 2 žiaci 
Súkromné CVČ ELBA Prešov . .................................................... 2 žiaci 
CVČ s. Jána Pavla II. Nám. Krista Kráľa 3, Prešov ....................... 1 žiak 
Spolu /doteraz/ .......................................................................... 11 žiakov 
Stanovisko oddelenia školstva , kultúry a telesnej kultúry: 
Oddelenie odporúča schváliť dotáciu vo výške 30 € na žiaka vo veku do 15 rokov s trvalým pobytom v 
Sabinove pre rok 2019 pre všetkých zriaďovateľov, ktorí v r. 2019 požiadajú mesto o dotáciu , resp. aj 

pre tých, ktorí o dotáciu požiadali už v roku 2018 pre celý školský rok 2018/2019. 
Stanovisko komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru pri MsZ: 
Komisia na svojom zasadnutí 27. 2. 2019 odporučila MsZ-u schváliť dotáciu vo výške 30 € na žiaka s 

trvalým pobytom Sabinove pre všetkých zriaďovateľov CVČ, ktorí požiadajú o dotáciu na rok 2019. 
Dopad na mestský rozpočet: 
Platby iným CVČ sú zahrnuté v rozpočte mesta na rok 2019. 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 38 k Žiadosti o spolufinancovanie mimoškolskej 
činnosti žiakov s trvalým pobytom v Sabinove v iných CVČ 
 
Za uznesenie č. 38 k Žiadosti o spolufinancovanie mimoškolskej činnosti žiakov s trvalým pobytom v 
Sabinove v iných CVČ hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 
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, Ing. Peter Vargovčík   
Konštatujem, že Uznesenie č. 38 MsZ  - schvaľuje. 
 
K bodu Žiadosť o spolufinancovanie mimoškolskej činnosti žiakov s trvalým pobytom v Sabinove v iných 
CVČ bolo prijaté u z n e s e n i e   č. 38 ktoré je súčasťou tejto zápisnice 
 

14. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie majetku mesta 
 

Dôvodovú správu predniesol Ing. Viliam Palenčár, vedúci oddelenia správy majetku 
a verejnoprospešných služieb 
1/ spôsob prevodu a prevod v k. ú. Sabinov, LV č. 2214 : 
- pozemok CKN p. č. 2311/6 ostatná plocha o výmere 1983 m2, 
- pozemok CKN p. č. 2311/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 191 m2,- pozemok CKN p. č. 2311/8 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2 , 
- pozemok CKN p. č. 2311/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2. 



v prospech Ing. Vladimíra Jančara, Medzany 199 za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom 
. 28/2019 vo výške 25 447,66 €. Prevod je riešený v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 

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

priľahlej plochy, ktorá tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 
 

Stanovisko komisie MsZ - finančná a správy majetku: 
nedoporučuje predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu prevod p. č. 2311/6, 2311/7, 2311/8, 
2311/9 
 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- rozhodnutie komisie finančnej odzneli k tomuto bodu, niektoré pripomienky a po diskusii sa komisia 
uzniesla, že navrhuje aby tieto parcely boli z dnešného rokovania vyňaté, pretože bol prejavený záujem 

aj zo strany komisie investičnej a finančnej, aby sme sa tam išli pozrieť a zistili do akej miery ešte mestu 

ostane prístup na iný mestský pozemok, ktorý sa v tejto lokalite nachádza, čiže navrhujem aby sme 
o týchto parcelách teraz nehlasovali a tieto parcely preložili na nasledujúce zasadnutie MsZ. 
 
Ing. Viliam Palenčár, vedúci oddelenia správy majetku a verejnoprospešných služieb: 
- ja len na doplnenie náš pozemok je niekde tu dole a prístup by bol z druhej strany, tak ak by sme 

prešli cez mostík tak by sme sa dostali k nášmu pozemku z druhej strany. 
 

Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Mgr. Daniely Lenkovej – vyňatie bodu č. 1 spôsob 
prevodu a prevod v k. ú. Sabinov, LV č. 2214 a predložiť tieto parcely na prerokovanie na nasledujúce 
MsZ. 
 

Za pozmeňujúci návrh Mgr. Daniely Lenkovej – vyňatie bodu č. 1 spôsob prevodu a prevod v k. ú. 
Sabinov, LV č. 2214 a predložiť tieto parcely na prerokovanie na nasledujúce MsZ hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 1 
Prítomní:14 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef 
Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková,  Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik Radačovský, Mgr. Marián 

Valkovič, Ing. Peter Vargovčík   
Zdržali sa: Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Alžbeta Šoltisová 
Nehlasovali: Stanislav Vaňo 

Konštatujem, že pozmeňujúci návrh Mgr. Daniely Lenkovej MsZ  - schvaľuje. 
 

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

- pozemok CKN p. č. 104/138 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, v prospech Ing. Jána Pavúka 
a manželky Daniely Pavúkovej, Sabinov v podiele ¼, v prospech MUDr. Jany Kuchárovej, rod. Pavúkovej, 

Sabinov v podiele ¼ a v prospech JUDr. Mgr. Sabiny Lipjancovej, Sabinov v podiele ½. 
 

- pozemok CKN p. č. 104/139 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, v prospech Ing. Jána Pavúka 

a manželky Daniely Pavúkovej, Sabinov v podiele 1/1. 
 

- pozemok CKN p. č. 104/140 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2 

v prospech Ing. Jána Pavúka, Sabinov v podiele 1/1. 
 
Kúpna cenu za uvedené nehnuteľnosti je určená znaleckým posudkom č. 28/2019vo výške 838,61 €. 

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

predpisov, ktorým schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, prevod pod stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy ,a v súlade § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 



Zb. o majetku obcí v platnom znení – pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 
 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 39 k Návrhu na majetkoprávne vysporiadanie 
majetku mesta k bodu č. 2 
 
Za uznesenie č.39 k Návrhu na majetkoprávne vysporiadanie majetku mesta k bodu č. 2 hlasovali 
poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 
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, Ing. Peter Vargovčík   
Konštatujem, že Uznesenie č. 39 k bodu č. 2 MsZ  - schvaľuje. 
 

 
3/ vecné bremeno k nehnuteľnostiam v k. ú. Sabinov, LV č. 2214: 
- pozemok CKN p. č. 104/130 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5217 m2, 
- pozemok CKN p. č. 104/131 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 504 m2, 
- pozemok CKN p. č. 104/133 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3947 m2 
v rozsahu podľa situačného plánu k stavbe. 
 

Predmetom vecného bremena strpieť umiestnenie elekroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva 
na slúžiacich pozemkoch podľa geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, trpieť vstup a vjazd 

v prospech žiadateľa alebo nim poverenej osoby cez slúžiaci pozemok, prechod a prejazd žiadateľa alebo 

ním poverenej osoby cez slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách uvedenej 
stavby v prospech Východoslovenská distribučná, a. s. , Mlynská 31, Košice, na základe splnomocnenia 

zo dňa 27.3.2018 EL PRO KAN, s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, Vranov nad Topľou 
 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 39 k Návrhu na majetkoprávne vysporiadanie 
majetku mesta k bodu č. 3 
 
Za uznesenie č. 39 k Návrhu na majetkoprávne vysporiadanie majetku mesta k bodu č. 3 hlasovali 
poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 
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, Ing. Peter Vargovčík   
Konštatujem, že Uznesenie č. 39 k bodu č. 3 MsZ  - schvaľuje. 
 

4/ vecné bremeno k nehnuteľnostiam v k. ú. Sabinov, LV č. 2214: 
- pozemok CKN p. č. 2147/39 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4100 m2,  v rozsahu podľa 
situačného plánu k stavbe. 
 
Predmetom vecného bremena je strpieť umiestnenie elekroenergetického zariadenia a jeho 

príslušenstva na slúžiacich pozemkoch podľa geometrického plánu na zriadenie vecného bremena,  

trpieť vstup a vjazd v prospech oprávneného z vecného bremena alebo ním oprávnenej osoby na slúžiaci 
pozemok za účelom prevádzky, údržby a opravách podzemného elektrického vedenia  v prospech 

Východoslovenskej distribučnej, a. s. , Mlynská 31, Košice 
 



Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 39 k Návrhu na majetkoprávne vysporiadanie 
majetku mesta k bodu č. 4 
 
Za uznesenie č. 39 k Návrhu na majetkoprávne vysporiadanie majetku mesta k bodu č. 4 hlasovali 
poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 
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, Ing. Peter Vargovčík   
Konštatujem, že Uznesenie č. 39 k bodu č. 4 MsZ  - schvaľuje. 
 

5/ vecné bremeno k nehnuteľnostiam v k. ú. Sabinov, LV č. 2214: 
- pozemok CKN p. č. 258/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17133 m2, 
- pozemok CKN p. č. 276/139 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 388 m2, 
- pozemok CKN p. č. 276/206 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 374 m2 
- pozemok CKN p. č. 276/104 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1433 m2 
- pozemok CKN p. č. 276/195 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 84 m2, 
- pozemok CKN p. č. 278/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6614 m2  v rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 33/2019 zo dňa 15.2.2019. 
 
Predmetom vecného bremena je strpieť umiestnenie elekroenergetického zariadenia a jeho 

príslušenstva na slúžiacich pozemkoch podľa geometrického plánu na zriadenie vecného bremena,  

trpieť vstup a vjazd v prospech žiadateľa za účelom prevádzky, údržby a opravách podzemného 
elektrického vedenia v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s. , Mlynská 31, Košice 
 
 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 39 k Návrhu na majetkoprávne vysporiadanie 
majetku mesta k bodu č. 5 
 
Za uznesenie č. 39 k Návrhu na majetkoprávne vysporiadanie majetku mesta k bodu č. 5 hlasovali 
poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 
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, Ing. Peter Vargovčík   
Konštatujem, že Uznesenie č. 39 k bodu č. 5 MsZ  - schvaľuje. 
 

K bodu Návrh na majetkoprávne vysporiadanie majetku mesta bolo prijaté u z n e s e n i e   č. 39 

ktoré je súčasťou tejto zápisnice 
 

 
15. Zlepšovanie integrácie obyvateľov zo skupiny MRK v meste Sabinov etapa č. 1 
 

Správu predniesol Mgr. Pavol Molnár, referent referátu regionálneho rozvoja   
- operačný program Ľudské zdroje vyhlásil výzvu č. OPLZ-PO6-SC611-2018-2. Táto výzva je zameraná 

na zlepšenie formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami 
prestupného bývania. Prostredníctvom výzvy je možné realizovať výstavbu nových bytových domov, 

prístavbu, nadstavbu, stavebné úpravy a rekonštrukciu budov, vrátane napojenia objektov na inžinierske 



siete a realizáciu opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií. Mesto Sabinov musí 
mať zabezpečený v zmysle výzvy systém prestupného bývania. 
 

