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z  rokovania mestského zastupiteľstva 
 
 
Dátum: 25. apríla 2019 
Miesto: MsÚ Sabinov 
Začiatok rokovania: 13.00 h 
Ukončenie rokovania: 18.50 h 
 
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, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. 
Peter Vargovčík   
 
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 15 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. Michal Repaský, primátor mesta, dal hlasovať za schválenie programu podľa predloženej pozvánky  
 
Za schválenie programu podľa predloženej pozvánky hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne:  
Za: 15 
Proti: 0 

Zdržali sa:  
Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 

Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Miroslav 

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

Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík   
Konštatujem, že návrh programu podľa predloženej pozvánky MsZ – schvaľuje.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
-  dovolím si doplniť nasledovný bod rokovania tohto MsZ a ten znie: Zmena žiadateľa o nenávratný 

finančný príspevok pre projektový zámer Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. 
 



Primátor mesta, Ing. Michal Repaský, dal hlasovať za doplňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD. –
doplnenie bodu č. 9 do programu MsZ:  Zmena žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre 
projektový zámer Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 
 
 
Za doplňujúci  návrh Ing. Marek Hrabčáka, PhD. - doplnenie bodu č.9 do programu  MsZ:  Zmena 
žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre projektový zámer Centrum integrovanej zdravotnej 
starostlivosti hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne:   
Za: 9 
Proti: 0 

Zdržali sa: 6 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 

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, Ing. Peter 

Vargovčík   
Zdržali sa: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon 

Vaňo 
Konštatujem, že doplňujúci návrh Ing. Mareka Hrabčáka, PhD., MsZ - schvaľuje. 
 
Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 
- navrhujem doplniť bod programu a to: Návrh na výmenu zástupcov mesta do orgánov obchodných 

spoločností s majetkovou účasťou mesta a orgánov neziskových organizácií. Na dovysvetlenie je to 

výmena v organizáciách, pretože p. Stanislav Vaňo nemôže byť v obchodnej spoločnosti, t.z., Stanislav 
Vaňo by išiel do Polikliniky n.o, a Mgr. Šimon Vaňo by išiel do Sabytu s. r. o.  

 
 
Primátor mesta, Ing. Michal Repaský, dal hlasovať za doplňujúci návrh Ing. Ladislava Halušku, a to 
doplnenie bodu č. 10 do programu MsZ – Návrh na výmenu zástupcov mesta do orgánov obchodných 
spoločností s majetkovou účasťou mesta a orgánov neziskových organizácií  
 
Za doplňujúci návrh Ing. Ladislava Halušku, a to doplnenie bodu č. 10 do programu MsZ – Návrh na 
výmenu zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a orgánov 
neziskových organizácií hlasovali poslanci mesta Sabinov  nasledovne:   
Za: 15 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 

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

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

Vargovčík   
Konštatujem, že doplňujúci návrh Ing. Ladislava Halušku MsZ- schvaľuje. 

 
Primátor mesta, Ing. Michal Repaský, dal hlasovať za schválenie programu MsZ. 
 
Za návrh programu poslanci mestského zastupiteľstva mesta Sabinov hlasovali nasledovne:   
Za: 15 
Proti: 0 

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 

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

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

Vargovčík   



Konštatuje, že návrh programu MsZ  bol schválený. 
Program rokovania bol schválený  takto: 
 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
3. Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ 
4. Koncepcia financovania Ul. Šancovej – Sabinov a stanovisko hlavného kontrolóra k úveru 
5. Návrh na doplnenie investičných akcií na rok 2019 
6. Žiadosť o súhlas k zaradeniu výdajnej školskej jedálne ako súčasti Súkromnej materskej školy, 

Námestie slobody 7 v Sabinove do siete škôl a školských zariadení  
7. Návrhy na udelenie Cien mesta a Cien primátora 
8. Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia 

9. Zmena žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre projektový zámer Centrum integrovanej 
zdravotnej starostlivosti 
10. Návrh na výmenu zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta 
a orgánov neziskových organizácií 
11. Rôzne 
12. Interpelácie poslancov a diskusia  
13. Záver  
 
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta, za členov do návrhovej komisie navrhol:   
Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Marián Valkovič, Ing. Peter Vargovčík  

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

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

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

Za overovateľov zápisnice určujem poslancov: 
Jozef Kropiľák, Mgr. Alžbeta Šoltisová 
 
Zapisovateľka: Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS 
 
3. Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ 
 
Správu predniesol Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 

- bližšie oboznámil poslancov MsZ s prerokovanými bodmi MsR. 

 
4. Koncepcia financovania Ul. Šancovej – Sabinov a stanovisko hlavného kontrolóra k úveru 
 
Správu predniesla Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia:  
- Na ulici Šancovej v Sabinove začala individuálna bytová výstavba v roku 2015 a v súčasnosti je tam 
vybudovaných cca. 13 rodinných domov, jedne detské jasle a jeden rodinný dom je rozostavaný. 

Kolaudácia týchto stavieb je podmienená vybudovaním spevnenej prístupovej komunikácie, t. j. 

asfaltovej cesty. Mesto Sabinov získalo pozemok pod budúcou miestnou komunikáciou na Ul. Šancovej 
na základe darovacej zmluvy v januári 2017. V roku 2018 investovalo sumou 233 980,65 € na výstavbu 

dažďovej kanalizácie a cca. 25 000 € na výstavbu verejného osvetlenia. V rámci vyriešenia dopravného 
napojenia rodinných domov na Ul. Šancovej je potrebné vybudovať vozidlovú miestnu komunikáciu na 

vetve „A1“ (trasa „A1“ sa napája na cestu III. triedy č.3177 v km 0,723 kumulatívneho staničenia 



smerujúca na Ražňany až po odbočku na Ul. Šancovú) a vetve „B“ (trasa „B“ sa napája na navrhovanú 
trasu „A“ v km 0,175 vľavo a koniec cesty je ukončený obratiskom). Na vetve „B“ sa uvažuje aj s 

výstavbou jednostranného chodníka. Pre vybudovanie komunikácie na vetve „A1“ je nevyhnutné 

zrealizovať oporný múr do svahu a preložiť NN elektrické vedenie. Na obidvoch vetvách sa v súčasnosti 
budujú optické rozvody (káblová televízia resp. vysokorýchlostný internet), ktoré ale nie sú investíciou 

mesta. 
Model financovania vlastnou investíciou – úverom : 

Prvú etapu výstavby - dokončenia miestnej komunikácie – Ul. Šancová vo výške 431 068 € by mesto 

financovalo z úverových prostriedkov. Predpokladané ročné splátky pri úroku 6 Meurobribor + 1,2 % 
p.a. a pri úvere na 10 rokov by boli cca 55 000 €. 

Celková suma dlhu : 
Celková suma dlhu k 31.12.2018, ktorá sa vypočítava podľa par. 17 zákona 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je 459 438,65 
€, t.j. 4,60 % 60 % z celkových bežných príjmov je : 0,60 x 10 054 998,91 € = 6 032 999,35 € Od 

1.1.2017 nadobudla účinnosť úprava regulácie prijímania návratných zdrojov financovania, kde limit 60 

% a 25 % sa ponecháva, ale východiskom pri splátkach sú bežné príjmy z predchádzajúceho roka 
znížené o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, z Európskej únie, zo 

zahraničia, podľa osobitných predpisov, t. z vylúčenie transferov. Výška bežných príjmov po vylúčení 
transferov bola k 31.12.2018 vo výške 6 877 951,80 €. 25 % z celkových bežných príjmov je : 0,25 x 6 

091 251,03 € = 1 719 487,95 €. Ročné splátky doterajších úverov ( úroky a istina spolu ) k 31.12.2018 

boli vo výške 242 953,61 €, t.j. 3,99%. 
Celková suma dlhu k 31.3.2019, ktorá sa vypočítava podľa par. 17 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je 626 215,88 €, t.j. 6,23 % 
60 % z celkových bežných príjmov je : 0,60 x 10 054 998,91 € = 6 032 999,35 €. Mesto Sabinov má k 

31.3.2019 zazmluvnený úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia v celkovej sume 1 000 000 €, čo je 
9,95 % z celkových bežných príjmov za rok 2018. Výška bežných príjmov po vylúčení transferov bola k 

31.12.2018 vo výške 6 877 951,80 €. 25 % z celkových bežných príjmov je : 0,25 x 6 091 251,03 € = 

1 719 487,95 € Ročné splátky doterajších úverov ( úroky a istina spolu ) v roku 2019 budú v 
predpokladanej výške 323 591 €, t.j. 5,13%, po pripočítaní predpokladanej splátky a istiny úveru na 

výstavbu miestnej komunikácie budú cca vo výške 378 591 €, t.j. 6,22 %. 
 
Stanovisko oddelenia finančného: 

Stanovisko komisie: 
Komisia finančná a správy majetku predložený materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť 

investičný úver vo výške 500 000 € na kapitálové výdavky mesta Sabinov. 
Stanovisko Mestskej rady : 

Mestská rada predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 17.4.2019 a odporúča 

MsZ schváliť investičný úver vo výške 500 000 € na kapitálové výdavky mesta – na výstavbu 
miestnej komunikácie na Ul. Šancovej – vetva A1 a B a na dažďovú kanalizáciu na Ul. Šancovej – vetva 

A2 čiastočne. 
 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 
- chcel by som sa len ujasniť či sa bavíme o sume 500 tisíc €, ako je návrh finančnej komisie alebo 

o výške nákladu, ktorý tam je 431 tisíc €. Či treba pozmeňujúci návrh na tých 500 tisíc €.  

 
Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 

- nie je to v materiáloch, tak to dávam ako pozmeňujúci poslanecký návrh, aby bola suma 431 tisíc € 
upravená na 500 tisíc €.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- mňa by zaujímalo k tomuto bodu rokovania my už  máme aj  nejaké konkrétne indikatívne úverové 

ponuky, alebo bavíme sa len o jednej sume 500 tisíc €, toto mi nie je celkom jasné, predmetom rokovania 
bola výška a účel, ale tie ostatné parametre úveru, ktoré by mali byť jasné z indikatívnych úverových 

ponúk, ktoré mali byť predložené na finančnej komisii ,o tom sme sa nebavili. Otázka na pani Semanovú, 
máme vypracované indikatívne úverové ponuky k tejto požiadavke, ktorú teraz máme schváliť? 

 

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia:  



- ešte nemáme žiadne ponuky zo žiadnej banky. Banky budú oslovené potom, ako bude dnes schválený 
zámer, a vôbec, táto myšlienka, že mesto Sabinov sa bude uchádzať o úverové zdroje. Budú oslovené 

banky a na najbližšej komisii alebo aj na najbližšom MsZ ak to stihneme pripraviť a dostaneme všetky 

tieto ponuky, bude predloženéá konkrétna ponuka, presne aký úrok, aká doba splácania, koľko mesto 
zaplatí na úrokoch a všetky tieto veci budú potom ešte raz predmetom schvaľovania v MsZ. 

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- ďakujem za vysvetlenie p. Semanovej, toto presne som chcel vedieť, pretože nemôžeme schvaľovať 

výšku úveru, potrebujeme schvaľovať aj výšku mesačnej splátky, úrokovú sadzbu, spôsob zabezpečenia 
úveru a to je pre nás ako poslancov, ktorí budeme hlasovať za konkrétnu indikáciu úverovú ponuku aj 

záväzok pri zostavovaní rozpočtu na ďalšie roky, pretože záväzok splácania istiny úveru bude trvať aj 
nejakých 10 rokov, a preto som chcel vedieť aj tie detaily.  

 
Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- chcel by som na objasnenie tohto bodu, aby sme boli v obraze aj všetci tí, ktorí su menej 

zainteresovaní. Investičná akcia rieši vetvu A1 B, ktorá je projektovo pripravená a dala by sa realizovať 
v dohľadnom čase, predpokladáme, že tohto roku by mohla byť dokončená , vetva B by bola urobená 

kompletne a na vetve A1 by ostal nedokončený chodník. Na investičnej komisii sme uvažovali nad tým, 
že by bolo dobré aspoň čiastočne potiahnuť vetvu B2, čiže pokračovať až ku pamätníku minimálne, teda 

až po budovu p. Varholíka až po križovatku. Vzhľadom, že sa vyskytli problémy, ktoré sme 

nepredpokladali, nie je tam položená ešte dažďová kanalizácia a sú tam ešte nevysporiadané majetkové 
veci, tak by sme už tento úver navrhovali v tejto sume, aj keď realizácia bude až po vysporiadaní týchto 

vecí. 
 

JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 
- treba si uvedomiť, že samotný zámer investičnej akcie, výstavba miestnych komunikácií na Ul. 

Šancovej, ešte nebol nikdy schválený, ani nie je na zozname pri nasledujúcom bode rokovania tak 

v písomnom návrhu na uznesenie, ktoré p. viceprimátor predložil je ako 1. bod, že sa schvaľuje zámer, 
a potom, že sa schvaľuje tá čiastka 500 tisíc €. Poprosil by som návrhovú komisiu, aby tak, ako bol 

pripravený v písomnej podobe ten návrh na uznesenie, aby bol prečítaný, že nejedná sa iba o zmenu 
z 431 tisíc € na 500 tisíc € , ale aj to, že sa schvaľuje zámer investičnej akcie.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- doplnil by som p. prednostu, a odporúčal by som návrhovej komisii, aby v návrhu neuvádzala názov 

ulice. Ide o to, že tento zámer je na obnovu miestnych účelových komunikácií. V prípade, že nedôjde 
k preinvestovaniu celej čiastky na to, čo momentálne plánujeme na Ul. Šancovej, vieme tieto zdroje 

využiť aj na iné investičné akcie v rámci miestnych účelových komunikácií v intraviláne mesta.  

 
JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 

- bolo by dobré, aby sa prečítal návrh pred hlasovaním. Ten druhý bod hovorí presne o tom, aby čerpanie 
toho úveru nebolo viazané iba na Ul. Šancovú, tak tam je to navrhnuté tak širšie, je tam uvedené na 

kapitálové výdavky, nie je tam uvedené nič špecifikované.  
 

Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Ing. Ladislava Halušku  – v bode č. 2. financovanie 
investičnej akcie, výstavba miestnej komunikácie Ul. Šancová formou vlastnej investície prostredníctvom 
návratných zdrojov financovania, dlhodobým bankovým úverom v objeme do výšky 500 tisíc €.  
 
Za uznesenie pozmeňujúci návrh Ing. Ladislava Halušku  – v bode č. 2. financovanie investičnej akcie, 
výstavba miestnej komunikácie Ul. Šancová formou vlastnej investície prostredníctvom návratných 
zdrojov financovania, dlhodobým bankovým úverom v objeme do výšky 500 tisíc € hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za:15  
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 



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

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

Vargovčík   
Konštatujem, že doplňujúci návrh Ing. Ladislava Halušku MsZ – schvaľuje . 
 
Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia:  
- ja by som len doplnila, že v tom bode č. 2, aby nebol názov tej Ul. Šancovej, aby sa to dalo použiť na 

kapitálové výdavky. Keď som dobre rozumela, bol tu zámer dať schváliť  v prvom rade zámer investičnej 
akcie, a po druhé schváliť úver na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 500 tisíc €, nielen na 

Ul. Šancovú, ale na kapitálové výdavky všeobecne ako som to pochopila ja z vašej rozpravy.  

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 40 ku Koncepcii financovania Ul. Šancovej – Sabinov 
a stanovisku hlavného kontrolóra k úveru 
 
Za uznesenie č. 40 k ku Koncepcii financovania Ul. Šancovej – Sabinov a stanovisku hlavného kontrolóra 
k úveru hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. 

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

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

Konštatujem, že Uznesenie č. 40 MsZ  - schvaľuje. 
 
K bodu Koncepcia financovania Ul. Šancovej – Sabinov a stanovisko  hlavného kontrolóra k úveru bolo 

prijaté u z n e s e n i e   č.  40, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 
5. Návrh na doplnenie investičných akcií na rok 2019 
 
Správu predniesol Ing. Peter Tuleja, vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia: 
- oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia v spolupráci s finančným oddelením 

predkladá na zasadnutie Mestského zastupiteľstva návrh na doplnenie investičných akcií na rok 2019. 
Navrhované investičné akcie boli vyberané zo zoznamu plánovaných investičných akcií, vychádzajúc z 

potrieb mesta, žiadostí a požiadaviek obyvateľov, a z materiálov, schválených MsZ v predchádzajúcom 

období. 
Stanovisko Mestskej rady: 

Mestská rada na svojom zasadnutí zo dňa 17.4.2019 prerokovala predložený materiál a doporučuje 
Mestskému zastupiteľstvu schváliť doplnenie vybraných investičných akcií pre rok 2019. 

Stanovisko komisie pre investície a rozvoj mesta 

Komisia pre investície a rozvoj mesta na svojom zasadnutí dňa 16.4.2019 prerokovala predložený ma-
teriál a doporučuje Mestskému zastupiteľstvu schváliť doplnenie vybraných investičných akcií pre rok 

2019. 
Stanovisko oddelenia výstavby územného plánovania a životného prostredia: 

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia súhlasí s predloženým návrhom na 

doplnenie investičných akcií pre rok 2019. 
Dopad na mestský rozpočet: 

Dopad na rozpočet mesta je vo výške 137 000 €. 

 
Jozef Potocký, poslanec MsZ: 

- navrhujem doplniť investičnú akciu č. 24 zo zoznamu plánovaných investičných akcií na r. 2019. Ide 
o výstavbu parkovísk, vnútroblok Ul. 17. novembra č.  78 až 81, Námestie slobody č. 90 až 91 v sume 

58 tisíc €.  

 



Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 
- navrhujem doplniť zoznam investičných akcií o opravu chodníka za obytným blokom na Ul. 17. 

novembra č. 70 až 77 a plus obrubník na tomto chodníku.  

- zastrešenie kontajnerov na Ul. 17. novembra vchody č. 70, 71, 72.  
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- tento rozpočet na r. 2019 jasne ukazuje našu slabú stránku, a to je množstvo financií, ktoré vieme 

preinvestovať v rámci kapitálových investícií. Požiadavka občanov mesta je dosť vysoká, násobne 

prevyšuje naše možnosti na tento rok, avšak ja už som na finančnej komisii spomenul inú formu 
financovania takýchto akcií. My ako mesto máme nejaký majetok, ktorý dlhodobo prenajímame, napr. 

obchody pod bytovými domami, treba pouvažovať, či ich vieme aj naďalej spravovať, a či ten príjem 
z prenájmu je pre nás zaujímavý, a či nepristúpime k postupnému odpredaju, pretože mám za to, že 

investície, ktoré sme urobili do týchto prevádzok, boli za posledných 20 rokov minimálne. Teda bolo by 
dobré si nad tým sadnúť a pozrieť sa, aké príjmy plynú z toho. Je treba uvažovať aj smerom na Ul. 

Prídavkova a IBV, ktoré tam chystáme, táto IBV bude rozhodne veľkým príjmom pre mesto, ja rozumiem 

tomu, že bude potrebné prefinancovať veľkú časť finančných zdrojov, ktoré budú tvoriť príjmovú časť 
rozpočtu mesta hlavne v r. 2020 a 2021, avšak ja si dovolím tvrdiť, že výška, ktorú mesto utŕži za predaj 

týchto pozemkov, bude ďaleko nižšia ako náklady spojené s vybavením takejto IBV. Predpoklad na 1m2 
je 20 €. Pozemky sa budú predávať na úrovni 35 €, to je môj súkromný odhad. Myslím si, že je treba 

podporiť aktivitu p. Potockého a p. Motýľovej, pretože v druhej polovici roka sa na tieto akcie finančné 

zdroje nájdu.   
 
Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 
- komisia pre výstavbu dostala od nás sumu 127 tisíc € a v takejto sume mali predložiť poradie 

investičných akcií, ktoré by malo mesto realizovať z našich vlastných zdrojov. Tieto veci, ktoré tu teraz 
spomínal p. Hrabčák s predajom majetku mesta, neviem, či to vieme všetko zrealizovať ešte tento rok, 

aby sme pokryli takú investičnú akciu ako sú parkoviská, vnútroblok na Ul. 17. novembra. Ak je toto 

priorita poslancov tieto parkoviská, možno by som v tejto chvíli odporúčala, aby sme z toho zoznamu 
vylúčili iné investičné akcie, a táto sa zaradila ako prioritná.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- pri tom, čo som spomenul ako predaj majetku, nevieme uvažovať o investíciách na tento rok, ale na 

r. 2020, 2021, pretože tamto nevieme zrealizovať len tak rýchlo. Finančné krytie na požiadavky, ktoré 
vzniesol p. Potocký a p. Motýľová, tu vidím skôr priestor na zvýšený príjem do príjmovej časti rozpočtu 

mesta z podielových daní príjmu F. O a ja očakávam, že tam bude zlepšený príjem, takže tam by som 
sa toho vôbec nebál a po druhé, stále máme rezervný fond, ktorým dokážeme vykrývať aj nepredvídané 

veci, prípadne nepredvídané zvýšené náklady na investičné akcie, ktoré boli schválené v rámci mesta 

a za ďalšie, p. Ing. Tuleja môže začať pripravovať podklady a všetko čo súvisí so začiatkom realizácie 
takéhoto parkoviska a realizácie opravy toho chodníka, a v prípade, že druhá polovica roka ukáže, že 

nie je finančné krytie, tak sa rozpočet jednoducho upraví.  
 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 
- chcel by som navrhnúť finančné krytie týchto doplnených investičných akcií. Vzhľadom k tomu, že sme 

v predchádzajúcom bode schválili úver vo výške 500 tisíc € a investičná akcia je vo výške 431 tisíc €, 

takže je tam v podstate rezerva 69 tisíc €, ktorú by som navrhol použiť na realizáciu tejto investičnej 
akcie, ktorú navrhol p. Potocký, ktorá je vo výške 58 tisíc €, zostáva tam voľných 11 tisíc €, nemáme 

vyčíslený návrh p. poslankyne Motýľovej, ale predpokladáme, že by tieto peniaze postačili na obidve 
akcie.  

 

Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór,: 
- vidím, že všetci bojujete za svoje obvody, aby ste čím viac vecí naplnili pre obyvateľov, ale viete, rok 

2019 nie je dúfajme posledný v histórii mesta Sabinov, a tie požiadavky tu budú každý rok, stále tých 
požiadaviek bude viac, ako sú finančné možnosti mesta, a preto by som sa v dobrom snažil odporučiť 

jednu vec, a to je držať sa toho, čo presne vieme, nie toho, čo si myslíme, že bude.  
 

JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 

- tento návrh, ktorý predniesol p. Potocký bol prerokovaný na komisii aj na MsR a myslím si, že asi sa 
nenájde nikto, kto by bol proti, len naozaj rozdeliť to, čo môžeme rozdeliť, a istejšie je aj to, čo 



prezentoval p. Kropiľák ak to financovať z toho, čo môžeme očakávať. Chcel by som sa vyjadriť k návrhu 
p. Motýľovej, je to nový návrh, ani jedna komisia sa ním nezaoberala, momentálne nevieme posúdiť 

stav pripravenosti, nie je to ani vyčíslené, tak ťažko zaujať k tomu nejaký postoj. K IBV Orkucany a tým 

predpokladaným príjmom, ja som si urobil len taký jednoduchý prepočet, vieme, že tam bude 57 parciel 
cca v prieme 8 árov pri 35 €/m2 je príjem niekde na úrovni 1 600 tisíc € do 2 miliónov €. Mám tu 

vyčíslené predpokladané stavebné náklady na IBV Orkucany, ktoré sú vo výške 4, 7 milióna €. Ak by aj 
elektrárne prevzali investorstvo a vodárne nad vodovodom nad splaškovou kanalizáciou a NN rozvodmi, 

tak vieme ušetriť nejakých 550 tisíc €, stále sme cez 4 milióny €, ja by som naozaj vám neodporúčal 

rátať príjmy z predaja pozemkov v Orkucanoch.  
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- ja by som reagoval na p. kontrolóra krátkou poznámkou. Ja som si v minulosti vyžiadal  prehľad 

čerpania rezervného fondu na nepredvídané udalosti, ktoré sa stali, nejaký živel a podobne. Žiadal som 
to v období asi 5 rokov dozadu, je treba povedať, že čerpanie na takéto nepredvídané veci nebolo, bolo 

to čerpanie stále iba na investičné akcie na kapitály. Ja osobne sa veľmi neobávam, na to, aby sme 

dokázali čerpať tento rezervný fond aj na nižšiu úroveň ako štandardne, ju držíme na úrovni 200-250 
tisíc €, tak kľudne keby sme išli a úroveň 150 tisíc €, nič by sa nestalo. Pokiaľ by prišla nejaká 

nepredvídaná udalosť, je potrebné povedať, že mesto má nejaké poistenie.  
 