Celkové oprávnené výdavky na jeden projekt nesmú presiahnuť 2,5 mil. €. 
Uzatvorenie 2. hodnotiaceho kola je 01.07.2019. 
Spolufinancovanie ERDF 85% 
štátny rozpočet 10 % 
mesto Sabinov 5 % 
 
Mesto Sabinov má zámer vybudovať dve bytovky, v jednej bytovke 12 bytov. Spolu 24 
bytov s rôznymi stupňami bývania. 
 

Stanovisko komisie: 
Komisia pre investície a rozvoj mesta: Odporúča schváliť 
Komisia sociálna a bytová: bude spolupracovať pri spracovaní systému prestupného bývania 
 

 
Erik Radačovský, poslanec MsZ: 
- k tomuto bodu rokovania mám určité výhrady, v prvom rade sa mi nepáči spôsob obsadenia týchto 
bytoviek ja si myslím, že sme zástupcovia mesta všetkých občanov a keď sa už má niečo postaviť tak 

pre všetkých, ktorý spĺňajú podmienky ako napr. novovybudované bytové domy na ul. Mlynskej. Navyše 
by v týchto bytovkách ubytované rodiny splácali iba náklady na ubytovanie na rozdiel od ostatných 

nájomných bytov, kde musia obyvatelia splácať splátku aj do ŠFRB. V druhom rade sa mi nepáči lokalita 

ak by sa tieto bytovky postavili na Teleku, povedzme si na rovinu tieto bytovky by boli obsadené na 100 
% rómskym etnikom nie len 30 % ako je v tom projekte a ja naozaj neviem ako by toto mohlo zlepšiť 

integráciu obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity ako to je podľa projektu. Som stotožnený 
s výstavbou nájomných bytov, ale pre všetkých, aby mali všetky rodiny ktoré splnia podmienky možnosť 

bývať v mestských bytoch a nie len špecifická skupina. V Sabinove žije veľa slušných rómskych rodín, 

ktoré chcú taktiež ako my ostatní žiť slušne, ale podmienky musia byť pre všetkých rovnaké. Ja tento 
návrh preto nepodporím. 
 
Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 
- ako predsedníčka komisie bytovej a sociálnej, chcem sa vyjadriť tento materiál bol v našej komisii 

predostretý len na moje vyžiadanie a nerozumiem, že prečo tento materiál nebol sprístupnený, pretože 
na základe týchto informácií dosť strohých je veľmi ťažko mať celkom objektívne informácie o tejto dosť 

zložitej problematike. Materiál mi bol predložený len na základe môjho vyžiadania od kolegu p. Jozefa 

Kropiľáka a tak isto nám ho prišiel predostrieť p. Mgr. Pavol Molnár na moje vyžiadanie. 
 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- opakovane sa stretávame s touto aktivitou. Aktivitou mesta pre vybudovanie mestských nájomných 
bytov pre určitú vyčlenenú skupinu obyvateľstva v meste Sabinov. Mesto Sabinov nemá dve skupiny 

obyvateľstva, mesto Sabinov má Sabinovčanov  a tí nie sú skupiny A alebo skupiny B. Mesto Sabinov 
lídrom v bytovej výstavbe a dovolím si tvrdiť, že obsadzujeme popredné priečky v počte vybudovaných 

bytových jednotiek na počet obyvateľov v rámci nášho mesta. Mesto Sabinov stavia bytové jednotky 

pre všetkých občanov mesta bez ohľadu na to akého vierovyznania sú, akého etnika sú proste pre 
Sabinovčanov. Máme rovnaký meter na všetkých, ja som tu už niekoľko krát počul také nejaký výtky 

voči nám poslancom, že mesto za posledných 10 rokov veľmi málo urobilo bytových jednotiek, ktoré by 
mohli obsadzovať Rómovia. Nie je to pravda, mesto Sabinov realizuje bytovú výstavbu v ktorej môžu 

bývať aj Rómovia avšak v tejto bytovej výstavbe sú podmienky nastavené jasne a každý žiadateľ bez 
ohľadu na to či je alebo nie je Róm musí spĺňať podmienky.  To že nespĺňajú podmienky nie je predsa 

náš problém. Ja si dovolím tvrdiť, že aj Rómska komunita aj majorita žijeme v jednom štáte, ktorý má 

nastavený rovnaký právny rámec pre všetkých, žijeme v štáte, kde nie je tejto komunite ubližované 
naopak táto komunita je podporovaná, ale ja osobne veľmi ťažko znášam to, že samotný štát nastavuje 

legislatívu tak, že proste určitá skupina obyvateľstva je zvýhodňovaná. Ako vysvetlíme obyvateľom 
mesta, že bývajú na ul. Mlynskej a na ul. Pavla Gojdiča a platia mesačné nájmy a inkasách v ktorých 

splácajú splátky mesta voči ŠFRB a teda to inkaso je celkom drahé a potom tu bude určitá skupina 

obyvateľstva ktorá nebude zaťažená splátkami lebo postavenie bytovky je nenávratných finančných 



zdrojov. Dovolím si tvrdiť, že aj napriek tomu, že spôsob financovania, model financovania, mechanika 
financovania, nazvime si to ako chceme je dobrá v tomto prípade, ale tvrdím jednu vec mi nemusíme 

ísť do každej výzvy, ktorá je nejakým spôsobom spustená v rámci II. Programovacieho obdobia. Viete 

dámy a páni keby sme tu nemali problém s touto komunitou tak nepoviem ani slovo. Avšak my občania 
mesta Sabinov sme často obeťami životného štýlu týchto ľudí. Je jedno čo si teraz o mne myslíte, je to 

môj názor a ako poslanec ho prezentujem verejne, pretože poďme do ulíc, poďme na ul. Moyzesova ul. 
Jakubovanská, Fraňa Kráľa, spýtajme sa tých ľudí čo si oni myslia o takejto aktivite mesta. Dovolím si 

tvridť, že my ako poslanci musíme byť vizionári a nás nemôže zaujímať naše volebné obdobie a riešiť 

veci tak aby sme obhájili svoje mandáty o 4 roky, ale riešiť v rámci poslaneckého mandátu veci tak aby 
sme po meste mohli chodiť aj o 30 rokov. Na Slovensku máme dostatok ukážok toho ako zle si môžeme 

sami urobiť. Pozrime sa na Luník IX čo sa tam stalo, nasadila sa tam rómska komunita dneska je to nou 
gou zóna, kde nemôžu ísť bežný ľudia, pretože všetko je tam zdemolované a dôjdete k úrazu. Pozrime 

sa na Jarovnice čo sa stalo s Jarovnicami, ľudia tam predávajú rodinné domy za smiešne sumy 
a odchádzajú preč a ja nechcem byť svedkom toho o 30 rokov v meste Sabinov. Ja si neprajem ako 

poslanec môžete nesúhlasiť ja svoj nesúhlas vyjadrím hlasovaním.  Toto nie je prijateľný spôsob riešenia 

rómskej problematiky, my pokiaľ chceme tejto komunite pomôcť tak ja som pripravený pomáhať týmto 
ľudom, ale nie takýmto spôsobom, že zase niečo prinesieme a dáme za darmo.  Jednoducho v prvom 

rade musí prísť sebareflexia zvnútra od týchto ľudí, pretože toto je niečo čo zase prinesieme na tácke 
a viete to čo je darované si ľudia nevážia. Chcem vás poprosiť aby sme tento návrh nepodporili, pretože 

je diskriminačný a myslím si, že ďalej táto diskriminácia nesmie pokračovať. My nie sme povinní ísť do 

tejto výzvy a my nie sme nikomu nič dlžní. V minulosti tu boli aktivity, kde sa nastavil spôsob predaja 
pozemkov v lokalite Telek, kde sa predávali pozemky za 1 €/m2  a sedia tu aj poslanci, ktorí za to hlasovali 

a bolo tu smutné, že jednej kategórii občanov majorite sme predávali pozemky za viac ako 30 €/m2 
a potom v tom istom bode rokovania sme predávali rómskej komunite za 1€/m2 , keď toto je spravodlivý 

mater tak si myslím, že sme úplne mimo a som ráde, že takéto veci už takým spôsobom nefungujú a ja 
verím, že ani tento návrh nezíska podporu a myslím si, že všetci poslanci ako tuná sedíme sme ochotní 

prísť na rokovanie s rómskou komunitou, ale to rokovanie musí byť vyvolané rómskou  komunitou nie 

nami a celá tá sebareflexia musí začať od nich pretože my sa nemôžme baviť s občanmi ktorí vytvárajú 
dlh voči mestu, my sa nemôžeme baviť s občanmi ktorí vidia len svoje práva nie svoje povinnosti.  Možno 

sú to silné slovo, ale viete nalejme si čistého vína, takto to funguje v celom štáte, ale my na komunálnej 
úrovni nemusíme kopírovať správanie štátu, my máme vlastnú územnú autonómiu a v rámci svojej 

kompetencií môžeme rozhodnúť a keď môžeme v tejto veci rozhodnúť, že nie tak prosím podporte náš 

návrh, ktorý predložíme návrhovej komisii a tento návrh bude čítať ako „neschvaľuje“ návrh. 
 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
-bez ohľadu na to čo tu teraz odznelo chcem povedať, že materiál, ktorý máme predložený na schválenie 
je vypracovaný veľmi stroho, povrchne a nedôsledne, takže ja sama neviem ako by som sa mala 

rozhodnúť  ak nemám potrebné podklady. Ak si čítam uznesenie, ja zaňho tieže neviem dvihnúť ruku 
pretože neviem do akej výšky chce ísť mesto, teda v akej výške bude náš projekt, koľko bude činiť tých 

5 % , výzva je formulovaná zdá sa veľmi výhodne, že spolu financovanie 5 % sa len tak ľahko nevidí, 

ale určite je za tým nejaký háčik, prečo je to tak. Zvážme to, nerokujme o tom dnes, respektíve zvážme 
svoje rozhodnutie ako budeme hlasovať aby sme vopred nerozhodli niečo čo nemáme dostatočne 

zdôvodnené a nemáme k tomu informácie, ani finančná komisia sa týmto materiálom nezaoberala a ak 
existuje nejaký podrobnejší materiál o ktorom nám tu teraz. p. Molnár hovoril tak sme ho mali mať ako 

prílohu k tomuto  materiálu priložený aby sme sa prípadne mohli rozhodnúť už teraz. 
 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
-  celý ten prípravný proces do tohto MsZ , materiál do tohto MsZ bol divný, pretože finančná komisia o 

ňom nerokovala, bytová a sociálna komisia ako viem tento návrh nepodporila.   
- nech sa na mňa rómska komunita nehnevá, ale to je proste pohľad ktorí sformovali oni na nich a 

dovolím si tvrdiť pokiaľ dôjde k sebareflexii a zmene tejto komunity, ale zmene ktorá sa prejaví v dvoch 
troch rokoch, nie je to zmena ktorú dokážu urobiť za dva, tri mesiace tak potom sme ochotní urobiť 

rokovania na pomoc tejto komunite v každom prípade ten signál by mal byť jasný, kvôli vám samým 

sme sa do toho nepustili. 
 
JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 



- chcel som len reagovať čo s týka prípravy materiálu, viete materiál je pripravený v asi takej podobe v 
akej môže byť v tejto chvíli pripravený, my predsa nevieme vôbec o číslach. Pointa tohto materiálu je v 

tejto chvíli rozhodnúť sa či áno alebo nie a nie detaily lebo toto všetko náš čaká, veď predsa nemá 

zmysel investovať do vypracovania nejakých projektových dokumentácií a pod a vynakladať na to 
finančné prostriedky ak to neprejde v MsZ, tieto veci je možné riešiť potom v budúcnosti. Orientačne sa 

dá povedať, máme tu kolegu z oddelenia výstavby p. Tuleju  a ak by som ho mohol poprosiť môže vám 
povedať ale ozaj niečo orientačné, viete dobre, že vplyv má na to veľmi veľa vecí ak sa mám pohnúť 

táto vec nejakým smerom tak ju treba rozseknúť na začiatku a nevenovať potom tomu nijaký čas a 

energiu. 
 
Ing. Peter Vargovčík, poslanec MsZ: 
- aj keď s p. Hrabčákom máme mnoho spoločných názorov, tentokrát to nebude úplne jednotné a to, 
že nebudem súhlasiť v jednej fáze a to, že rómska komunita je zvýhodňovaná je zvýhodňovaná týmto 

spôsobom ako je tento projekt, ale určite je znevýhodňovaná čo sa týka hľadania si práce  a získavania 
zamestnania čiže funguje tu nejaký rasizmus na Slovensku a tento projekt ma za úlohu trocha s tým 

bojovať respektíve podporiť tých, ktorí si túto prácu našli nejakým spôsobom tak si myslím že by bolo 

vhodné formulovať uchádzačov o bývanie ako schopných platiť to nájomné, čiže mali by to byť ľudí 
ktorí prácu majú, ktorí sú ochotní pracovať a integrovať sa. Žiaľ v tejto fáze nepodporím  tento návrh, 

podporil by som ho keby jasné, že sa to bude budovať, alebo tie bytovky by sa budovali v inej časti než  
Telek, čiže keď to má byť integrácia tak to má byť integrácia a žeby tam bolo ozaj 30 % nemyslím si, 

že by to bolo zdravé ak by to bolo viac a ukážme, zabojujme ešte do budúceho MsZ, že môžeme pre to 
niečo spraviť, že skúsim takéto miesto v Sabinove nájsť, skúsime ľudí ktorí tam v okolí žijú nahovoriť 

na to, že tu budú takéto bytovky kde 30% budú slušný Rómovia a ostatná časť budú občania sociálne 

slabší, ktorí nemajú inú možnosť len bývať v takýchto bytoch s nízkym nájmom. 
 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- v zásade len doplním, áno ja súhlasím s tým, že Rómska komunita je znevýhodňovaná na trhu práce, 
ale prečo je znevýhodňovaná o si povedzme, to je dôsledok toho akým spôsobom sú pripravení  na trh 

práce veď vyrastajú popri nás, poberajú všetky benefity nášho štátu, využívajú a v niekoľkých prípadoch 
zneužívajú sociálny systém na ktorý prispieva majorita a oni sa dostanú raz do obdobia od  0 do 18 

rokov. V 18 roku života si chcú nájsť prácu, ak vôbec si chcú nájsť prácu, lenže trh práce je momentálne 

dosť plný a on žiada kvalifikovaných ľudí, lenže tí ľudia väčšinou nie sú kvalifikovaný a väčšinou nemajú 
pracovné návyky, je to dôsledok ich životného štýlu do dospelosti. Nie je to problém našej spoločnosti. 
  
Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 
- súhlasím s p. Lenkovou ten materiál je tak trochu šitý horúcou ihlou, nestihli sme si vypovedať názory 

poslanci. 
- myslím, že keď som dobre postrehol ten termín je do konca júna, myslím si že v máji budeme mať 

určite ešte zastupiteľstvo, možno by bolo určite dobré sa nad tým zamyslieť a potom sa vrátiť k týmto 

bodom po prerokovaní v jednotlivých komisiách 
- myslel som si, že prvú reč bude mať p. Kropiľák z komisie pre výstavbu, kde mali prvotnú informáciu, 

zatiaľ my sme ju ako zastupiteľstvo nedostali. 
- p. Hrabčák dva, tri roky dozadu ste nie veľmi zákonným spôsobom získali závery z trhu kde ste 

monitorovali čierne stavby na ul. Moyzesovej a vtedy ste tu spravili veľké hálo, že treba s tým niečo 

robiť a teraz naozaj odhliadnuc od všetkého, naskytla sa nám príležitosť asi jedna z posledných, kedy 
za 5 % financovanie, môžeme vystaviť nejaké byty, kde by sme si mohli týmto problémom čiernych 

stavieb, ktorý sa ťahá možno už aj 20 rokov, naozaj nejakým spôsobom pomôcť. Myslím si, že poslanec 
sa má správať k majetku mesta efektívne a hospodárne a naozaj by sme mali zvážiť a porozmýšľať nad 

touto možnosťou, možno nad inou lokalitou a nájsť nejaký konsenzus na túto vec lebo nie každý Róm 
alebo aj poznám nie rómov, ktorí žijú na hranici biedy a možno keby sme im poskytli takéto bývanie si 

to mohli dovoliť. 
 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- je treba povedať, akým nezákonným spôsobom sme monitorovali čierne stavby v lokalite ul. Moyzesová 

a Jakubovanská, bolo to regulárne výjazdové rokovanie stavebnej komisie na čele s tajomníkom p. 
Tulejom a bola to naša interná iniciatíva aby sme pomohli mestu nejakým spôsobom urobiť monitoring, 

pretože to čo sa tam deje je nezákonné. 



- je potrebné povedať, že áno poslanec sa má správať zodpovedne, ale na prvom mieste je u mňa občan 
až potom majetok mesta, čiže chcem sa v tejto veci správať zodpovedne k našim občanom a potom sa 

môžeme rozprávať o majetku mesta, predsa nemôže mať majetok a veci prednosť pred ľuďmi. 
 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- ak hovorím o pomoci tejto marginalizovanej skupine, tak ja si pomoc predstavujem iným spôsobom 

Sedím v poslaneckým laviciach 5 rok a zúčastňovala som sa MsZ aj pred tým, my rodiny ktoré 
potrebujeme nejakým spôsobom umiestniť do tohto prestupného bývania nedáme. My tam dáme tých, 

ktorí môžu ísť bývaj aj na ul. Gojdiča aj na ul. Mlynskú aj do nájomných bytov v meste. My potrebujeme 
založiť sociálnych podnik o ktorom rozprávame už donekonečna, dať týmto ľudom prácu a pomôcť 

budovať im vlastné ubytovacie zariadenia na pozemkoch. 
 
Ing. Peter Vargovčík, poslanec MsZ: 
- súhlasím s p. viceprimátorom, že si ťažko získavajú prácu títo naši ľudia a na rozdiel od p. Hrabčáka 

si myslím, že oni sa sami z toho nevysekajú, bol som zúčastnení jednej diskusie s jednou rómskou 
aktivistkou povedala, ak nám biely nepomôžu sami sa z toho nedostaneme, verte, že je to tak. Čo sa 

týka tohto bodu programu opakujem ak bude táto bytovka postavená tak ako hovoril p. viceprimátor, 
že na ul. Mlynskej žijú dve rómske rodiny tak nenašli by sme ešte 4 a postavili tam tú bytovku. 
 
Erik Radačovský, poslanec MsZ: 
- súhlasím so slovami p. viceprimátora, poďme pomôcť rómskej komunite s bývaním, ale nie touto 

formou, poďme im pomôcť takouto formou nech si to zaslúžia, poďme po vzore Spišského Hrhova a 

nestavajme niečo zadarmo, môžeme si zobrať príklad z iných miest, kde to nefunguje, samozrejme 
súhlasím aj s víziou sociálneho podniku, dajme im prácu nech si sami tie domy postavia a potom to bude 

adekvátne. 
 
Mgr. Alžbeta Šoltisova, poslankyňa MsZ: 
- termín výzvy bol 19.11.2018 to sú čisté fakty, uzavretie prvého hodnotiaceho kola je prakticky 
18.3.2019, druhé kolo má byť uzatvorené 1.7.2019, potom je tam napísané v upozornení, že systém 

bývania musí byť funkčný minimálne aj počas obdobia udržateľnosti projektu, t. j. do 31.12. 2028 my 

musíme pokiaľ sa do odsúhlasí, skupinu tých nájomcov týchto bytov naučiť, že musia si tam udržať 
poriadok, musí to fungovať, že tá 70 % skupina musí učiť tú 30 %, samozrejme do tej  30% sa nemôže 

dostať každý, nemôže mať pozdĺžnosti voči mestu, musí mať nejaké zamestnanie, nebude mať z čoho 
platiť poprípade dal by sa zaviesť kreditný systém na kartu, máš zaplatené máš elektrinu a to isté aj s 

vodou. 
 
Erik Radačovský, poslanec MsZ: 
- neviem ako by toto riešenie zlepšilo integráciu občanov z MRK s majoritou, keď by sme ich ešte viac 

segregovali a zároveň môj návrh nepodporiť tento návrh je kreovaný aj náklade diskusie s občanmi, 
ktorí bývajú na Hure a nemyslím si, že toto naše riešenie by podporilo nejakú lepšiu bezpečnostnú 

situáciu. 
 
Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 
- tento problém je vleklý tým dávaním všetkého na tácke, vyrobíme tento problém ešte vleklejším, toto 
nie je cesta ako riešiť rómsku problematiku, my musíme týchto občanov naučiť zobrať si životy do 

vlastných rúk. Matka ktorá dieťaťu len dáva a nenaučí ho mať zodpovednosť, to dieťa ktoré len berie 

čo z neho vyrastie to je také prirovnanie k tomu, my tých našich spoluobčanov nenaučíme nikdy pocitu 
zodpovednosti, my ten problém budeme len nabaľovať a ten problém sa bude niesť ďalšie a ďalšie 

generácie. Toto nie je správna cesta. Naučme ich pocitu zodpovednosti. 
 
Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 
- chcel by som doplniť svojich predrečníkov, bývam v danej lokalite a pre tých nových poslancov by som 
chcel povedať len jednu informáciu. Všeobecne je to problém ktorý asi vieme, že teraz nevyriešime, ale 

našou povinnosťou je pomôcť týmto obyvateľom ako bolo povedané p. Vargovčíkom, ale obyvatelia 

danej lokality sa vyjadrili jasne v petícii, nejakých 1500 občanov za jeden týždeň vyjadrilo svoj 
nesúhlasný postoj s ďalšou výstavbou v danej lokalite to len na margo toho celého, ale tak isto súhlasím, 

že ak by sa našla vhodná lokalita, ktorá by bola naozaj vhodná tak si viem predstaviť, že by sme mohli 



zriadiť skupinu, nejaký mestský podnik prípadne, sociálny podnik je to na zváženie akou formou, keby 
sme im dali možnosť svojpomocne pod dohľadom mesta a odborníkov vybudovať nejaký ubytovanie, 

ktoré by bolo pod dohľadom mesta a odborníkov, niečo podobné sa podarilo v Spišskom Hrhove a 

myslím, že je to cesta ktorú vieme využiť, vieme sa inšpirovať aj iných mestách a obciach. Prikláňam sa 
k tomu aby sme to zvážili a prikláňali sa k tomu čo chcú občania mesta. 
 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- celá táto diskusia dnes nasvedčuje tomu, že celá táto situácia je tak zložitá, že to dnes nevyriešime. 

Ak by sme  sa rozhodli, že budeme stavať na Teleku, zväčšíme oblasť v ktorej bude žiť komunita a bude 

sa rozrastať, keď pripustíme myšlienku, že budeme stavať inde, nie je to také jednoduché pretože tieto 
bytovky budú mať úplne iný štandard a nalepiť ich na ul. Mlynskú je aj z architektonického 

a urbanistického hľadiska úplným nezmyslom, že ich dáme na tie naše nové pozemky do Orkucan, kde 

sa už ľudia nevedia dočkať kedy ich budeme parcelovať a dozvedia sa, že tam ideme stavať bytovky 
nízkeho štandardu pre sociálne slabšie rodiny, my pozemky nepredáme. Bohužiaľ je zatiaľ naša 

spoločnosť stále nastavená tak trochu diskriminačne. Je ťažké také veci riešiť a preto si myslím, že táto 

úloha ak to stihneme do júla je možno aj na diskusiu aj v rámci verejných zhromaždení po jednotlivých 
častiach mesta, kde by pripadalo do úvahy takéto sociálne byty postaviť. Takže celý materiál je 

predložený predčasne, neviem ako rozhodnúť, čo rozhodnúť. Každopádne jedno vieme, že tejto 
problematike sa venovať musíme. Poďme urýchlene jednať o sociálnom podniku, poďme sa venovať 

dovzdelávaniu tohto etnika, tým treba začať a nie rovno postaviť im byty.   
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- môžeme polemizovať o tom kto je v takýchto aktivitách štátu diskriminovaný a kto ťahá za kratšie 
nitky, pretože ja si dovolím tvrdiť, že rómska komunita to určite nie je. 
- vyslovil som takú tézu na poslednom poslaneckom stretnutí grémiu, kde bol aj p. primátor, ktorá znela: 
skúsme osloviť starostov okolitých obcí okolo katastra mesta Sabinov a ponúknuť im, že im zaplatíme 

5% spolufinancovanie, formou mimoriadnej dotácie či pôjdu do takého to projektu. 
 
 
Stanislav Vaňo, poslanec MsZ: 
- chcem reagovať na p. Ernsta tých 1500 občanov, ktorí podpísali petíciu nebolo proti týmto 24 bytom, 

ale proti zvážaniu cigánov a vytvorenia Luníka IX. 
- p. Radačovského sa chcem opýtať zhorší bezpečnostnú situáciu v meste postavenie dvoch bytoviek na 

ul. Severnej 
- p. Lenkovej chcem povedať, že komunita sa rozširuje aj bez týchto dvoch bytoviek 
 
- a že človek a občan sú viac ako vec ako povedal p. Hrabčák tak ako 24 občanov sú pre nás komunita 
 
Ing. Peter Vargovčík, poslanec MsZ 
súhlasím s p. Lenkovou, že dnes to nevyriešime, máme tu nejaký čas do mája a to už bude v podstate 
posledná možnosť zaujať nejaké výsledné stanovisko. Za seba môžem povedať, že v rámci komisie 

sociálnej kde som práve z toho dôvodu aby som mohol riešiť takéto veci, tak vyvinieme úsilie aby sme 

našli rodiny, ktoré by sme tu vedeli prezentovať ako rodiny, ktoré by do týchto bytov mohli ísť a boli by 
prijatateľný väčšinou majoritnou skupinou obyvateľstva. 
 
Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 
- chcel by som apelovať na pred rečníkov súhlasím s mnohými názormi, ktoré tu boli prednesené tak 

isto aj s návrhom p. viceprimátora na poslaneckom grémiu som povedal, že súhlasím s postupom 
financovania veď je jedným z najlepších financovaní aké tu je. P. primátora som upozornil na to už pred 

tromi mesiacmi, že poďme do Veľkej Lomnice alebo Kežmarku skúsme niečo vymyslieť a skúsme hľadať 

lokalitu ktorá by bola pre majoritu aj minoritu, tým že ak by sme išli do tých 24 bytov tak 8 by bolo pre 
minoritu a 16 pre majoritu, aby bola táto minorita začlenená do spoločnosti medzi nás a aby to pre nich 

motiváciou.  
 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- svoje stanovisko som povedal už v pondelok, keď sme boli na stretnutí všetkých poslancov. Nechcel 
by som opakovať tieto dôvody pretože mnohé z nich v rámci tejto diskusie a v rámci 4 dní, ktoré ubehli 



od nášho stretnutia odzneli, naozaj zvažujem a pomaličky mením názor na to, pretože som sa dozvedel 
nejaké informácie a okolnosti o tom ako by mala prebiehať táto výstavba a čo všetko za tým je a naozaj 

sa to začína priečiť mojej povahe a nastaveniu ktoré mám. Prvý moment bol, že ako kresťan som im  

chcel pomôcť možno niekto sa pamätá spred 4 rokov, keď sme sa stali poslanci my, možno sa opakujeme 
a je to otrepané , ale vtedy som inicioval výjazd do Spišského Hrhova, aby sme išli pozrieť ako pracujú 

s Rómami a čo vlastne oni urobili a kde sa dostali. Mnohí si pamätáte slová starostu, ktorý povedal, že 
za 17 rokov čo on je tam sa situácia zmenila asi takto. Keď tam prišiel mali asi 350 Rómov a 350 

obyvateľov bielych. Za 17 rokov majú v Spišskom Hrhove 1750 obyvateľov bielych a 350 Rómov boli to 

pre mňa čísla veľmi fascinujúce a povedal som si je to super a teraz tu mám nejaký elaborát, koncepcia 
bývania Rómov a tu sa píše nárast rómskej pospolitosti od 2010 do r. 2016 o 183 občanov 

a v sledovanom období došlo k poklesu o 130 obyvateľov v majoritnej časti keď si to tak dávam do kopy 
nabrali sme iný kurz ako Spišský Hrhov. Máme iné možnosti kde zamestnať  Rómov a za 4 roky sme 

s tým nič neurobili a dnes im chceme ponúknuť niečo iné ale nebude to riešiť celkovo tú situáciu ktorú 
by sme chceli. Chcel by som sa spýtať p. Molnára, my sme sa na investičnej komisie bavili o dvoch 

bytových budovách po 12 bytov a p. Molnár tu niečo prezentoval, že dve bytové budovy po 12 bytov na 

ul. Mlynskej, jedna bytová budova s 8 bytmi. Stanovisko komisie bolo 4 za 2 proti 1 sa zdržal. Priklonil 
by som sa k názorom, že stiahnime tento bod a začnime jednu serióznu debatu o tom čo budeme s nimi 

robiť aby sme sa približovali tomu vzoru kde ten rozdiel narastá a nie kde sa to začína pokrývať, pretože 
tie výzie pre nás nie sú ružové a pre naše deti a vnúčatá už vôbec nie.  

 

Mgr. Pavol Molnár, referent referátu regionálneho rozvoja: 
- hovoril som len o možnosti, ktorú táto výzva ponúka, nemusí to byť len lokalita Telek môže to byť aj 

ul. Mlynská bolo by to de segregované, neboli by getoizovaní. Ak materiál teraz neschválime do dátumu 
1. 7. 2019 nie sme schopní vypracovať projekt, projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie.  

Stanislav Vaňo, poslanec MsZ: 
- súhlasím s p. poslancom Kropiľákom, že poďme sa konečne o tomto probléme rozprávať, ale pokiaľ 

tu máme a existuje ponuka Európskej únie cez projekt prípadne grant a vláda SR to chce podporiť vo 

forme takej, že bude dávať 95 % financií a mesto len 5 % a bude to pre Sabinovských Rómov, žiadnych 
dovezených, ale našich Sabinovských, ktorí sa bude podieľať na výstavbe tak nevidím dôvod na to aby 

sme toto nemohli podporiť. Pretože toto nie je projekt aby sme tu sťahovali Rómov z iných obcí je to 
totiž pomoc pre našich Sabinovských Rómov, ktorí tu žijú a majú tu trvalý pobyt a nie ktorí tu prišli. 