Mgr. Šimon Vaňo, poslanec MsZ: 

- chcel by som sa opýtať kolegov poslancov, či takým štýlom to ideme teraz robiť, nie ako to bolo do- 
teraz zaužívané, či to budeme všetko meniť. Budú sa dávať aj ďalšie návrhy okrem tých, čo nám mesto 

navrhne, a budeme to nafukovať, že nám je jedno, že tam máme 137 tisíc €, ale chceme, aby sa urobilo 
ešte toto, toto, alebo budeme postupovať ako to bolo doteraz, že pri zmene rozpočtu sa povie áno, 

navýšil sa rozpočet o 80 tisíc €, môžete niečo investovať, alebo to ideme robiť tak, že tam natrepeme 
všetko a uvidíme, či bude lepšie fungovať mesto, tak to chceme robiť ? Lebo doteraz to bolo tak, že ak 

niekto navrhol nejakú akciu, povedal za čo to vymeníme, ale ak to ideme robiť inak, to treba povedať, 

aby som sa aj ja vedel nabudúce pripraviť, že ktoré ďalšie akcie tam chcem.  
 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- terajší systém nie je až taká novota, aj v predchádzajúcom volebnom období sa postupovalo podobným 

spôsobom, ja to nazvem „ Hurá“ systémom. Predpokladám, že sumy, ktoré máme uvedené 

v materiáloch, sú sumy také základné a máme skúsenosť, pri verejnom obstarávaní sa vždy sumy utrasú 
a máme zvyšné peniaze. Chcela by som navrhnúť nový systém dohody na tom, ktoré investičné akcie 

sa vyberú, a ktoré nie, lebo my máme zoznam asi 70 tich, možno je ich už aj viac, ale v podstate poslanci 
a širšie poslanecké spoločenstvo nemá možnosť sa k tomu nejako vopred vyjadriť, až na rokovaní.  

 

Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 
- dala som návrh na doplnenie týchto investičných akcií teraz z dôvodu, že nie som členkou komisie pre 

investície a minulé obdobie bolo myslím že taký návrh, že poslanci dali zoznam každý za seba 
investičných akcií a stále sa potom na komisii robil výber, kde som bola aj ja, no teraz sa mi táto 

informácia nedostala do uší, mám pred sebou už len hotový materiál, preto som si dovolila doplniť aj ja 
investičné akcie, ktoré občania v mojom obvode potrebujú.  

 

Mgr. Šimon Vaňo, poslanec MsZ: 
- máme tuná dvoch právnikov, p. JUDr. Martina Judičáka a Mgr. Lukáša Janigu, chcem vás poprosiť, 

páni, skúste nám vysvetliť, kto je oprávnený rozhodnúť o investičných akciách. Kto, za akých 
podmienok, a kde, pretože mne to nie je celkom jasné, oháňa sa tu kolega s nejakými komisiami 

a výstupom z týchto komisií, ktoré majú len odporúčací charakter, a možno by bolo, aby to vyznelo z úst 

právnika, toho, kto vie k tejto veci zaujať relevantný postoj.  
 

JUDr. Martin Judičák, poslanec MsZ: 
- konečné rozhodnutie je vždy  na MsZ , je pravda, že komisie sú iba poradné, iniciatívne a kontrolné 

orgány. Len si treba dohodnúť mechanizmus a myslím si, že je logické, že nejaký odporúčací charakter, 
kde sa tieto veci prežujú, sú práve komisia a rada, ale samozrejme, záverečné slovo ma MsZ. 

 

Mgr. Šimon Vaňo, poslanec MsZ: 
- chcem sa opýtať, akú komisiu som spomenul, ja som vo svojom príspevku žiadnu komisiu nespomenul.  



 
Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- súhlasím s tým, čo povedal p. prednosta, ale tak isto by som chcel apelovať na vás, p. poslanci, treba 

povedať, že tento zoznam, ktorý máme teraz ako materiál, návrh na doplnenie investičných akcií na r. 
2019, už obehol všetkých nás poslancov minimálne trikrát. Trikrát, ako povedal p. Tuleja zasadala 

komisia a trikrát sme tento materiál posielali každému, a každý z poslancov mal možnosť do tohto 
zoznamu kedykoľvek v rámci tohto pripomienkového procesu doplniť čo chcel. 

 

Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 
-  ja by som navrhla doplniť zoznam investičných akcií, budem uvádzať dve. Tieto akcie som spomenula 

pred časom v interpeláciach, boli mi na nich odpovedané p. prednostom, a keďže neboli ešte 
prednášané, dovolím si tuto ich spomenúť. Navrhujem doplniť zoznam investičných akcií na r. 2019 

o chodník od Hotela Torysa popred Milka Agro až k cintorínu, to je Ul. Murgašova, je v dezolátnom stave, 
a ďalej navrhujem dať nový chodník na Ul. Murgašovej na južnej strane, aby bol aspoň zaradený do 

zoznamu a uvidí sa podľa financí, ako sa to bude môcť urobiť.  

 
Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 

- komisie sú verejné pre všetkých poslancov. Padajú tu návrhy, a samozrejme, všetci chceme vyhovieť 
v rámci svojich obvodov občanom, ale na komisiu môže prísť každý jeden z poslancov. Na komisiách 

sedávame 2, 3 hodiny, a je to pravda, ako tu bolo povedané, že sú to poradné orgány, ale mnohé akcie, 

ktoré sú teraz tuná navrhované, neboli vôbec spomenuté. Dohodli sme sa na neformálnom stretnutí, že 
podporíme jednu akciu, ktorá bola prednesená, ale potom neviem načo budeme zasadať na komisiách 

aj napriek tomu, že sme tam p. poslanci zastúpení a neboli návrhy ani od poslancov, ktorí tam sedia na 
komisii a teraz dávame návrhy, čiže pripadá mi to také scestné. Neviem, ako sa pozriem do očí členom 

komisie, ktorí sú zastúpení obyvateľmi, že niečo sme schválili v MsR, a následne to budeme meniť.  
 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- ja sa už piaty rok zamýšľam nad systémom ako docieliť to, aby sme už na rokovaniach mali aspoň na 
70 %  pripravený materiál o investičných akciách. Komisia je naozaj len poradný orgán. Naozaj všetci 

dostávame materiály vopred. Z praxe viem, že ak dostaneme pozvánku na komisiu, ktorej nie sme 
členom, prečítam si podrobne program a úplne podrobne nemôžem sledovať program všetkých komisií, 

jednoducho sa to nedá, ale pri investičných akciách navrhujem z môjho pohľadu, nemusíte s tým 

súhlasiť, nejaký manuál, ako by sme mohli poslanci postupovať. Máme oddelením stavebným 
spracovaný rozsiahly materiál všetkých investičných akcií, prípadne opráv, ktoré mesto v najbližšom 

období čakajú, a je ich tam už viac ako 70. Mnohé z nich sú zaradené na čakačku, keďže sme podali 
projekt. Navrhujem, aby sme sa prípadne buď stretli všetci na tej stavebnej komisii, alebo všetci na 

neformálnom sedení, a aby každý z poslancov vybral podľa svojho názoru tie, ktoré sú podľa neho 

prioritné, a z týchto všetkých 15 prioritných bude hľadať nejaký prienik. Verím, že sa tam prienik nájde, 
že nebudeme bezhlavo presadzovať niečo svoje, alebo niečo, čo sami v duchu cítime, že nie je pre 

Sabinov priorita, ale že seriózne posúdime, áno, toto by bolo treba ak nie tento rok, tak na budúci rok 
urobiť. A takýmto nejakým spôsobom zúžiť materiál, lebo ak sa pozriem na dnešný materiál, áno, mala 

ho stavebná komisia, ale kto predložil do stavebnej komisie, alebo ako stavebná komisia dospela 
k tomuto zoznamu, ktorý tu teraz pred sebou máme, ak s ním polovica poslancov nesúhlasí celkom, 

a teda, nezúčastnili sa na tomto výbere. Zamyslime sa nad tým, aký kľúč, aký systém si nájdeme na 

toto volebné obdobie, aby sme tu potom netrávili hodinu tým, že budeme si presadzovať každý svoje.  
 

Jozef Potocký, poslanec MsZ: 
- chcel by som doplniť, že tento bod ohľadom parkovísk vnútrobloku bol s poslancami na neformálnom 

stretnutí prejednaný, podporovaný, a chcel by som pripomenúť to, že ide o výstavbu nových parkovísk, 

nejde o rekonštrukciu nejakých parkovísk, kde získame v podstate 30 parkovacích miest a sami dobre 
viete, aká je parkovacia plocha na Ul. 17. novembra Ul. Jakubovanská, Námestie slobody, kde má človek 

vo večerných hodinách problém s parkovaním a väčšinou sa využíva parkovisko pred Lidlom.  
 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 
- osobne som mal tiež výhrady ako predseda investičnej komisie, aby sme takto dohadzovali akcie. Stretli 

sme sa na mnohých fórach poslanci, kde sme tento jeden bod, ktorý navrhol p. Potocký, sme 

prekonzultovali, tak tento jediný som ochotný podporiť,  navrhol som finančné krytie a všetky ostatné, 
ktoré tu dneska padli, patria do investičnej komisie aj s návrhom finančného krytia. Ak investičná akcia 



má prejednávať investičné akcie a kapitály, tak nevymýšľajme žiadne iné, a ak máme niečo, na čom 
nám záleží tak príďme. Neviem, kto s tým súhlasom nesúhlasí, každý s tým súhlasí, len odrazu sme 

zistili, že môžeme dopĺňať ďalšie a ďalšie. Osobne okrem návrhu p. Potockého nepodporím nič, čo tu 

odznelo.  
 

Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 
- áno, komisie sú verejné, ale objektívne, ja skutočne nemôžem z časových dôvodov, pretože moja 

pracovná doba je popoludní. Nebránim sa tomu, aby bol môj návrh v čakačke, a tak isto z časových 

dôvodov nemôžem prechádzať materiály každej jednej komisie. Podporujem návrh p. Lenkovej, aby ten 
spôsob výberu investičných akcií sme prejednávali spoločne.  

 
Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 

- vyzerá to, že dnešná debata o investičných akciách sa tu krásne vyvíja. P. poslankyňa Lenková hovorí, 
že by bolo dobré vymyslieť nejaký manuál, keď už predchádzajúce obdobia bola p. Lenková tu a vieme, 

ako vznikajú investičné zámery. Príde požiadavka od obyvateľov alebo od poslancov, ide sa s tým za p. 

Tulejom, požiadavka sa zaradí do poradovníka, p. Tuleja spraví projektovú dokumentáciu, a potom, ak 
máme finančné krytie, sa zaradí do zmeny rozpočtu, a tak to ide ďalej, neviem si predstaviť vhodnejší 

spôsob prípravy týchto materiálov. Neviem si predstaviť, ak by sme sa stretli 15 poslanci a každý bude 
presadzovať svoje, nikdy sa nedohodneme. Ja som si tiež prečítal pozvánku a na úkor svojho pracovného 

voľna, ktoré som si potom musel nadpracovať, som prišiel na túto komisiu, lebo som si chcel poistiť 

niektoré veci, ktoré pôjdu tohto roku, ktoré sme dali prísľub minulý rok, to sú napr. parkoviská oproti 
pošte, alebo prestrešenie kontajnerov na Ul. Ružovej. Táto akcia bola v zásobníku už od minulého roku 

od júna, a ide až teraz. Takýto je postup bohužiaľ. Čo sa týka poslancov, ktorí prídu dnes na 
zastupiteľstvo, tak ja chcem túto ulicu alebo túto ulicu a nemám ani finančné krytie, z môjho pohľadu 

je to nezodpovednosť poslanca, prepáčte, je to tak.  
 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- p. viceprimátor, to hádam nemyslíš vážne, preto že tu sedím piaty rok a som navrhla objaviť teplú 
vodu. Vieš dobre, že sa tu pretláčali veci, ktoré vznikli rovno na chodbe, a takto to bude aj teraz, ak sa 

nedohodneme na serióznom prístupe. Z týchto akcií, ktoré tu vidím, nemám nič proti im, ale jediná, 
ktorá bola na čakačke, je parkovisko na Ul. Prešovskej, všetko ostatné sú nové veci, neboli na čakačke. 

Máme dôležitejšie veci, tak netvárme sa, že je všetko ok, keď nie je všetko ok. Sám veľmi dobre vieš, 

takže nebudem počúvať takéto veci, či objavujeme teplú vodu alebo nie, ani ja nesúhlasím s tým, aby 
poslanci na počkanie chrlili nové požiadavky, preto chcem, aby sme sa vedeli vopred seriózne dohodnúť.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- hovoríte p. viceprimátor, že kontajnerové stanovisko na Ul. Ružovej je v čakačke od leta minulého roku. 

Tak len pre ilustráciu, parkovisko, ktoré navrhuje p. Potocký ja som dával žiadosť minulého roku 31. 1. 
2018, čiže pokiaľ hovoríme o čakacej dobe, to parkovisko je zaradené v zásobníku minimálne pol rok 

pred kontajnerovým stanoviskom. Pokiaľ chcete dopĺňať investičné akcie, moje odporúčanie je nie ísť 
za p. Tulejom, nezavracajte ho takými vecami, je treba spracovať návrh na doplnenie zásobníka 

investičných akcií písomne a podať to cez podateľňu ako to robím ja, a som poslancom 9 rok. Je to 
najlepší spôsob, potom máte doklad o tom, kedy a aká akcia bola zavrhnutá do zásobníka investičných 

akcií.  

 
JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 

- poprosil by som, aby potvrdil moje slová p. Tuleja, čo sa týka návrhu od  vás, p. Potocký. Na komisii 
bolo prezentované p. Radačovským, že súčasťou tohto návrhu je prestrešenie stojiska kontajnerového, 

ale pred MsZ som bol na oddelení výstavby sa informovať, a údajne táto cena nie je zahrnutá v rozpočte, 

čiže treba myslieť na to, ak chcete schváliť túto investíciu, že je potrebné upraviť výšku tejto investície.  
 

Ing. Peter Tuleja, vedúci oddelenia: 
- chcel by som reagovať na všetky tieto pripomienky. Tento zoznam je požiadavka vás všetkých, ak 

začnete čítať od začiatku do konca, tak sú to požiadavky vás, poslancov, ktoré boli doručené písomne, 
alebo zaznačené nami po MsZ. Neviem, o čo tu bojujete, ak to vyšlo od vás. Chodník, ktorý p. Šoltisová 

chcem je v zozname pod číslom 47, čiže tento zoznam je zoznam z predchádzajúcich rokov, plus je 

doplnený vašimi požiadavkami. Prestrešenie kontajnerového státia pre vnútroblok 17. novembra je 
naznačené v projektovej dokumentácie, ale nie je nacenené v rozpočte.  



 
Erik Radačovský, poslanec MsZ: 

- úplne sa stotožňujem s návrhom p. Potockého.  Ak to nebudeme riešiť, v budúcnosti budeme mať 

problém, a ja chcem poďakovať poslancom a poslankyniam, že k tomuto problému pristúpili takto, že 
začali hľadať riešenia, nie len nejaké problémy prečo nie, a myslím si, že ohľadom týchto investičných 

akcií by bolo dobré, aby sa stretli poslanci za jednotlivé volebné obvody pred zasadnutím komisie aj 
s občanmi, a riešili, čo je prioritné pre túto oblasť.  

 

Mgr. Šimon Vaňo, poslanec MsZ: 
- táto požiadavka je legitímna, ale nesprávajte sa populisticky, keď poviete A, povedzte aj B. Máme 137 

tisíc €, ktoré akcie dáme preč, vy nie len teraz chcete byť pekní pred 400 ľuďmi a urobiť ten vnútroblok, 
ale urobte aj ten krok B, že týmto zastavujete túto akciu, túto akciu, veď niečo nahradzujete. Populizmus 

je teraz populárny a vidím, že došiel aj do Sabinova.  
 

Erik Radačovský, poslanec MsZ: 

- pokiaľ som počúval túto diskusiu a bol sú účastný aj na komisii, tak ja si myslím, že pri tejto otázke 
tohto parkoviska my nejdeme nikomu nič ubrať, pozrite sa, populizmus je populizmus, ideme dať teraz 

431 tisíc € na vyriešenie problému niekoľko ľudí, takže potom to bude financované z úveru, ktorý tam 
bude, takže si nemyslím, že by sme teraz išli niekomu niečo zobrať.  

 

Ing. Peter Vargovčík, poslanec MsZ: 
- chcel som povedať to, čo povedal p. Radačovský, tá akcia, ktorú dal p. Hrabčák v januári minulého 

roku, sa tu rieši už 4 roky, a rieši spôsobom, že občania chodia na mestský úrad s tým, že potrebujú to 
parkovisko a nakoniec sami vypracujú dokumentáciu na vlastné náklady a okrem toho zháňajú si rôzne 

povolenia a súhlasy, ktoré má riešiť niekto iný, a ešte stále tu riešime, že táto akcia azda nepôjde.  
 

Erik Radačovský, poslanec MsZ: 

-  súhlasím s tým, čo povedal môj predrečník, viete, keď si ľudia na vlastné náklady vypracujú 
dokumentáciu a vybavia si povolenia od rôznych spoločností, tak si myslím, že tým ľudom by po tých 

rokov sa malo  vyhovieť. Každý rok sa hovorí nie sú peniaze, nie sú peniaze, takým spôsobom sa 
nedopracujeme k ničomu, treba si sadnúť, diskutovať, a takto to vyriešiť.  

 

JUDr. Martin Judičák, poslanec: 
- osobne nie som proti tejto akcii, len ju treba finančne vykryť a je chvályhodné, že sa občania tak 

k tomu postavili a zaplatili si to,  ale hneď ma napadla myšlienka, aby sa z toho nestal nejaký 
nebezpečný precedens, že takto budú investičné akcie tvoriť v jednotlivých častiach mesta iní obyvatelia, 

že na to, čo sú nižšie náklady sa poskladajú, vypracujú dokumentáciu, postavia zastupiteľstvo, úrad aj 

každého postavia pred hotovú vec, že my sme to pripravili, tak vy nám to finančne vykryte a schváľte. 
 

Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 
- vzhľadom na diskusiu, ktorá tu prebieha, sťahujem svoj návrh, a posúvam ho do čakačky do ďalšieho 

obdobia.  
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

-mesto Svidník, p primátorka Ivančová, participatívny rozpočet, niečo také existuje t. z., že my môžeme 
zatiahnuť obyvateľov mesta do rozpočtu, oni majú čo povedať k tomu, ako bude rozpočet vyzerať 

a súhlasím s tým, že precedensy nie sú dobré, ale stretávam sa s nimi denne. Je treba povedať, že život 
prináša zmeny, a toto je jedna z nich, a táto investičná akcia nám na komisii ušla, pritom bola 

v zozname, a je nevyhnutné je urobiť pre tento rok, pretože sú tam nejaké vyjadrovačky, ktorých 

platnosť končí, sú v tom zatiahnutí občania a ich peniaze, a preto si myslím, že stojí za pozornosť sa 
tomu venovať a rozširovanie kapacít parkovacích miest v meste je nevyhnutné.   

 
Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 

- je to divné, a ja som sa aj na MsR pýtal p. Radačovského, že ľudia si zabezpečujú projektovú 
dokumentáciu, veď je to nosná vec alebo úloha pre oddelenie na MsÚ, tak aby sa to nestávalo, aby to 

nebolo športom, kto bude skôr mať vypracovanú dokumentáciu, a potom budeme neviem kvôli čomu 

tuná sedávať. 
 



JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 
- ja súhlasím, je jedna z takýchto foriem, ako dať nejakú možnosť spolurozhodovania o investíciách 

v meste občanom je participatívny rozpočet, samozrejme, musí mať určité mantinely, lebo keď to 

nebude mať mantinely, tak sa takýchto projektových dokumentácií môže objaviť na úrade aj za 450 tisíc 
€. Je taká možnosť, treba ju zvážiť, a potom aj uvidíte, že bude veľmi ťažké aj pre tých občanov určiť 

si, čo je priorita, keď budú mať možnosť prerozdeliť možno 15 tisíc €, ktoré vyčleníte.  
 

Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci a doplňujúci návrh Jozefa Potockého – doplniť zoznam 
investičných akcií na r. 2019 o bod č. 24 zo zoznamu plánovaných investičných akcií – výstavba parkovísk 
vnútroblok na Ul. 17 novembra č. 78 -81 v sume 58 000 €.  
 
Za pozmeňujúci a doplňujúci návrh Jozefa Potockého – doplniť zoznam investičných akcií na r. 2019 
o bod č. 24 zo zoznamu plánovaných investičných akcií – výstavba parkovísk vnútroblok na Ul. 17 
novembra č. 78 -81 v sume 58 000 € hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne:  
Za:13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. 

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

 Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci a doplňujúci návrh Mgr. Alžbety Šoltisovej – doplnenie bodu 
č. 47 – rekonštrukcia chodníka Ul. Hollého popri ceste I/68 v sume 45 000 € do zoznamu investičných 
akcií na r. 2019 
 
Za pozmeňujúci a doplňujúci návrh Mgr. Alžbety Šoltisovej – doplnenie bodu č. 47 – rekonštrukcia 
chodníka ul. Hollého popri ceste I/68 v sume 45 000 € do zoznamu investičných akcií na r. 2019 hlasovali 
poslanci mesta Sabinov nasledovne:  
Za:4 
Proti: 0 
Zdržali sa: 11 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Stanislav Vaňo  
Zdržali sa: 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, Mgr. Šimon 

Vaňo, Ing. Peter Vargovčík   
Konštatujem, že pozmeňujúci a  doplňujúci návrh Mgr. Alžbety Šoltisovej MsZ – neschvaľuje . 
 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 41 k Návrhu na doplnenie investičných akcií na rok 
2019 
 
Za uznesenie č.  č. 41 k Návrhu na doplnenie investičných akcií na rok 2019 hlasovali poslanci mesta 
Sabinov nasledovne: 
Za:15 
Proti: 0 
Zdržali sa:  
Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. 

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

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



Konštatujem, že Uznesenie č. 41 MsZ  - schvaľuje. 
 
K bodu  Návrh na doplnenie investičných akcií na rok 2019 bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  41,  

ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 
6. Žiadosť o súhlas k zaradeniu výdajnej školskej jedálne ako súčasti Súkromnej materskej 

školy, Námestie slobody 7 v Sabinove do siete škôl a školských zariadení 
 
Správu predniesla Ing. Vlasta Znancová, vedúca OŠKaTK: 
- zriaďovateľka Súkromnej materskej školy v Sabinove, Mgr. Silvia Urdzíková, sa dňa 2.4.2019 obrátila 

na Mesto Sabinov ako zriaďovateľka SMŠ so žiadosťou o vyjadrenie súhlasu k prevádzke Súkromnej 
výdajnej školskej jedálne pri SMŠ, Námestie slobody 7 v Sabinove pre zaradenie do siete škôl a školských 

zariadení ako súčasti Súkromnej MŠ, Námestie slobody 7 v Sabinove od 1.9.2020. V súlade s § 16 ods. 
1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadosť o zaradenie do siete predkladá zriaďovateľ 

ministerstvu do 31.marca kalendárneho roka. V tomto prípade predkladá žiadosť ministerstvu 
zriaďovateľka Súkromnej MŠ v Sabinove , ku ktorej potrebuje dodatočne doložiť súhlas mesta v súlade 

s § 16 ods.1 písm. l/ zákona č. 596/2003 Z.z. Mesto Sabinov Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 36 
zo dňa 21.3.2019 súhlasilo so zaradením Súkromnej materskej školy v Sabinove, Námestie slobody 7 do 

siete škôl a školských zariadení od 1.9.2020. Zriadenie a zaradenie výdajnej školskej jedálne do siete 
škôl a školských zariadení je nevyhnutné pre prevádzku materskej školy. 

 

Stanovisko oddelenia OŠKaTK: súhlasí so zaradením výdajnej školskej jedálne do siete škôl a 
školských zariadení. 

 
Stanovisko komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru MsZ a stanovisko mestskej 

školskej rady :  

Komisia pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru zasadala 15.4.2019 a členovia komisie vyjadrili súh-
lasné stanovisko k zaradeniu výdajnej ŠJ ako súčasti Súkromnej materskej školy, Námestie slobody 7 

v Sabinove do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2020.  
Zasadnutie MŠR sa uskutočnilo 15.4.2019, členovia MŠR vyjadrili súhlasné stanovisko  

k zaradeniu výdajnej ŠJ ako súčasti Súkromnej materskej školy, Námestie slobody 7 v Sabinove do 

siete škôl a školských zariadení od 1.9.2020.  
 

Stanovisko Mestskej rady : MR vyjadrila súhlasné stanovisko k zaradeniu výdajnej ŠJ ako súčasti 
Súkromnej materskej školy, Námestie slobody 7 v Sabinove do siete škôl a školských zariadení od 

1.9.2020. 

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 42 k  Žiadosti o súhlas k zaradeniu výdajnej školskej 
jedálne ako súčasti Súkromnej materskej školy, Námestie slobody 7 v Sabinove do siete škôl a školských 
zariadení 
 
Za uznesenie č.  č. 42 k  Žiadosti o súhlas k zaradeniu výdajnej školskej jedálne ako súčasti Súkromnej 
materskej školy, Námestie slobody 7 v Sabinove do siete škôl a školských zariadení hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za:13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 1 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, 

Mgr. Daniela Lenková,  Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik Radačovský, Mgr. Alžbeta Šoltisová, 

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

Nehlasovali: Ing. Marek Hrabčák, PhD. 
Konštatujem, že Uznesenie č. 42 MsZ  - schvaľuje. 
 