Takže to nie je žiadny Luník IX. A nou gou zóny možno pre niekoho ktorý tam nemá čo zatepliť, alebo 

nemá kde urobiť kšeft ja tam chodím každý jeden deň, vykonávam tam služobné zákroky, starám sa 
o občanov a nemá z toho ani korunu či vykonám o jeden zákrok viac alebo menej. Tento projekt sme 

dostali od štátu ktorý bohužiaľ od r. 1993 s týmto problémom nespravil nič a preto má p. Kotleba toľko 
hlasov koľko má a jeho strana je v parlamente, ale keď tu prišla takáto ponuka mali by sme ju využiť 

a tým 24 rodinám pomôcť a pomôcť takým spôsobom, že mesto bude riadne kontrolovať či sa miestny 

Rómovia podieľajú na výstavbe tých bytov a aby boli také podmienky, že ten byt dostane iba ten Róm, 
ktorý má pracovnú zmluvu.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- pán kolega názov Luník IX je už obsadený ak hovoríme o Luníku tak si môžeme budovať Luník X. p. 
Kolega hovoríte o tom, že máme financovanie takmer zadarmo aj keď nás to poškodí do budúcna ? Je 

to v poriadku, že zadarmo dostaneme peniaze a napriek tomu tu to využijeme aj keď nás táto investícia 

môže dlhodobo a  trvalo poškodiť ?  
- vo vašej rétorike je vidieť akú voličskú základňu máte a to mi nevyhovoríte. 

- čo sa týka zatepľovania p. kolega ja som nikdy nezateplil ani 1 m2 ja som projektový manažér nie 
zatepľovač. 

 

Jozef Potocký, poslanec MsZ: 
- chcem sa opýtať len to ako dosiahneme to aby v 4 bytoch bývalo menej Rómov ako v 8 biely. Ja tento 

bod určite nepodporí a poprosím p. poslancov aby pozerali na tú výstavbu z dlhodobého hľadiska za 
nejakých 20, 30 rokov či tu chceme mať počet Rómov väčší ako nás bielych. Treba im pomôcť iným 

spôsobom ako takým štýlom, že im dať niečo zdarma a potom to pre nich nemá žiadnu hodnotu.  
- chcel by som reagovať na p. Vaňa, že Rómovia sa nemôžu zúčastniť na nejakej spolupráci pre realizácii 

a výstavbe, aspoň čo mne je známe.  

 
Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 



- ja len na doplnenie odznelo tam na začiatku, že nevieme o akej cene by sa hovorilo, maximálna cena 
príspevku je 2 375 000 €. Tieto bytovky by pomohli zrušiť čierne stavby na ul. Moyzesovej, povedzme 

si pravdu s tým bojujeme. Musela by byť dôsledná kontrola toho všetkého, doslova výberové konanie 

na to aby niekto mohol ten byt dostať. Trošku som to pritiahla za vlasy ja sa ospravedlňujem, ale 
nemohlo by to byť, že hociktorí ktorých vidíme, ktorí zisťujú čo necháva firma Marius Pedersen 

v kontajneroch.  
 

Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 

- ja len takú malú poznámku, že mám veľké pochybnosti o tom, že vybudovanie týchto bytoviek by 
vyriešil problém s čiernymi stavbami, pretože myslím si že obyvatelia čiernych stavieb sú práve tí 

najmenej prispôsobiví a možno aj bez príjmu tak si myslím, že títo by práve neboli adepti na bývanie 
v týchto nových bytoch.  

 
Mgr. Pavol Molnár, referent referátu regionálneho rozvoja: 

- súčasťou žiadosti o NFP má byť vypracovaný dokument prestupného bývania. Prestupné bývanie má 

hovoriť presne o tom za akých podmienok a aký ľudia tam pôjdu. Tak ako my si nastavíme tie podmienky 
tak to budeme musieť dodržať do r. 2028 ako hovorila p. Šoltisova. V rámci oprávnených výdavkov je 

asistent bývania, ktorý by mal byť priamo ubytovaný v bytovom dome a mal by byť ako vztičný dôstojník 
pre mesto, aby dozeral, že v tej bytovke sa nič nedeje a nič neničí a aby sa nezničila samotná tá bytovka.  

 

Jozef Potocký, poslanec MsZ: 
- keď som dobre rozumel je tam nejaký správca do roku 2028 a čo potom kto to bude kontrolovať?  

 
Mgr. Pavol Molnár, referent referátu regionálneho rozvoja: 

- verí sa, že už by mali mať zapracované návyky  
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta dal hlasovať za vystúpenie občana Rudolfa Gregora 
 
Za vystúpenie občana hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 
Proti:0 

Zdržali sa:0 

Nehlasovali: 0 
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, Ing. Peter Vargovčík   
Konštatujem, že vystúpenie Rudolfa Gregora MsZ – schvaľuje.  

 
Rudolf Gregor, občan mesta Sabinov: 

- volám sa Rudol Gregor a bývam na ul. Severnej, to že nás prirovnávate k Luníku IX je veľmi urážlivé, 
tam by som vám prial bývať, lebo tu nerómovia sa nás neboja môžeme ísť sa najesť do reštaurácií atď, 

takže poprosím vás neporovnávajte nás s Jarovnicami ani s Luníkom IX.  
- p. Radačovský vás osobne nepoznám, poznám vás zo sociálnych sietí a zdal ste sa mi inteligentý 

človek, raz sme sa mali aj stretnúť keď si na to pamätáte, ale asi ste zabudli a vy tu idete klamať 

o nejakých živloch ostal som zaskočený.  
- nikto Rómov nechce zamestnať či je vyštudovaný alebo nie, ide o to, že sú ľudia, ktorý nás zamestnajú 

na čierno vezmú na stavby a dajú nám za 12 hodín 20 €, ale zmluvu nám dať nechcú. Šíriť o nás 
nenávisť.  

- bol by som veľmi rád keby tie byty ste nám schválili, žijem u svokry a sme tam 20 v jednom byte. Naši 

rodičia nám nezanechali nič. Mal som o vás úplne inú mienku, ale vy si staviate na nás kampaň a keď 
si myslíte, že tak sa to dá robiť tak to robte ďalej, ale tak to robí p. Kotleba. Ak by sme boli vo vašom 

okrsku tak aj vy by ste prišli za nami a chceli naše hlasy a iba vtedy sme dobrí keď treba voliť.  
 

Erik Radačovský, poslanec MsZ: 
- keď už mňa nazývate extrémistom tak slovo extrémista stráca úplne nejaký význam. Ja som z takýchto 

tvrdení vychádzal po debate s ľuďmi ktorí tam žijú a poslancami z tých oblastí a môžeme sa ich kľudne 

opýtať čo si o tom myslia. V rámci kampane som si prešiel tretinu Sabinova, rozprával som sa so 
všetkými ľuďmi, ktorí bývajú na ul. Jakubovanskej a to by ste sa čudovali čo všetko títo ľudia hovorili. 



Prídete tu poviete dajte nám byty, pozrite sa p. Gregor, zatiaľ ešte len študuje, ale keď si budem chcieť 
založiť rodinu a budem chcieť žiť, tak si budem musieť vziať hypotéku splácať ju a budem mať 

zodpovednosť s tým spojenú, ja súhlasím s tým poďme vám pomôcť, ale nie takto, vy si tie byty musíte 

zaslúžiť a nech je pre všetkých Sabinovčanov rovnaký meter.  
 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 40 k  Zlepšovaniu integrácie obyvateľov zo skupiny 
MRK v meste Sabinov etapa č. 1 
 
Za uznesenie č. 40 k Zlepšovaniu integrácie obyvateľov zo skupiny MRK v meste Sabinov etapa č. 1 
hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne:  
Za: 3 
Proti:5 

Zdržali sa:6 
Nehlasovali: 0 

Za: Ing. Ladislav Haluška, Stanislav Vaňo, Ing. Peter Vargovčík   
Proti: Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Jozef Kropiľák, Jozef Potocký,  Erik Radačovský 
Zdržali sa: Ing. Radoslav Ernst , Mgr. Miroslav Kovalík, Mgr. Daniela Lenková,  Mgr. Eva Motýľová, Mgr. 

Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič 
Konštatujem, že uzsnesenie č. 40 MsZ – neschvaľuje. 
 
 
Rôzne  

 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

- dnes na MsP bol doručený elektromobil Nissan Leaf a mestská polícia ide týmto na vyššiu úroveň 

v technike. Začali sme rozdávať kompostéry pre každú domácnosť a hľadáme možnosti aby do 12 

mesiacov boli doručené všetky kompostéry. 27.3.2019 sa chystáme do Musziny, kde je na veľmi dobrej 

ceste projekt, kde sa alokovali vyššie finančné prostriedky ohľadom obnovy hradieb v meste. 20. 3.2019 

sa konalo výjazdové zasadnutie vlády SR iste ste to postrehli. Okrem zhodnotenia zamestnanosti ktorá 

klesla v okrese z 18 % na 12 % bolo vytvorených 1400 pracovných miest čo je o 300 viac ako 

predpokladal akčný plán.  Následne bola kontrola uznesení, kde som hovorila pýtal sa o obchvate 

v Sabinove a na priestor po bývalých štátnych lesoch, areál skládky lesa, čiže jedna úloha je splnená. 

Prvé uznesenie bude o navýšení finančných prostriedkov a vykúpení pozemkov do  konca tohto roku. 

Na budúci rok by malo ísť stavebné povolenie, peniaze v hodnote 40 mil. € sú pripravené a začiatok by 

mal byť  v r. 2021. Bol rozdelený balík finančnou dotáciou vlády, keďže môj prvotný návrh bol na 200 

tisíc € na opravu evanjelického kostola, ale nedá sa takýmto jedným projektom zakryť všetko tak sme 

museli ísť do menších vecí.  55 tisíc € je schválených na vzduchotechniku v MsKS na 3D kino 10 tisíc €, 

oprava havarijného stavu strechy štadióna 35 tisíc € a 130 tisíc € ide do modernizácie športového areálu 

v Sabinove. Čo sa týka investičných akcií pokračuje cyklochodník Sabinov – Drienica, A3 bytový dom tak 

isto pokračuje a začal sa tento týždeň výrub stromov k Eurovelu 2011. Súťaž je ešte stále na kontrole. 

Na stretnutí s predsedom PSK som deklaroval záujem o akciu Milujem svoje mesto a keďže 

koordinátorka je p. Heredošová, aby nás o tom informovala. 