K Žiadosť o súhlas k zriadeniu výdajnej školskej jedálne ako súčasti Súkromnej materskej školy, 
Námestie slobody 7 v Sabinove do siete škôl a školských zariadení bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  42,  

ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 

 
7. Návrhy na udelenie Cien mesta a Cien primátora 
 
Správu predniesla Ing. Vlasta Znancová, vedúca OŠKaTK: 

 - v zmysle VZN o zásadách a kritériách udeľovania čestného občianstva, vyznamenaní a cien mesta 
Sabinov, bola na internete a v dvoch vydaniach mesačníka Spravodajca zverejnená výzva na podávanie 

návrhov na udelenie Ceny mesta a vyznamenaní primátorom mesta za rok 2018.  

 
Na základe týchto výziev nám boli doručené 4 návrhy na ocenenie :  

 
 Ing. Peter Molčan, Ul. Levočská 16, Sabinov  

Zásluhy o rozvoj mesta počas 20-tich rokov primátorovania a 8 rokov člena mestského zastupiteľstva. 

Druhý najdlhšie slúžiaci primátor. Od r. 1990 činný v samospráve mesta, od r. 2001 aj poslanec PSK.Pod 
jeho vedením sa realizovali programy obnovy mesta, výstavby, revitalizácie námestia, vystavali sa nové 

byty, ulice, chodníky. K ďalším aktivitám patrili: vybudovanie skládky TKO v Ražňanoch, rekonštrukcia 
základných škôl, dobudovanie športového areálu, rekonštrukcia námestia, ... Zaslúžil sa aj o rozvoj 

športu aj kultúry v meste a ekumenizáciu v meste. 
 

  Divadielko Hala-bala, MsKS, Sabinov  

Združenie dobrovoľníčok, ktoré vo svojom voľnom čase svojimi umeleckými aktivitami  
prispievajú k rozvoju estetického vnímania i mravnej výchovy najmenších detí. Súbor  

vznikol v septembri 2013 ako aktivita Kultúrneho centra na korze a jeho hlavnou leaderkou  
je Iveta Glazunová. Pripravili už viac ako 40 bábkových predstavení a tvorivých dielní  

 pre najmenšie deti, čím vyplnili medzeru, ktorá tu bola v podujatiach a programoch pre     

najmenších. Vlastnoručne si vyrábajú nielen bábky, ale aj kulisy a všetko bez nároku na  
odmenu a vo svojom voľnom čase. Reprezentujú mesto aj v blízkom okolí na rôznych  

slávnostiach a oslavách. V Roku dobrovoľníctva im ocenenie právom patrí.  

  
 Vladimír Kormoš, Záhradná 17, Sabinov 
Počas svojho pobytu v USA v r. 2013 zložil rockovú operu Sabinas Rex, ktorá bola nahraná na 2 CD 
nosiče s americkými hudobníkmi. Hudobné dielo dostalo dobré hodnotenie na svetových portáloch, 

zaoberajúcich sa kritikou a recenziami /USA, Anglicko, Holandsko, Nemecko, Taliansko/ a bolo vytvorené 

na základe povesti o Sabine. 
 

 Bc. Juliana Hajduková, J. Cirbusovej, Sabinov 
osveta a výchova v environmentálnej oblasti, neformálne vzdelávanie, dobrovoľníctvo. Členka a 

spoluzakladateľka viacerých mimovládnych organizácií, hovorkyňa Krajského grémia tretieho sektora 
Prešovského kraja. Zakladateľka Prešovského dobrovoľníckeho centra. Organizátorka Dní aktívneho 

dobrovoľníctva. Získala cenu Krajské srdce na dlani za dobrovoľnícku činnosť v decembri 2018. Rok 

2019 je Rokom dobrovoľníctva, preto si cenu za dobrovoľníctvo, ktorému zasvätila svoj profesijný život, 
zaslúži. 

 
Stanovisko oddelenia školstva, kultúry a telesnej kultúry/:  

Oddelenie predkladá návrhy na ocenenie komisii, MsR a MsZ-u.  

 
Stanovisko komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru pri MsZ :  

Komisia na svojom zasadnutí 15. 4. 2019 odporučila udeliť Cenu mesta Ing. Petrovi Molčanovi. Ďalšie 
ocenenia odporúča udeliť divadielku Hala-bala a Bc. Hajdukovej.  

 

Stanovisko Mestskej rady :  
MR prerokovala predložený materiál a odporúča udeliť cenu mesta divadielku Hala-bala.  

 

Dopad na mestský rozpočet :  



Udelenie ceny v rámci schváleného rozpočtu. 

 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

- chcel by som vás informovať o mojom návrhu na cenu primátora mesta, po včerajšom osobnom 
pohovore s obidvomi nominovanými s dojatím prijali moju nomináciu kladne. Prvým navrhovaným je p. 

Ivan Ferenc. Je to dlhoročný hráč a funkcionár MFK Sabinov. Je už dlhé roky neodmysliteľnou súčasťou 

aj teraz je stále futbalovo aktívny, pomáha pri dorasteneckých výberoch, podieľa sa na organizácii 
mládežníckych turnajov, vyhľadáva mladé futbalové talenty. Za svoju futbalovú činnosť bol niekoľkokrát 

ocenený. Prácu ocenilo mesto, klub aj futbalový zväz v Prešove. Druhou nominovanou je  Bc. Juliana 
Hajduková, J. Cirbusovej, Sabinov, osveta a výchova v environmentálnej oblasti, neformálne 

vzdelávanie, dobrovoľníctvo. Členka a spoluzakladateľka viacerých mimovládnych organizácií, hovorkyňa 

Krajského grémia tretieho sektora Prešovského kraja. Zakladateľka Prešovského dobrovoľníckeho 
centra. Organizátorka Dní aktívneho dobrovoľníctva. Získala cenu Krajské srdce na dlani za 

dobrovoľnícku činnosť v decembri 2018. Rok 2019 je Rokom dobrovoľníctva, preto si cenu za 
dobrovoľníctvo, ktorému zasvätila svoj profesijný život, zaslúži. 

 
Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 

- vypočuli sme si stanovisko komisie aj MsR. Chcel by som podať poslanecký návrh a tým chcem 

požiadať poslancov, aby to podporili, aby sme udelili cenu mesta aj bývalému primátorovi, Ing. Petrovi 
Molčanovi.  

 
Erik Radačovský, poslanec MsZ: 

- chcel som sa k tomuto vyjadriť tak, ako som sa vyjadril na MsR. Som za to, aby toto ocenenie dostalo 

divadielko Hala Bala. Máme svetový rok dobrovoľníctva, robia naozaj záslužnú činnosť, takže bol by som 
veľmi rád keby túto cenu dostali. Myslím si, že aj MsR sa k tomu jednoznačne vyjadrila v pomere 5:0.  

 
Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci a doplňujúci návrh Mgr. Miroslava Kovalíka – navrhujem udeliť 
cenu mesta v r. 2019 Ing. Petrovi Molčanovi a divadielku Hala Bala. 
 
Za pozmeňujúci a doplňujúci návrh Mgr. Miroslava Kovalíka – navrhujem udeliť cenu mesta v r. 2019 
Ing. Petrovi Molčanovi a divadielku Hala Bala hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za:13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. 

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

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 43 k Návrhu na udelenie Cien mesta a Cien primátora 
 
Za uznesenie č.  č. 43 k  Návrhu na udelenie Cien mesta a Cien primátora hlasovali poslanci mesta 
Sabinov nasledovne: 
Za:13 
Proti: 0 
Zdržali sa:1  
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. 

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

Konštatujem, že Uznesenie č. 43 MsZ  - schvaľuje. 



 
K Návrhu na udelenie Cien mesta a Cien primátora bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  43,  ktoré je 

súčasťou tejto zápisnice. 
 
 

8. Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského 
pohraničia 
 

Správu predniesol Mgr. Anton Tomčan, referent referátu regionálneho rozvoja: 
- po zhruba troch rokoch sme sa konečne dočkali. Mesto Sabinov v spolupráci s Gminou Muszyna 

podávalo prvýkrát projekt, na obnovu hradieb a na poľskej strane na opravu kaštieľa alebo hradu 
v septembri 2016. V prvom kole v rámci operačného programu Intereg 5 Poľsko – slovenská spolupráca 

v rokoch 2014-2020 v hodnotení vo februári 2017 to  bolo prvýkrát zamietnuté a potom následne 
v novembri 2017 sme sa znovu pokúsili touto žiadosťou o tento projekt. Časť, ktorá sa teraz plánuje, je 

okolo hotela Torysa až smerom na Ul. 17. novembra, tam, ako je evanjelická záhrada a obidva kostoly 

bude prebiehať archeologický výskum, ako by to hradobné opevnenie malo prebiehať, ale samotná 
realizácia náznaku opevnenia v rámci tohto projektu nie je, ani nebola zahrnutá, pretože samotný 

výskum má byť nariadený len teraz krajským pamiatkovým úradom a v dobe, keď sa robila projektová 
dokumentácia takéto stanovisko ani nariadenie nebolo.  

celkový rozpočet projektu: 2.754.064,79 €  

vedúci partner: Gmina Muzsyna – 1.903.378,07 €  
partner projektu: mesto Sabinov - 850.686,72 €  

Aktivity projetku:  
obnova vybraných častí zaniknutého mestského opevnenia za účelom konzervácie a rekonštrukcie krytín 

a čiastočnej rekonštrukcie zachovaných veží. Súčasťou bude aj archeologický výskum. Realizácia 
spoločného sprievodného kultúrno-historického podujatia: „Život pod hradbami“. Zakúpenie e-stánku, 

ktorý bude prispôsobený telesne postihnutým občanom. Vydanie knižných publikácií a skladacích máp 

– muszynsko-sabinovská hradná cesta. Začiatok  realizácie projektu začína augustom 2019 a bude 
pokračovať 24 mesiacov. Prvé mesiace budú prebiehať verejné obstarávania a samotná realizácia sa 

predpokladá od r. 2020 až zhruba do júla 2021.  
 

Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 

- tento materiál sme prerokovali aj na komisii a teším sa tomu, že tento projekt konečne prešiel, ale 
poprosil som o spoluprácu, aby dôsledne bola preštudovaná dokumentácia, aby sme na nič nepozabudli 

pri samotnej realizácii, či už na opravy nejakých strešných krytín, alebo nejakých ďalších stavebných 
prvkov.  

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 44 k Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné 
kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia 
 
Za uznesenie č.   44 k  Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského 
pohraničia hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za:15 
Proti: 0 
Zdržali sa:0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. 
Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková,  Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik 

Radačovský, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 
Vargovčík   
Konštatujem, že Uznesenie č. 44 MsZ  - schvaľuje. 
 
K Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia 
bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  44,  ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 



- navrhujem 15 minútovú prestávku.  
 

9. Zmena žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre projektový zámer Centrum 

integrovanej zdravotnej starostlivosti 

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- k navrhovanému bodu zmena žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre CIZS asi toľko. Minulého 
roku v lete sme schvaľovali samotný zámer založenia CIZS, ktorá sa mala uchádzať o NFP s cieľom 

vybudovať nazvime to Polikliniku 2 alebo centrum, ktoré bude integrovať rôzne služby, spojené 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vo verejnom sektore, a toto centrum bolo podporené aj 

uznesením MsZ. Jedná sa o zapojenie sa do výzvy, ktorá je financovaná cez integrovaný regionálny 

operačný program. Samotným riadiacim orgánom je ministerstvo zdravotníctva. V dobe, keď sme mali 
tento bod na prerokovanie, v dobe, keď bol schvaľovaný, nám bolo prezentované, že pre samotný zámer 

je nutné založiť samostatnú neziskovú organizáciu a mesto ako také nemôže byť žiadateľom o NFP, 
ktorým by sme vedeli prefinancovať výstavbu takéhoto CIZS. Sám p. primátor, Ing. Peter Molčan, že 

v dobe vyhlásenia výzvy nebolo jasné, kto je oprávneným žiadateľom, nie je to pravda, pretože 

v prípade, keď výzva je vyhlásená, tak parametre výzvy musia byť jasné, ani žiadne ministerstvo ani 
ministerstvo zdravotníctva si nemôže dovoliť pustiť do éteru, kde nie sú stanovené jasné podmienky na 

základe ktorých je stanovené, kto je oprávnený žiadateľ, aké sú oprávnené aktivity, a pod, čiže v tej 
dobe pod vplyvom časového stresu a pod vplyvom nepravdivých informácií sme my ako poslanci rozhodli 

o založení centra CIZS a toto centrum malo byť žiadateľom o NFP v rámci výzvy, ktorú máte na 
projektore. Súčasťou požiadaviek samotnej výzvy bolo to, že mesto Sabinov ako nezisková organizácia 

vznikne rozhodnutím poslancov MsZ, tak musí vzniknúť tak, že žiadateľom musí byť mesto alebo obec 

alebo VÚC, ďalej verejný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, alebo dvaja poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti. Táto podmienka splnená bola. Naša n. o. CIZS má zakladateľov troch. Títo zakladatelia sú 

mesto Sabinov, Poliklinika n. o. a Rojak s. r. o. ako súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Tuná 
vidím veľké pochybenie vtedajšieho vedenia mesta a zavádzanie ľudí, ktorí sa točili okolo tohto zámeru, 

pretože už vtedy sme vedeli, že oprávneným žiadateľom na poskytnutie takéhoto NFP bolo aj mesto 

Sabinov ako také. Je to uvedené v samotnej výzve. V samotnej výzve v čl. 2.1 – pri predkladaní žiadosti 
o NFP oprávneným žiadateľom je subjekt územnej samosprávy, čiže obec alebo VÚC alebo obec a VÚC, 

platí v prípade, ak je v projektovom zámere forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená zmluva 
o partnerstve. Mohli sme byť žiadateľom, oprávneným žiadateľom o NFP, ktorý nie je treba vracať 

z integrovaného regionálneho operačného programu. Čo sa týka samotného zámeru, tak ten zámer bol 
rýchlo kvasený a my ako poslanci sme mali pramálo informácií v procese jeho prípravy. Na komisiách 

sme s p. Čekanom debatili, či je nutné robiť nové centrum CIZS, či nie je tieto financie možné použiť 

na revitalizáciu č. 2 Polikliniky napr. nadstavbou alebo prístavbou k Poliklinike, aby sme oblasť, ktorá je 
husto zastavaná, a ktorá má problém s parkovacími miestami, či nie je možné urobiť projekt nie 

samostatne stojacej budovy, ale napríklad zvýšenia podlaží. Vtedy mi bolo povedané že nie, keď si 
pozriete článok s označením 2.2 oprávnené aktivity, boli sme oklamaní opäť, pretože jedna 

z oprávnených aktivít je modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov. My sme mohli ísť do 

rekonštrukcie aktuálnej Polikliniky, mohli sme urobiť ďalšie podlažie a mohli sme zachovať pôdorys ako 
je teraz, zvýšila by sa hustota zástavby a neskomplikovala by sa dopravná situácia, nemuseli by sme 

vyrábať ďalší priestor búraním existujúcich budov ako sú garáže a pod, čiže druhé klamstvo, kde sme 
boli zavedení, a úplne posledná vec na uvedenie tejto problematiky, prečo potrebujeme riešiť žiadateľa 

je, a tuná by som sa trochu pozastavil. Zakladateľom centra CIZS je mesto Sabinov s vkladom 300 €, 

Poliklinika, n. o. 300 € plus ďalšie vklady, ktoré budú v podobe priamych finančných vkladov, alebo 
majetkových vkladov, pretože pozemky, na ktorých sa bude stavať, sú pozemky mesta, garáže, ktoré 

bude treba búrať, sú mesta, a pod. Druhým zakladateľom je Poliklinika, n.o. so 100 % podielom mesta, 
vklad 100 € beriem, že je tam nejaké know how, ktoré do toho dajú, tretím zakladateľom je Rojak s. r. 

o. s výškou vkladu 100 €. Vypracuje sa nejaký projektový zámer, ktorý sa posunie na ministerstvo 
zdravotníctva SR, posúdi sa, pokiaľ posúdenie bude kladné, tak pôjde žiadosť na NFP. Ja si dovolím 

tvrdiť, že výška príspevku, ktorý budeme žiadať, bude na úrovni milión až 1 200 000 €. Nemám 

relevantné informácie od riaditeľa CIZS, v akom štádiu je projektový zámer, a aké sú predpokladané 
obstarávacie náklady, oprávnené náklady. Ak dostavame takéto centrum CIZS, tak cena takéhoto centra 

bude nie v cene výšky vkladu alebo výšky NFP, ale cena všetkých vkladov, ktoré mesto dá. Teda NFP 
plus priame vklady z rozpočtu mesta, teda t.z., že cena bude 1 500 000 € po jeho dostavaní v r. 2021 

možno v r. 2022, po zabehnutí centra je predpoklad, že po dobe udržateľnosti projektu po 5 rokoch, 



cena takéhoto centra bude na úrovni 2 000 000 €. Dôvod je jednoznačný, pokiaľ biznis funguje, tak 
cena samotného biznisu rastie bez ohľadu na to, či tam robíte nejaké ďalšie investície, alebo nie. 

Zakladatelia získavajú podiely v CIZS, každý bude mať nárok na 1/3, t. z., že každý jeden zo zakladateľov 

mesto Sabinov, Poliklinia n.o, Rojak  s. r. o. budú mať podiel na CIZS-ku, ktorého hodnota bude tipujem 
tých 2 000 000 €, budú mať podiel 1/3, tam je to napísané v zakladacej listine, že každý bude mať 

predkupné právo a to v rovnakom podiele, čiže majetok CIZS bude delený presne na tretiny v prípade, 
že dôjde k rozhodnutiu niektorého zo zakladateľov predať svoj podiel. Bude ho chcieť predať za cenu 

stanovenú do výšky jeho vkladu do 100 €, alebo bude chcieť predať svoj podiel na základe ceny 

stanovenej znaleckým posudkom, pretože sama zakladacia listina uvažujem s tým, že predaj podielov 
sa bude riadiť podľa výšky stanovenej znaleckým posudkom. Bude mať mesto v dobe povedzme v r. 

2025 -2027 v rozpočte sumu, aby vedelo uspokojiť takúto požiadavku pri predaji podielu ROJAK s. r. o. 
Je podľa vás normálne, že my si do nášho verejného zdravotníctva v meste Sabinov pustíme súkromný 

sektor, ktorého vklad je 100 € a jeho 100 € zhodnotíme na úroveň 500, 600, 700 tisíc € a pýtam sa, kto 
za toto bude zodpovedný? Pretože verejné zdroje pôvodom z Európskej únie , to je jedno, o aký 

operačný program sa jedná, patria všetkým občanom nášho mesta, a ja si neviem dosť dobre predstaviť, 

aby jedna s. r. o-čka vložila 100 € vklad a nemala žiadne riziká z tohto podnikania, pretože okrem týchto 
eur nie je určené ani v zakladacej listine ani v stanovách, že by tam boli ďalšie investície, tých 100 € sa 

zhodnotí na 500 tisíc €, preto z pozície poslanca MsZ mesta Sabinov navrhujem, aby toto CIZS naďalej 
nebolo riešené v rámci žiadosti o NFP na minsterstvo zdravotníctva, ale aby táto iniciatíva prešla na 

mesto. Mesto Sabinov je oprávneným žiadateľom, zaplatilo prípravu projektovej dokumentácie a bude 

pripravovať územie z vlastných zdrojov rozpočtu mesta a preto sa domnievam, že mesto Sabinov nemá 
problém urobiť také kroky, ktoré urobia zmeny v príprave projektovej dokumentácie a žiadateľom bude 

priamo mesto. Na Slovensku sa to často deje a deje sa to aj v našom kraji kedy takýmto, nazvime to 
tunelovým spôsobom, sa dostáva súkromný investor do verejného zdravotníctva a pokiaľ nám sa 

dostane nejaká finančná skupina do verejného zdravotníctva, všetkých vás uplatia a všetko uplatia, 
buďme progresívni a rozmýšľajme na 15, 20 rokov dopredu, a nenechajme si niečo, čo patrí všetkým 

ľudom, do súkromných rúk.  

 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- niekoľkokrát som si prepočúvala záznamy  aj z 5.6.2018, kedy sme schválili projektový zámer, a potom 
aj z 19. 7. 20018 ,kedy sme schvaľovali zakladaciu listinu a štatút CIZS. 5.6. 2019 sme schválili 

projektový zámer, v ktorom sme boli podľa mňa tak isto uvedení do omylu s tým, že mesto sa nemôže 

uchádzať o NFP, ale musíme založiť novú neziskovú organizáciu. Ako sme si neskôr overili, nebolo tomu 
tak. V zázname z 5. 6 som však počula z úst p. bývalého primátora, že ak založíme novú n. o., tak 

budeme mať lepšiu východziu pozíciu pri uchádzaní sa o NFP. Bol to argument, prečo sa nemôže 
uchádzať mesto, ale prečo musíme založiť novú n. o. Ten pôvodný projekt mal byť na výšku 1 128 000 

€, z toho spolufinancovanie mesta malo byť 345 647 € . Pokiaľ bolo všetko stále uzavreté až do chvíle, 

nespomínam si presne na ktorom zastupiteľstve, už terajší p. primátor informoval o tom, že pri tom 
pôvodnom projektovom zámere sme neboli úspešní, ale že ideme ďalej a projekt bude navýšený 

o ďalších 200 tisíc €, takto mi to rezonuje v pamäti, a budeme sa uchádzať o navýšený finančný 
prostriedok, a ja sa pýtam, kto a kedy rozhodol, ak pôvodný projektový zámer nám nebol schválený, že 

ideme do ďalšieho ? Ak valné zhromaždenie novej n. o., tak dajme tomu je to v poriadku, ale prečítam 
vám slová zo zápisnice bývalého p. primátora, keď som sa ho pýtala na nejaké podrobnosti. „Ak 

nebudeme úspešní, táto n. o. musí zaniknúť, tak je to v metodickom pokyne.“ Neboli sme úspešní, n. 

o. nezanikla, pokračovala ďalej. Viete, že v novom volebnom období sme sa dožadovali toho, aby 
poslanci, ktorí neboli opätovne zvolení do MsZ, sa vzdali funkcie vo valnom zhromaždení, a aby boli 

nahradení terajšími poslancami, toto sa aj stalo, ale napriek tomu ja prosím o informáciu, ak sa teda ide 
n. . uchádzať o zdroje NFP, kto o tom rozhodol v akej výške budú, a hlavne, či z toho vyplýva navýšené 

spolufinancovania mesta, ak sa ideme uchádzať o prostriedok 200 000 € väčší. Ak áno, kedy MsZ 

rozhodovalo o tom, či to navýšené spolufinancovanie odsúhlasíme. Toto predsa valné zhromaždenie 
nemá v kompetencii schváliť, a ak aj valné zhromaždenie pripustím, rozhodlo o tom, že sa budeme 

uchádzať o ďalší nový projekt. Nebudem už hovoriť ďalšie informácie a ďalšie šumy, ktoré okolo celého 
tohto nášho CIZS kolujú, a preto vás poprosím o vysvetlenie toho, čo sa pýtam. Chcem povedať, že 

v júni a tak isto aj v júli sme boli vystavení, tí, ktorí sme sa pýtali, a mali sme podrobnejšie otázky 
vysokému stresu a nátlaku, ba až osobnému napádaniu, že sa vôbec niečo pýtame. Je to v záznamoch, 

je to v zápisnici, skúste si to popočúvať, doma to človek vníma inak ako keď tu sedí, ja som to počúvala 

niekoľkokrát a trvám na tom, že neboli nám správne vysvetlené veci a boli sme uvedení do omylu.  
 



Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 
- poprosím o krátku prestávku, aby sme si mohli predebatovať nejaké veci.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
- vyhlásil 20 minútovú prestávku. 

 
Mgr. Lukáš Janiga, právnik mesta: 

- neviem, k čomu mám reagovať tak narýchlo, ale možno je tu taká pochybnosť o tom, čo sa stane 

s tými majetkovými vkladmi, majetkom neziskovky. Ide o neziskovú organizáciu, ktorá je založená za 
účelom poskytovania verjejno prospešných služieb, nie za účelom tvorby zisku, za istých okolností môže 

vykonávať jemne podnikateľskú činnosť, ale akýkoľvek príjem, ktorý má, musí spätne vrážať do chodu 
n. o.  Zakladacia listina ani štatút nesmú byť v rozpore so zákonom a zákon jasne hovorí, ak by došlo 

k splynutiu terajšej n.o, tak ten majetok prechádza len na ďalšiu n.o, ak by došlo k zániku CIZS, tak 
likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú n.o. Majetok neziskovej organizácie tvoria vklady 

zakladateľov, potom akýkoľvek majetok, ktorý nadobudne svojou činnosťou. Ja sa pýtam, že zakladateľ 

č. 3 má aký majetok, veď dal len 100 €, čo má teraz prevádzať ak sa rozhodne odpredať svoj podiel na 
chode n.o, tak nech ho ponúkne v rámci predkupného práva zakladateľovi č. 2 a ponúkam ti ho za 100 

€, prečo by ho mal predávať za 200 tisíc €, veď dal do neziskovky len 100 € a musí spĺňať podmienky, 
ktoré sú tam definované, že musí za celý čas chodu CIZS vykonávať lekársku zdravotnú starostlivosť. 