Mgr. Katarína Heredošová Dis art., riaditeľka ZUŠ: 

-  Milujem svoje mesto je projekt, ktorý už beží 3. ročník v meste Prešov. Najprv to bolo len na úrovni 

mesta a dobrovoľníckych skupín a tento rok do toho už vstúpil aj Prešovský samosprávny kraj  s tým, 

že tento rok bolo oslovené aj okresné mestá v rámci nášho kraja. Bolo oslovené aj mesto Sabinov 

a chcem vyjadriť veľké poďakovanie za spolupodieľanie sa na tomto projekte. Hlavnou myšlienkou 

projektu je zapojiť čo najviac dobrovoľníckych skupín do úpravy mesta , čistenia mesta, jednotlivých 

lokalít ktoré vytýči mesto za najpotrebnejšie vyčistiť  a upratať. Len pre vašu informáciu čí ma zmysel 

takýto projekt realizovať, tak si myslím, že má to veľký význam  a čísla sú zhruba takéto minulý rok bolo 

zapojených 3 300 dobrovoľníkov a ak mesto na konci projektu malo vyčísliť, že asi zhruba aký prínos 

mal tento projekt tak vyčíslená suma bola 19 tisíc  €, ktoré mesto ušetrilo na týchto prácach. 

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 



- p. Vincent Matija ma poprosil o možnosť vystúpenia: 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta dal hlasovať za vystúpenie Vincenta Matiju: 

 

Za vystúpenie Vincenta Matiju hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 

Za: 14 

Proti:0 
Zdržali sa:0 

Nehlasovali: 0 

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, Ing. Peter Vargovčík   
Konštatujem, že vystúpenie Vincenta Matiju  MsZ – schvaľuje 

Vincent Matija, obyvateľ mesta : 

- dovoľte mi aby som sa aj ja vyjadril k tomu, čo odznelo na MsZ 31.1.2019 v bode rôzne z vystúpenia 

p. Márie Červeňákovej. To, že p. Mária Červeňáková tvrdí, že nie je členkou urbariátu teraz, áno je to 

asi tak, ale zabudla vám povedať, jednu veľmi dôležitú informáciu a to, že p. Mária Červeňáková bola 

ešte v r. 2007 v prípravnom výbore pri zakladaní urbariátu spolu s p. Jozefom Okošom, Jaroslavom 

Machekom a ďalšími 4 členmi z Orkucian. Dokonca p. Mária Červeňáková dňa 22.9.2007, túto 

zakladajúcu schôdzu urbariátu aj viedla, kde bol prítomný p. notár Pavlík z Košíc.  Po zvolení výboru bola 

p. Mária Červeňáková navrhnutá ako podpredsedníčka urbariátu v Orkucanoch. Asi o dva týždne po 

zakladajúcej schôdzi v októbri 2007, p. Mária Červeňáková svoje podiely 10 ,160 dvojín predala p. 

Jozefovi Okošovi za 165 tisíc SK. Tak nech sa p. Mária Červeňáková rozpomenie ja na tie začiatky pri 

založení urbariátu ako aktívne pracovala. Po druhé čo sa týka súdnych sporov ja sa už 3 roky 

nezúčastňujem na žiadnych pojednávaniach. Môže to potvrdiť aj p. Okoš , p. Machek a ďalší dotknutý 

obyvatelia Orkucian. Po tretie čo sa týka návrhu za člena sociálne a bytovej komisie, ja som nešiel ako 

súkromná osoba občan Orkucian, mňa do tej komisie navrhli členovia základnej organizácie slovenského 

zväzu telesne postihnutých, ktorej som predsedom už 31 rokov aby sme mali zastúpenie v tejto sociálnej 

oblasti pre nás veľmi dôležitej. Čo sa týka rozposielania emailov alebo správ poslancom MsZ bolo by 

dobré aby p. Mária Červeňáková povedala, kto je ten kontroverzný občan  z Orkucian. Ja som nikdy 

neposielal žiadne sms-kové ani emailové správy, určite musí byť aj mobilné číslo odosielateľa.  Po piate 

škoda, že nie je tu p. Machek lebo som ho chcel vyzvať, kto je ten p. Matija ktorý robí protizákonné veci 

stavia na čierno, lebo aj ja bývam pri materskej škole a volám sa Matija len nepovedal meno. 

 

 Erik Radačovský, poslanec MsZ. 

- v priebehu rokovania ma požiadal p. Ing. Mgr. Art Marek Matija o slovo. 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta dal hlasovať za vystúpenie Ing. Mgr. arch. Mareka Matiju: 

 

Za vystúpenie Ing. Mgr. arch. Mareka Matiju hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 

Za: 13 
Proti:0 

Zdržali sa:0 

Nehlasovali: 1 
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  
Nehlasovali: Ing. Peter Vargovčík  
Konštatujem, že vystúpenie Ing. Mgr. Art. Mareka Matiju  MsZ – schvaľuje. 
 

Ing. Mgr. art. Marek Matija, obyvateľ mesta: 

- nechcem tu roztáčať kolo, že jeden na druhého tu budeme tuná reagovať. Viete čo sa stalo 31.1.2019 

vystúpenie a školenie dlhodobo nezamestnaného 17 rokov a daňového dlžníka. Bohužiaľ je to tak preto 



by som vám chcel dať návrh na zmenu rokovacieho poriadku aby občan, ktorý tu vystupuje v rôznom 

reagoval na mesto nie osobné invektívy. Preto nechcem reagovať na štrkovú pozemkovú mafiu sú to 

konkrétne traja členovia plus jeden člen na katastri „ podvodnom katastri v Sabinove“. Slovensko 

bohužiaľ nie je právny štát lebo ak by bol tak by takíto ľudia boli obmedzení na osobnej slobode. Páni 

poslanci skúste zmeniť rokovací poriadok v tom aby a tu občan nemohol vyjadrovať k inému občanovi 

ale vo vzťahu k mestu, poslancom a veciam ktoré sa týkajú MsZ. Chcem vám do zreteľa čo sa deje 

v Orkucanoch. Orkucany sú vyťažené štrkom na zhruba 25 ha, ďalších 50 ha sa chystá. Orkucany slúžia 

iba ako projekt developerom lebo keď vchádzate do Orkucian nemáte nič iba ťaženie štrkov. Prečo toto 

všetko hovorím ide tu o našu ekológiu, spodnú vodu, ekonómiu, pozrite sa smerom  hore na Červenú 

vodu, máme tu vzadu ľudí, ktorí sa už 4 roky snažia zmeniť územný plán tým spôsobom, že dávajú do 

toho svoje peniaze a za určitých legálnych vecí dajme mestu rozvoj na všetky ostatné strany. Nie len 

pre marginalizované skupiny ale aj pre ľudí, ktorí chcú sa z hypoték zaviazať na 20 rokov platiť. Mestu 

Sabinov to prinesie ďalší ekonomický rozvoj. Skúsme v komisiách ísť progresívne. Vyzývam vás p. 

poslanci poďme dať Sabinov určitým smerom, tak že nám aj ostatné okresy budú závidieť. Preto vás 

poprosím p. poslanci skúsme pri najbližšom rokovaní MsZ ktoré bude rokovať o tom či budú nejaké 

zmeny doplnkov územného plánu, máme tu mladé rodiny, ktoré chcú smerom na Červenú vodu, ale aj 

v iných oblastiach budovať za svoje peniaze v súlade s platnou legislatívou. Prosím vás urobte to, 

podporte to poďme to toho na to som tu. A teraz si zoberte prečo som k tomu vystúpil, lebo v Sabinov 

e, konkrétne v katastri Orkucany je čierna stavba ideme ju teraz legalizovať v procese EJA. Máme tam 

vyťažených 5 ha, ktoré neboli zmenené do teraz preto sa táto skupina snaží toto robiť. Skôr či neskôr 

sa týmto problém budete musieť zaoberať. Prosím vás Orkucany ide sa tam stavať 52 rodinných domov 

nedajte vyrúbať tie lipy, ktoré sú tam. Orkucanom sme zobrali Poľnohospodársku školu nie vy ale život. 

Táto oblasť sa z historického hľadiska volala Gazdašák, prosím vás pomenujte túto oblasť tak, 

vychádzajme z histórie. Skúsme zachrániť tie lipy ktoré sú všetky poznačené na výrub, tie lipy tam rástli 

100 rokov. Vyzývam vás p. poslanci poďme ďalej rozširovať Huru, stavebné pozemky, parky a nie je 

problém iba s vlastníctvom. Prosím vás zamerajte sa na Orkucany, kde nemáme žiadneho poslanca, kde 

vládne pozemková štrková mafia, všetky úbočky sú zarastené, oni chcú ťažiť štrk oni sa nestarajú, preto 

vás vyzývam p. poslanci prijmite LV ako majú v obciach Drienica, Šarišské Sokolovce, že vlastník ktorý 

sa nestará niekoľko rokov o svoje vlastníctvo je možné mu udeliť pokutu.   

Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 

- keď môžem reagovať na pred rečníka, určite sami poslanci vidíte, že bude nám naozaj potreba nájsť 

nejaký vhodný spôsob akým by sme mohli udeliť slovo občanovi, ale aby sa vyjadroval konkrétne 

k veciam. Myslím, že MsZ nie je žiaden súd ani zmierovací orgán. Budem to určite iniciovať v spolupráci 

s právnikom a mestom. 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- ja ako dlhodobý člen stavebnej komisie musím konštatovať, že my sa naozaj neustále zaoberáme 

podnetmi občanov vo veci zmeny územného plánu a vo veci výstavby či už ako  keď je investorom mesto 

ale riešime aj súkromné zámery. Niektoré veci si vyžadujú naozaj poctivé naštudovanie podkladov. 

Nemôžeme pristupovať k zmene územného plánu niekoľko krát do roka, robíme nejaké kumulatívne 

veci naraz po niekoľkých rokoch.  Čo sa týka k vystupovaniu občanov dopredu je ťažko povedať s čím 

vystúpi občan a my si musíme vážiť slovo občana a jeho názor teda. 

Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 

- chcel by som poprosiť vedenie mesta, bol som oslovený občanmi a tak isto som zašil aj sám ako 

účastník cestnej premávky aby sa riešili križovatka  na ul. Jakubovanská, ul. Puškinova  a ul. 17 novembra  

kde sa parkuje v križovatke. Tieto veci som si overoval aj na inšpektoráte a tieto veci som riešili s p. 

Vaňom, bolo to riešené a viem, že je tam málo parkovacích miest, ale tak ako sa tam parkuje je to niečo 

príšerné. Podľa vyhlášky je možné parkovať v križovatke 5 m pred  križovatkou za podmienky že pre 

jeden aj druhý pruh je 3 m.  Čiže 6 m pre jednu aj druhú stranu. Nechám na riešení mesta aby sa to  

tam  vyriešilo,  aby nedochádzalo ku kolíziám.  Som rád, že bolo výjazdové zasadnutie vlády, škoda že 

nie v Sabinove ako bolo pred tým plánované, ale v Lipanoch tak čo už vyboxovali si to. Vieme po akej 

línii. Teším sa, že sme ako mesto  získali dotáciu  na stavby, ktoré boli  pánom primátorom aj spomenuté, 

resp. vieme si ich pozrieť na stránke úradu vlády SR. P primátor chcem sa ťa spýtať overil som si to aj 



u iných žiadateľov, samozrejme dotácia ma teší  a  že boli uspokojené teda dané dotácie na stavby ktoré 

si spomínal, ale absentuje mi tam evanjelický kostol. Bol som pri tebe na osobnom stretnutí mal som 

dokonca poverenie rokovať na úrade PSK  s odbornými poslancami, bolo možné ísť spoluúčasťou  do 

tohto projektu aj keby sme boli dostali dotáciu z vlády . Mrzí ma to, že to takto nie je tak som chcel len 

spýtať  či ty alebo kto tvoril žiadosť , lebo my sme dávali žiadosť o pridelení tejto dotácie a prečo tam 

absentuje. Viem, že boli pozvaní na to hostia to je logické, videli som aj niektoré zábery  z tohto 

stretnutia, predpokladám, že bol pozvaný aj p. Bernát a chcel by som sa spýtať či bol na úkor svojho 

osobného voľna alebo dovolenky. 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

- áno chcel som do tejto výzvy a sedeli sme s p. Heredešovou a našimi regionalistami , výstavbarmi a 

hľadali sme  spôsob ako dofinancovať  cez 50 % spolufinancovanie  výzvu pre región ale táto dotácia 

bola pre náš región zamietnutá preto sme to rozdelili na tie akcie o ktorých som už hovoril. 

- čo s týka p. Bernáta, p. Bernát nebol na zasadnutí vlády p. Bernát mal akciu SNS so svojimi poslancami 

bol som pozvaný aj ja po ukončení zasadnutia som sa tam zúčastnil, ale neviem vám teraz odpoveď  či 

to bolo na úkor P-čka alebo dovolenky , zistím dám vám vedieť. 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- chcel by som sa opýtať ako by sme mohli nakopnúť sociálny podnik  a či by bolo reálne z našej strany 

a či by bola VPS- ka schopná robiť výpravky ciest po zime v rámci mesta, aby sa vytvorili nejaké pracovné 

miesta a neriešili sme to súťažou a dávali priestor iným firmám, keď máme podnik ktorý si myslím, že 

by to zvládol. 

Mgr. Jozef Kovalík, poslanec MsZ: 

- jedna faktická otázočka na teba p. primátor. Uvažuje vôbec mesto s nejakou predpokladanou 

investíciou v rámci výzvy PSK na tento evanjelický kostol a s akou predpokladanou čiastkou. 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

- momentálne do evanjelického kostola nie, keď pôjdeme tak tie finančné prostriedky čo sme dostali na 

športový areál, pôjdeme do výzvy pre náš kraj tam sa zapojíme do modernizácie športového areálu  v 

akej výške to nevieme, projektanti to musia dopracovať. Je to kúpalisko, športový areál, oprava 

futbalových šatní, oprava futbalovej tribúny a výstavba nových hokejových šatní a samozrejme aj strecha 

ktorá je v havarijnom stave. 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- p. primátor ma požiadal o stretnutie s predsedom PSK  p. Majerským  vo veci spolufinancovania našich 

zámerov na tento rok. Predpokladám, že budúci týždeň sa nám podarí dohodnúť pracovné stretnutie 

tak to by malo prebehnúť na úrovni poslanec, predseda PSK a primátor mesta Sabinov. 

Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 

- p. primátor ty si mi odpovedal na športový areál ako taký nie na evanjelický kostol. 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

- teraz nejdeme lebo tie prostriedky sme nedostali, je tu ešte jedna šanca pokiaľ  nedostaneme povolenie 

na vyhliadkovú vežu, kde máme 50 tisíc € z minulého roku, tieto peniažky použijeme ku evanjelickému  

kostolu a tam môžeme o tom uvažovať, ale neviem či môžu ísť dva krát žiadosti. 

Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 

- môžeme sa v žiadosti podieľať aj my samostatne ako mesto, môže žiadať aj športový klub aj na jednu 

výzvu aj na druhú, ale ja stále nemám jasno či mesto bude žiadať dotáciu na evanjelický kostol. 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

- áno budeme žiadať. 

 

Interpelácie 

 



Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslanec MsZ: 

- mám viacero bodov, ktoré som si spísala na podnet občanov. Poprosil by som potom kompetentných 

aby sa mi vyjadrili. Prípadne mailom čo budem veľmi rada, aby som to mohla posunúť ďalej. Na stretnutí 

poslancov v pondelok som spomínala chodník na ul. Matice slovenskej, chodník je urobený na severnej 

strane na južnej nie je pýtam sa kedy bude hotový, prípadne až sa rozhodne mesto dokončiť tak aby 

koreloval esteticky s napojením chodníka od obchodu CBA. 

- kedy sa pristúpi k realizácii bezbariérového prístupu v MsKS 

- kedy sa opraví miestna komunikácia od Hotela Torysa po cintorín? 

- navrhovala by som osobne ak chcem zvýšiť návštevnosť  mestského kúpaliska, či by sa nedali nájsť 

nejaké peniaze na to, aby sa aspoň v niektorých momentoch vylepšilo to kúpalisko  na workautové 

ihrisko, ktoré by tam mohlo by využívané aj v prípade nepriaznivého počasia a hneď relax vo vode. 

- prechod pre chodcov na ul. Štúrovej ak chcete prejsť z ul. Štúrovej k Eposu napríklad teda na ul. 

Puškinovu nemáte veľmi veľa možností. Skúste pouvažovať či by nebolo možné dať tam prechod pre 

chodcov keď je tam výstup na ulicu. 

- prešla som si chodník na ul. Jilemnického od bitúnku až po poslednú baštu oproti Daňovému úradu a 

je v katastrofálnom stave. Ak by sa dalo nakontaktovať na majiteľov týchto nehnuteľností  aby sa to 

dalo nejak do poriadku. Svojho času navrhoval p. Juraj Karniš v týchto lokalitách uličku remesiel. Myslím, 

že by sme mali nad tým porozmýšľať a dajme hlavy do kopy pretože mesto by takúto uličku remesiel  

mohlo prijať. Táto ulička je zdokumentovaná vo filme Obchod na korze aj týmto spôsobom pritiahnuť 

turistov do nášho mesta. 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- chcem sa opýtať p. Šaršalu ako sme postúpili  s vypracovaním v  stratégii rozvoja nášho podniku VPS 

s. r. o.  p. Prednosta mi aj v mailovej komunikácii odpovedal, že sa bude pracovať na príprave rozvoja 

tejto spoločnosti. Chcel by som sa spýtať ako pokračuje príprava? 

- chcel som interpelovať p. Ing. Čekana štatutára Polikliniky ,n. o a ja nerozumiem prečo tu dnes nie je  

preto chcem poprosiť p. primátora aby urobil nejaký pohovor so štatutármi našich organizácií aby boli 

prítomní  v zmysle rokovacieho poriadku na rokovaniach poslancov poslaneckého zboru. Začiatkom 

marca prebehlo rokovanie  dozornej a správnej rady na Poliklinike Sabinov, n. o.,  kde som členom  

dozornej rady a tam som vzniesol niekoľko pripomienok, ktoré som adresoval p. riaditeľovi  písomne. 

Písomne išli 4.3.2019 dnes je 21.3.2019 a ja do dnes nemám žiadnu odpoveď  ani v písomnej ani v 

mailovej podobe ani telefonicky ani p. riaditeľ tu dnes nie je. Preto chcem z tejto pozície poprosiť p. 

kontrolóra aby mi v tejto veci pomohol a nejako dotazoval p. riaditeľa keďže je to naša organizácia. 

Erik Radačovský, poslanec MsZ: 

- chcel by som sa opýtať kompetentných  kedy sa budú v Sabinove opravovať miestne komunikácie 

pretože viaceré sú v hroznom stave. Tým pádom by som chcel poprosiť aby sa v tejto veci začalo konať 

a všimol som si že sú v katastrofálnom stave najmä cesta na ul. Jakubovanskej tam pri kontajneroch a 

na prechode prechodcov je 30 cm diera a to keď si niekto s autom nevšimne môže sa stať, že si poškodí 

majetok. 

Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 

- mesto Sabinov sa teší, že máme dvoch zástupcov v PSK bodaj by sme ich tam mali viacej. Pretože 

každý taký poslanec môže a vie svojím pôsobením priniesť financie do mesta. Preto by som chcel 

poprosiť p. Hrabáčka aby pomohol vedeniu mesta spojiť sa s p. Majerským aby sme naozaj mohli 

doniesť viacej peňazí pre rozvoj mesta. Moja interpelácia sa bude vzťahovať skôr na to či p. Hrabčák 

nechce naozaj prehodnotiť  pôsobenie v mestských organizáciách v ktorých je delegovaný pretože 

dnešným hlasovaním je už delegovaný  do 4 mestskej organizácie. Viem, že sú poslanci, ktorí sú iba v 

jednej organizácii. Vo VPS s. r . o. ste v dozornej rade v Sabyte s. r. o. ste vo valnom zhromaždení v 

Poliklinike n. o. v dozornej rade a dnes CISKO.  Viem že ste mladý energický a z pohľadu vyťaženosti 

aby ste mohli viacej pracovať na krajskej sfére a mohli tieto financie pritiahnuť tu, aby ste prehodnotili 

či chcete byť vo všetkých 4 organizáciách. 

Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 



- zabudla som ešte na malé obecné služby.  Stretávame ich každý deň a mnohí sme radi, že ich 

stretávame tam, kde ich máme stretnúť, ale hlavne veľmi sa teším ich činnosti . Veľa krát sa mi totiž 

stane, že vedúci skupiny zbiera všetko čo má a ostatní ťahajú len vrece a nejaká tá činnosť uniká. 