Určite sa dajú zmeniť aj tie vaše špekulatívne niektoré ustanovenia o zakladacích listinách a štatútu 

a nevidím problém, aby sa to po hlasovaní správnej rady zmenilo, samozrejme by som to preveril na 
ministerstve, aký to môže mať vplyv na oprávneného žiadateľa, ja si myslím, že minimálny, alebo žiaden. 

Ak dôjde k majetkovému posilneniu miesta v tom nemôže byť žiaden problém, ale tento projekt by som 
nebombardoval len z titulu, že čo ak keby, ak, a ja nemám podložené informácie k tomu.  

 
JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 

- keď ste sa radili, tak sme využil aj s p. právnikom tú chvíľu, aby sme v tých časových možnostiach 

prešli tie niektoré veci, ktoré tam padli, keď sme boli na tej porade. Je dôležité si uvedomiť, že tu možno 
dochádza aj k tomu, že sa na to nazerá, ako keby išli o obchodnú spoločnosť, čo však nejde. 

V obchodnej spoločnosti sa počiatočný vklad spoločníka sa premieta potom na obchodný podiel, ale 
v obchodnej spoločnosti to nie je tak, ten jeho vklad sa nepremieta na majetok. Navrhujem, ak sú 

v zakladacej listine a štatúte veci, ktoré vzbudzujú pochybnosti, rokujme so zakladateľmi, preverujme 

na ministerstve a zmeňme to, a potom sa rozhodnime, ak budú aj iné možnosti, či sa zmení žiadateľ 
o NFP alebo nezmení.  

 
Mgr. Lukáš Janiga, právnik mesta: 

- zaregistroval som tu návrh, aby žiadateľom nebola neziskovka ale mesto, a nech si vytvorí partnerskú 

zmluvu, ale tiež tam podmienky boli také zadefinované, oni sú už známe od r. 2014, a tá zmluva 
o partnerstve, ak by bola vytvorená medzi mestom, tak by mesto muselo deklarovať minimálne 3 členov 

do toho partnerstva. Jedným členom mesto a druhým a tretím by museli byť poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti, jeden v odbore všeobecnej zdravotnej starostlivosti, a druhý v odbore špecializovanej 

zdravotnej starostlivosti. Pamätám si, že bol problém nájsť jedného lekára, ktorý by išiel do takéhoto 
pripravovaného projektu, nie to ešte dvoch, a vytvoriť partnerstvo. Pri tom partnerstve nevzniká ani 

žiadna právnická osoba, nemá právnickú subjektivitu a takéto partnerstvo nemá nič.   

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- je potrebné povedať, že štatút a zakladacia listina nie sú postavené tak, aby chránili práva mesta 
v plnom rozsahu  tak ako to odznelo, t. z., že zo zmluvy nevyplýva celkom jasne, že zakladateľ č. 3 

ROJAK s. r. o., nemá podiel na majetku CIZS, ktorý vznikne udelením napríklad NFP. Zakladateľská listina 

ako taká vznáša mnoho právnej neistoty pre nás ako poslancov a nemyslím si, že je spracovaná správne  
a to isté som tvrdil pri nájomnej zmluve, ktorú sme riešili pre ORTON s. r. o. v minulosti.  Čo sa týka 

snahy zazmluvniť nejakého poskytovateľa, tak viete, keď poveríme niekoho rozbehnutím projektu, tak 
na oficiálnych rokovaniach povie to, čo jemu viac vyhovuje, t. z., že ak je náročné zmeniť projekt 

z dôvodu zmeny žiadateľa, tak nám nebude deklarovať, že to vieme urobiť, ale že je to problém, čiže 
ja som neočakával ani inú reakciu od pánov, že povedia, že partnerské zmluvy nie je problém vyriešiť, 

očakával som práve to, že tu bude deklarované, že partnerské zmluvy je takmer nemožné získať, pretože 

je problém s odborníkmi v špecializovaných odboroch alebo všeobecných odboroch, takže toto ma 
neprekvapuje, a toto som aj očakával. Navrhujem v tomto bode rokovania, aby sme prijali uznesenie, 



aby sme aspoň trošku viac právnej istoty mali vo veciach prípravy CIZS, a ja mám aj konkrétny návrh, 
ktorý predložím ako návrh na uznesenie.  

 

JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 
- zopakujem to, čo som predtým zdôrazňoval. Zmluva, zakladacia listina, štatút sú dokumenty, ktoré je 

možné zmeniť, a toto treba zvážiť pri rozhodovaní. Treba rokovať s partnermi, treba rokovať 
s ministerstvom, treba vylúčiť, ak je toto naozaj jediná pochybnosť a je vyvrátiteľná, tak urobme pre to 

všetko, čo je možné, a ak nie, tak potom sa rozhodnime pre tú možnosť, lebo momentálne nás nejako 

netlačí čas, aby sme museli rozhodnúť o zmene žiadateľa dnes.  
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- ja len doplním p. prednostu tak ako sme rozprávali na rokovaní vedľa, môj návrh ako predkladateľa 

tohto bodu je nasledovný. Do doby doriešenia zmeny zmluvných vzťahov v zakladacej listine pozastaviť 
proces prípravy projektového zámeru CIZS n.o. Sabinov, pozastaviť proces obstarávania stavebného 

povolenia, chcem poprosiť p. riaditeľa, aby okamžite zvolal správnu radu v súlade s požiadavkami členov 

správnej rady, ktorú sme písomne doručili ešte minulý týždeň, a ďalej je potrebné doriešiť úpravu 
zakladacej listiny a štatútu s vylúčením možnosti majetkového podielu ROJAK s. r. o. vo vyššom ako je 

vklad pri zakladaní CIZS n. o.  
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- chcel by som vás, p. primátor, poprosiť, bolo by dobré postaviť nám tu jednu wifi tlačiareň, aby sme 
vedeli takéto návrhy pripravovať v digitálnej podobe, lebo naozaj tie naše poznámky sú potom ťažko 

čitateľné pre návrhovú komisiu.  
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 45 k Zmene žiadateľa o nenávratný finančný 
príspevok pre projektový zámer Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti  
 
Za uznesenie č. 45 k Zmene žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre projektový zámer Centrum 
integrovanej zdravotnej starostlivosti hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za:9 
Proti: 1 
Zdržali sa: 5 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 
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: Mgr. Marián Valkovič 

Zdržali sa: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Stanislav Vaňo, Mgr. 
Šimon Vaňo 

Konštatujem, že Uznesenie č. 45 MsZ  - schvaľuje. 
 

K bodu Zmena žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre projektový zámer Centrum integrovanej 
zdravotnej starostlivosti bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  45,  ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 

 

10. Návrh na výmenu zástupcov mesta v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou 
účasťou mesta a orgánov neziskových organizácií  

 
Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 

- dávam návrh na výmenu zástupcu mesta v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou 

a orgánoch neziskových organizácií. Týka sa to dvoch poslancov. P. Stanislav Vaňo z výkonu svojho 
povolania nemôže byť členom organizácie, ktorá je zisková alebo obchodná. Ide o presun p. Stanislava 

Vaňa z obchodnej spoločnosti Sabyt s. r. o. , do Polikliniky n. o. a p. Mgr. Šimon Vaňo z Polikliniky n. o., 
by išiel do Sabytu  s. r. o.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- spomínate, že p. Vaňo nemôže byť v orgánoch Sabyt s. r. o. z dôvodu povolania policajta a ja sa chcem 

spýtať, či môže poberať poslaneckú odmenu ?  
 



JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 
- neviem hneď v tomto čase odpovedať, lebo je to osobitný zákon, týka sa policajného zboru a ja sa 

v tomto zákone neorientujem,  môžeme to preveriť, ak to je problém.  

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 46 k Návrhu na výmenu zástupcov mesta v orgánoch 
obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a orgánov neziskových organizácií 
 
Za uznesenie č. 46 k  Návrhu na výmenu zástupcov mesta v orgánoch obchodných spoločností s 
majetkovou účasťou mesta a orgánov neziskových organizácií hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za:15 
Proti: 0 
Zdržali sa:0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. 
Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková,  Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik 

Radačovský, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 
Vargovčík   
Konštatujem, že Uznesenie č. 46 MsZ  - schvaľuje. 
 
K bodu Návrh na výmenu zástupcov mesta v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou 

mesta a orgánov neziskových organizácií bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  46,  ktoré je súčasťou tejto 
zápisnice. 

 
 

Rôzne 

- chcel by som vás informovať o tom, ako sme boli pred týždňom s právnikom mesta, Mgr. Lukášom 
Janigom, v Bratislave na Ministerstve pôdohospodárstva, rozvoja vidieka ohľadom skládky dreva, 

s generálny tajomníkom a so zástupcami štátnych lesov SR sme dohodli nejaké alternatívy, dali sme si 
date line do 30.4. 2019 s tým, že štátne lesy ponúkli vytvorenie spoločného podniku 50:50, ale my sme 

deklarovali, že mesto nemá záujem robiť sprostredkovateľa, pokiaľ by prišli na trh veľkí sponzori. Včera 

nám firma WBB potvrdila záujem o tento pozemok a my budeme len radi, keď tu príde nejaký investor 
a vytvorí pracovné miesta.  

- dnes sme mali zasadnutie rady rozvoja okresu, kde som členom z titulu MAS, kde boli schválené 
projekty, ktoré podalo  mesto, a tak isto aj naše obchodné organizácie.  

- v rámci projektu milujem svoje mesto sme vás už informovali aj p. riaditeľkou ZUŠ, ktorá je 

koordinátorkou za VUC. Táto činnosť sa začína pomaličky spúšťať, a preto vás chcem poprosiť, ak máte 
nejaké námety, činnosti, ktoré by sme mohli robiť, my už budeme pomaličky spisovať všetko, čo nám 

treba, aký materiál zabezpečiť. Súčinnosť bude aj z Mestských lesov, Sabytu, VPS-ky, takže sa tešíme, 
a je tu cítiť pozitívnu energiu, veľa dobrovoľníkov, chcem v tomto projekte participovať.  

- v projekte INTEREG sme boli úspešní, veľmi je táto informácia dobre vnímaná od médií, tlačovej 
agentúry, rádio REGINA, KORZÁR, v utorok príde televízia natáčať dokument z národnostných menšín 

k týmto hradbám. Ďalšie plánované MsZ budú 16.5 a 27.6. 2019.  

 
JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 

- žijeme v takom modernom svete, že je hneď možné dostať sa k stanovisku. Takže p. poslanec Hrabčák, 
ja vám ho aj prepošlem, čo sa týka toho predchádzajúceho prerokovaného bodu. Prijatie odmeny za 

výkon poslanca, ktorá zavisí od finančných možností obce a rozhodnutia zastupiteľstva sa nepovažuje 

za výkon inej zárobkovej činnosti v zmysle §48 ods. 6 zákona č. 73/ 1998, pretože priamo súvisí 
s ústavným právom občana SR zúčastňovať sa na správe veci verejných, čiže odmena pre policajta 

v štátnej službe je možná.  
 

Interpelácie 
 

Erik Radačovský, poslanec MsZ: 

- chcel by sa tu vyjadriť aj občan mesta Ján Motešický, tak poprosím, p. primátor, zahlasujme o tom.  
 



Ing. Michal Repaský, primátor mesta, dal hlasovať za vystúpenie Ing. Jána Motešického, občana mesta 
 
Za vystúpenie Ing. Jána Motešického, občana mesta hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne:  

Za: 14 
Proti: 0 

Zdržali: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 14 

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 Ing. Jána Motešického MsZ – schvaľuje.  

 
Ing. Ján Motešický, občan mesta, predseda florbalového oddielu a tréner florbalistiek: 

- dnes by som chcel vystúpiť možno nie za mestký florbalový klub, ale za všetky športové kluby 

a občianske združenia, ktoré fungujú v meste. Chcel by som porozprávať o dotáciách, určite to viete, že 
sa zrušila dotačná komisia a teraz vlastne dotácie sú pod inou komisiou a mne to niekedy pripadá tie 

dotácie pre kluby a občianske združenia ako také nechcené dieťa tejto organizácie mesta. Chcel som 
vám povedať trošku nejaké fakty o iných mestách, koľko peňazí z rozpočtu dávajú nielen na šport, ale 

aj na občianske združenia. Neviem povedať, či je to v možnostiach mesta, na to sú tu iní mágovia, ale 

keď si porovnáme takéto mestá, ako napr. v Michalovciach v r. 2018 rozdeľovali 700 tisíc € čisto pre 
športové kluby, v r. 2019, 817 tisíc €. Mesto Michalovce je 3x väčšie ako Sabinov, má 39 tisíc obyvateľov. 