Navrhovala by som či by sa nedalo , neviem koľko je tých skupiniek  a koľko ľudí je tam zapojených , 

zistím si to alebo mi dáte vedieť, ďakujem, či by nebolo vhodné rozdeliť alebo zmenšiť tie skupiny  tak 

aby každá mala a bola zodpovedná za svoje miesto a kontrolovať to priebežne, aby sme si boli istí, že 

si plnia tú povinnosť.  V pondelok sme rozprávali o začisťovaním mestských komunikácií po zimnej 

makadamovej posýpke , nefunguje to ako by to malo. Kôpky poostávali už tretí deň, zle sú vyčistené aj 

krajnice ciest. 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

- malé obecné služby sú v kompetencii správy majetku. Toto všetko čo ste vraveli funguje, každý jeden 

koordinátor má svoj rajón, mesto je rozdelené fungujú doobedu a poobede s ľuďmi ktorí prídu na výkon. 

Miestne komunikácie sú v parkete našej malej obecnej služby a tak isto VPS, s. r. o. na základe 

objednávok. Čo sa týka ciest, ktoré patria pod správu a údržbu ciest PSK rozprával som s p. Horvátom 

a p. Humeníkom začínajú údržbu ciest v Sabinove budúci týždeň. 

Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 

- chcel by som podporiť to čo povedala p. Šoltisová je potrebné komunikácie očistiť, ale chcel som sa 

ešte opýtať minulý rok sa v meste označovali poškodené poklopy na cestách v rámci mesta. Nič sa s tým 

neudialo tak by som bol rád keby sa tieto poklopy a prepadnuté kanály dali do kopy a chcel by som 

vedieť v akom je to štádiu a kedy sa začne s opravou?  

- všetci dobre vieme, že ak ideme ráno na polikliniku tak celé doobedie je tam nemožnosť prejsť dvoch 

áut po ceste SNP. Poprosil by som kompetentných, aby zvážili či nie je možnosť rozšíriť parkovisko popri 

ceste pred Poliklinikou nakoľko naozaj tam je to veľmi rizikové. 

- opäť sa ma pýtali obyvatelia z lokality Hura č by nebolo možné osadiť retardér na ul. Cirbusovej medzi 

domami č. 48 a č. 49, viem že v minulosti s tým bol nejaký problém ja si momentálne nespomínam aký, 

nakoľko to  nezasahovala ani do križovatky, ale reálne je tam nebezpečná situácia.   

Ing. Michal Repaský primátor mesta: 

- viete dávate také podnety keby sa to opýtal Jozef Potocký, Erik Radačovský, novozvolení poslanci, ale 

veď vy ste už druhé volebné obdobie, viete veľmi dobre kde sa máte otočiť či na p. Palenčára či na p. 

Tuleju keď sú rozsypané kôpky viete že je malá obecná služba. Zbytočne naťahujete čas viete to veľmi 

efektívne vyriešiť. Čo sa týka toho retardéra je to pred vašim domom ? Irituje ma trošku to, že hore od 

Mamba je stopka a tak isto z druhej strany tak sme vodiči a dodržujeme pravidlá cestnej premávky ? 

Druhá vec zoberte si ten retardér je hlučnosť pred tým domom, vy to kdesi postavíte a bude to problém. 

Keď to má svoje meríto schváli to krajský dopravný inšpektorát nemáme problém.  

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- p. viceprimátor tu nejde o to či chcem alebo nechcem byť členom v orgánoch mestských spoločností 

ja tam musím byť má to svoje dôvody, prečo tam mám byť, ja som sa nestal členom správnej a dozornej 

rady v orgánoch mestských spoločností preto aby som sa so štatutármi kamarátil, ale preto aby som 

pomohol k lepšiemu fungovaniu. Skúste sa spýtať p. riaditeľa Sabytu p. Hužvára koľko som ako člen 

valného zhromaždenia tejto spoločnosti pomohol. Či už rozširovaním bytového fondu, či už rozširovaním 

ďalších projektov výroby a  distribúcie tepla a keď si tu niekto myslí že si robím nejaký biznis s p. 

Hužvárom tak ste na veľkom omyle a veľmi rád sa s vami stretnem osobne povedzme aj v rokovacej 

miestnosti Sabytu s. r. o. a môžeme si to vydiskutovať osobne.  Je tu môj verejný prístup ako poslanec 

PSK kedykoľvek a ktokoľvek z mesta Sabinov a nášho okresu ma poprosí o akúkoľvek pomoc ako 

poslanca PSK či už starosta obce alebo p. primátor stále mu vyhoviem a nájdem spôsob ako sa stretnúť 

na úrovni kraja, aby sme riešili problémy mesta, nášho okresu.  Pred mesiacom prebehlo stretnutie so 

starostom obce Šarišské Michaľany p. Mačom, Ing. Benešom, ktorý je riaditeľom agentúry regionálneho 

rozvoja mňa a p. doktorom Majerským, pretože chceme pomôcť nášmu mestu napojiť Eurovelo 11, 

ktorý má končiť našim katastrom v obci Orkucany a nebude mať ďalšie pokračovanie do katastra Šariš. 



Pracuje sa na podaní žiadosti o realokáciu zdrojov, teda mala by ísť v týchto dňoch žiadosť na riadiaci 

orgán aby sa dofinancoval úsek Šarišské Michaľany.  

 

Ing. Peter Vargovčík, poslanec MsZ: 

- keďže sme dnes schválili názov Švabľovka tak mám dve také podnety, aby sa ihrisko na Šanci kosilo 

pravidelnejšie lebo posledné roky je to tam nejaké slabšie a tak isto aj ten hrebeň ku krížom. Tak isto je 

tam aj orechový sad, ktorý tiež je istá značka ako Gazdašák alebo Šanec a vraj je dosť zanedbaný tak 

či to dáme do poriadku alebo sa to nechá padnúť.  

- chcem sa opýtať či sa rieši parkovisko pri Milk Agre, s. r. o.  

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

- chcem odpovedať na to ihrisko na šanci aj ten chodník my to v rámci malej obecnej služby aj keď to 

nie je náš majetok, udržiavame. To parkovisko pri Milk Agre ešte preverím.  

Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 

- bol som oslovený susedom p. Martauzom, lebo ozaj nedá sa tam vyjsť z tej križovatky vonku vycúvať, 

pozývam vás na kávičku, aby ste videli koľko áut prejde na ul. Cirbusovej od Mamba, jazdí sa tam rýchlo 

stopka tam neplatí.  

- ešte som nepostrehol odpoveď k parkovisku pri Poliklinike, n. o.  

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- tento krát som sa prihlásil ak poslanec PSK, len s jednou krátkou poznámkou. Dávam vám do 

pozornosti včera prebehlo tretie výjazdové rokovanie úradu vlády SR a chcem vám dať do pozornosti 

ako si vláda váži poslancov za kraj a okres Sabinov. Tretie rokovanie vlády prebehlo bez akéhokoľvek 

oznámenia, že vláda bude rokovať a poslanci za daný okres pokiaľ viem ani len oboznámení neboli. Je 

smutné, že vláda nás ako partnerov na rokovanie neberie, pretože mám mandát všetkých občanov 

a sme to práve my ktorí reprezentujeme náš okres na krajskej úrovni.  P. Ing. Jánošík mal možnosť nás 

pozvať a neurobil to druhý krát po sebe a myslím si, že toto je smutná vizitka určitej garnitúry ktorá 

vedia náš štát niekoľko rokov.  

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

- toto všetko organizuje úrad vlády, ktorí majú svoj protokol a popravde nebolo tam ani miesto.  

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- chcem sa opýtať či je v kompetencii mesta skúsiť rokovať s vedením pošty. Určite ste sa tým všetci 

stretli, že na pošte sa zmenila organizácia sídli tam poštová banka a na pošte sa tvoria fronty. 

Neorganizované rady v ktorých si treba vystáť veľmi dlhý čas, či by nebol dobré pokúsiť sa nájsť nejaké 

riešenie, budova je veľká priestorov je tam dosť tak možno presunutie banky do iného priestoru, alebo 

aby pošta tam nainštalovala ten objednávací stánok aby občania podľa čísel videli ako pristupovať 

k jednotlivým okienkam.  

- jedna prosba ku kolegom, dnes tu zasa rokujeme pomerne dlho, sľúbili sme si na začiatku volebného 

obdobia, že zastupiteľstvá budeme mať od rána tak sa chcem opýtať,  či si nevieme v práci vybaviť raz 

za dva mesiace, aby sme mohli začať rokovania o 9 pol 10, 10 hod.  

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

- s tou druhou časťou interpelácie úplne súhlasím a tu prvú časť preveríme a dáme vedieť.  

 Erik Radačovský, poslanec MsZ: 

- súhlasím s poslancom p. Kovalíkom, že je potrebné osadiť na viaceré miesta retardéry.  Bolo by dobré 

ak by sa komisia stavebná zaoberala týmto problémom prejazdnosti tých ciest, lebo aj na ul. 17.  

Novembra chodia autá dosť rýchlo a mám obavy aby tam neprišli k nejakému úrazu.  

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



- budem reagovať na interpeláciu p. Hrabčáka. Na vízii a pracuje, tento materiál je nasmerovaný na 

zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré by malo byť realizované do konca mesiaca apríla. 

Na ktorom by malo byť prjednané výsledky hospodárenia za posledné účtovné obdobie. Mám za to, že 

je to taký vhodný okamih, aby po prerokovaní výsledkov hospodárenia spoločnosti sa valné 

zhromaždenie zaoberalo otázkou vízie a postupu spoločnosti.  

- vízia je niečo čo je veľmi dôležité a ja ako konateľ nemôžem určiť víziu spoločnosti, mám svoj 

nadriadený orgán a to je valné zhromaždenie a nerád by som ho obchádzal a jednoducho je potrebné 

prejednať tento smer na valnom zhromaždení a potom ak to bude potrebné prejednať to na MsZ: 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

- tým poslancom, ktorým sa nevyhovelo bude v lehote 30 dní podľa rokovacieho poriadku odpovedané.  

- p. Bernát dostávaš za úlohu odovzdať každému poslancovi osobne poslanecký preukaz. 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta – poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie MsZ. 

 

 
V Sabinove dňa 03.04.2019 

 

 
 

 
  

             ...........................................           .............................................. 

                    JUDr. Martin Judičák                                                 Ing. Michal Repaský 
                       Prednosta MsÚ                                                       primátor mesta 

 
 

 
 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Radoslav Ernst ................................................... 
                                  

         Stanislav Vaňo ................................................... 
 
 
 
Zapisovateľka: Mgr. Beáta Pribulová...................................... 