Michalovce hrajú extraligu vo futbale, hokeji, volejbale, hádzanej, florbale. Prešiel by som 
k Partizánskemu, ktoré je o trošku väčšie ako Sabinov, a to dáva len na šport 184 tisíc € a pre občianske 

združenia a rozvoj mládeže 336 tisíc €, keď to porovnáme s mestom Sabinov, tak sme tento rok v prvej 
etape rozdelili 35 tisíc € z rozpočtu, minulý rok 60 tisíc €. Chcem vás poprosiť, či tá suma na 

prerozdelenie dotácií by sa nedala navýšiť. Za náš klub poviem len toľko, nežiadame peniaze na výplaty, 

ale na to, ak máme úspech, aby dievčatá neodchádzali. Momentálne už som dostal avízo, že ostatné 
kluby chcú od nás odkupovať hráčky, a keď im nevytvorím podmienky také, aby si samé neplatili za 

výjazdy a nechodili vlastnými autami po celom Slovensku, tak áno, teraz sme sa potešili z takéhoto 
historického úspechu, ale už v budúcnosti takýto úspech nebude. Za 12 rokov práce, ktorú tu robíme 

s tými deťmi, ženami a mužmi, nerád by som prišiel o takýto úspech pre Sabinov. Všetci to robíme pre 

Sabinov, nie pre iné mestá.  
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- ja by som len doplnil p. Motešického, je ťažké porovnávať tieto dotácie z rozpočtu jednotlivých miest, 

lebo je treba povedať, že mesto veľmi dobre prispieva na všetky športy v meste Sabinov. P. Motešický, 

prevádzka športového areálu stojí mesto ročne 300 tisíc €, toto vám niekto povedal, okrem toho, že 
platíme dotácie priame vo výške 35 tisíc, €, 60 tisíc €, neustále tam robíme investície, tento rok tam 

pôjde ďalších 200 tisíc €. Mesto sa neustále snaží zlepšovať, jednak podmienky pre športovcov, a jednak 
zadarmo prevádzkujú naše areály, ktoré platíme v plnej výške my. Možno je problém mesta a ľudí, ktorí 

posudzujú rozdeľovanie dotácií , že sa viac pumpujú peniaze tam, kde nie sú výsledky, a menej peňazí 
tam, kde výsledky sú, to už je vec rozdeľovania dotácií.  

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- mám interpeláciu na p. primátora. Všetci vieme, že na MsÚ prebiehal personálny audit, tak poprosím, 

či už je ukončený, koľko finančných prostriedkov stál tento personálny audit, a či priniesol prospech na 
rôzne výstupy.  

- chcem poprosiť p. primátora, aby nás oboznámil s tým, na aký úväzok pracuje p. viceprimátor, a aká 

mu bola určená mzda.  
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
- p. viceprimátor pracuje na úväzok 0, 2 % ako aj bývalý viceprimátor, je to všetko uvedené aj na stránke 

mesta.  
- audit ešte prebieha, už je vo fáze procesnej , čiže personálne pohovory budú ešte teraz v tento piatok, 

auditór pracuje na dohodu o pracovnej činnosti, a je tam dohodnutých myslím približne 2 400 € na celú 

činnosť. 
 



Erik Radačovský, poslanec MsZ: 
- mám tri otázky na p. primátora. Pri večernom blúdení po sociálnej sieti som prišiel na jeden status, 

kde sa ochranca prírody rozhorčoval nad tým, že v meste bola 29.3.2019 vyrúbaná vŕba, kde pri pílení 

tohto stromu bolo zasiahnuté hniezdo netopierov a škorcov, kde došlo k ich usmrteniu. Hodnota jedného 
netopiera je vyčíslená na 230 €. Z diskusie mi vyplynulo, že bude podané trestné oznámenie, takže by 

som chcel vedieť, kto toto povolil, a aké p. primátor vyvodí dôsledky voči tomu konaniu.  
- už pred nejakým časom tuším na zastupiteľstve som sa vás pýtal, kedy bude live vysielanie z MsZ, 

keďže ste to mali vo volebnom programe, tak bol by som rád, lebo si myslím, že občania by to sledovali 

a je po tom dopyt.  
- minulý mesiac vláda pri výjazdovom rokovaní schválila pre mesto 230 tisíc € na tri projekty, tak moja 

otázka znie, či mesto žiadalo tie peniaze priamo na tento účel, alebo aký spôsob tam prebehol, lebo 
poslanci nemajú o tom žiadnu vedomosť akým spôsobom prebiehal výber týchto investičných akcií.  

 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

- rozdelenie finančných prostriedkov som vám hovoril na predošlom MsZ. Zopakujem to znovu. Sedeli 

sme s kompetentnými s našimi odbornými zamestnancami a na tie veci, na ktoré sme boli pripravení, 
sme išli. Prvá varianta bola ísť do opravy evanjelického kostola, kde sme sa chceli zapojiť aj do výzvy 

pre región, kde sme žiadali 400 tisíc €, máme to urobené všetko na spôsob synagógy, mali by sme 
vyriešenú galériu, koncertnú miestnosť, kaviarničku a vygenerovaných nových 5 až 7 pracovných miest, 

ale zavolali z kancelárie úradu vlády, že to musí ísť na viacero menších projektov, takže sme vybrali veci, 

ktoré boli potrebné. Klimatizácia a vzduchotechnika v MsKS – 50 tisíc €, 10 tisíc € 3D kino, 35 tisíc € 
havarijný stav na zimnom štadióne a 130 tisíc € na rekonštrukciu športového areálu, kúpalisko, futbalový 

štadión a hokejový štadión. Tieto peniažky už tento týždeň nabehli na účet.  
- čo sa týka live vysielania, budeme hľadať možnosti, aby sme to realizovali, myslím, že ľudí bude 

zaujímať 20 minútová prestávka trvajúca 60 minút. Je to o nás.  
 

JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 

- k live vysielaniu poviem len toľko, že vašou požiadavkou som sa zaoberal a poprosím po mojom 
vystúpení, aby pár technických vecí povedal p. informatik. Je tu problém taký, že ste tu neviem koľkí 

pripojení na sieť a tá sieť má určitú kapacitu a ak chcem zabezpečiť kvalitný prenos, tak potrebujeme 
navýšiť kapacitu tejto siete. Samozrejme, ak to chceme robiť, vyčlení MsZ v rozpočte dostatočné 

finančné prostriedky, dáme tu nejakú kameru, niekto to bude ovládať, alebo chce robiť záznam niekto- 

hocikto, veď predsa zastupiteľstvo je verejné, hocikto sa tu môže postaviť, točiť a streamovať prenos, 
my to nikomu nezakazujeme ak to chce robiť niekto známy, nech sa páči, my všetci sme povinní to 

strpieť, my sa tomu absolútne nebránime.  
- prejdem k vyrúbaným vŕbam. Čakal som, kedy sa toto opýtate, lebo čítal som to  aj ja a pohoršený 

som bol rovnako a hneď som prišiel na oddelenie a pýtal sa, čo sa stalo, ale kladiem si otázku, prečo 

ste sa toto nepýtali minulý týždeň, keď sme boli spolu dvakrát. Nech si každý zodpovie prečo. Pretože 
toto je verejné fórum? Spolu sme boli dvakrát na MsR aj na komisii, nebol priestor? Ak poznáte trocha 

legislatívu čo sa týka ochrany prírody a krajiny, treba rozlišovať čo je výrub, a čo je orez. Tu nedošlo 
k orezu.  Orez nie je nijako legislatívne upravený, žiadna žiadosť, žiadne rozhodovanie, iba výrub je 

upravený. Na výrub si my sami povolenie vydať nemôžeme, aby ste si nemysleli. Tieto vŕby pred tromi 
rokmi nastala taká udalosť, že pod vplyvom silných prívalových dažďov spadol jeden konár, ktorý potom 

odstraňovali hasiči, spadol na verejné priestranstvo na časť parku tuším na chodník na cestu, bolo veľké 

riziko, že mohlo byť vážne poškodené zdravie, život, majetok občanov. Týmto problémom sme sa museli 
zaoberať. Oslovili sme správcu zelene, tie stromy boli ale veľmi veľké a technicky nevedeli taký orez 

vykonať. Tak isto boli oslovení aj hasiči, ale hasiči takýto orez nemôžu vykonať. Oslovili sme arboristu, 
ktorý je odborník na ošetrovanie drevín, ten posúdil stav týchto drevín tak, že nie je potrebný výrub, ale 

iba orez. Viem vám poslať aká veľká dutina stromu bola a tá dutina sa nachádzala v takej polohe toho 

stromu, že ešte 10 m nad tým boli tie veľké konáre. Objednali sme si na tento výkon odborníka a ja 
predpokladám, že zodpovednosť je na ňom, išli sme dodávateľským spôsobom, objednávkou. Ja ho 

nebudem obhajovať, predpokladám, že ten následok, ktorý sa stal, neurobil úmyselne. Mrzí ma, čo sa 
stalo, a budem hľadať opatrenia aj s oddelením, aby k niečomu podobnému v budúcnosti nedochádzalo, 

ak nie len váš, ale všetkých záujem je úprimný, ja navrhnem pri tvorbe budúceho rozpočtu investíciu do 
passportu verejnej zelene s tým, aby bol každý jeden strom posúdený. Máme starý z roku 2003 

v papierovej podobe dendrológom a náklady budú cez 20 tisíc € a ja vás poprosím, aby ste toto podporili, 

pretože máme passport neaktuálny.  
 



Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 
- chcel by som nás všetkých poslancov vyzvať, aby sme hľadali aj my zdroje financií, aby sme mohli 

investičné akcie v rámci svojich obvodov aj realizovať tak, ako sme to sľubovali pred voľbami.  

- v obvode, v ktorom sme my poslanci, sme mali investičné akcie, ale ani jedna tam nie je zahrnutá, 
nebojoval som o ňu, lebo som vedel, aký je badget, takže automaticky som chápal aj to, že to pôjde 

neskôr, keď budeme mať finančné prostriedky, preto aj hľadám riešenie, a my sme na komisii výstavby 
mali predložený návrh p. Tulejom myslím si, že veľmi dobre spracovaný v rámci celej lokality IBV až 

k vodojemu. Mám tam asi 15 pozemkov v našom vlastníctve, ktoré by sme mohli potom prideliť 

v prípade, že by sme zrealizovali inžinierske siete. Je tam ale iba 350 vodovod, preto by som vás chcel 
p. primátor poprosiť a vyzvať, či by sme nemohli náhodou vycestovať na vodárne a skúsiť s nimi 

rokovať, lebo tento vodovod je v ich vlastníctve, aby ta prevážka tohto vodovodu bola nimi zrealizovaná. 
Ak by sme to všetko zrealizovali, mohol by prísť pekný peniaz do mesta, a vedeli by sme výjsť v ústrety 

naším obyvateľom. Mohli by sme to prepojiť aj s plánovaným chodníkom od Generála Svobodu k ul. 
Moyzesovej a to by bolo veľmi ideálne.  

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- ja som chcela reagovať na teba p. primátor, v súvislosti s peniazmi, ktoré rozdeľovala vláda, spomínal 

si, že si sedel so zamestnancami a dávali ste veci, ktorú sú viac menej predpripravené, do budúcnosti si 
však myslím, že by bolo vhodné aspoň emailom oboznámiť poslancov. Predsa len poslanci sú ten 

zákonodarný orgán a opýtať sa na ich mienku respektíve na ich návrhy. Dúfam, že sa už takáto situácia 

nebude opakovať, ale v podobných situáciách áno.  
- a k pánovi prednosti, je niekedy dobré, ak veci, ktoré prediskutujeme, zaznejú  oficiálne a verejne. Tak 

isto bola aj moja otázka na úväzok p. viceprimátora, áno, je to na webe sú niektoré informácie, ktoré 
sú dobré a správne, ak zaznejú oficiálne a verejne. 

 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

- p. poslankyňa, sme krásne historické mesto, máme krásnu zasadačku, prečo by sme tu aj 4 krát 

neprivítali vládu, nech prídu, nech rozdelia peniažky, budeme ich deliť všetci, ja sa na to teším.  
Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 

- ak dovolíte, ja sa vyjadrím k tej nešťastnej vŕbe. Konzultovala som to s p. Fulínom, ktorý je uznávaný 
bocianológ a je možnosť, kde hniezdia vtáky, oni si to už dávajú dokopy, aby sa označili stromy, kde 

hniezdia vtáky a keď sa majú orezávať, aby sa to urobilo pred zahniezdením vtákov. Neviem, kto držal 

tú pílu, ktorá orezovala v ruke, ale musel vidieť pri určitom záreze, že tam je živý tvor, a tým pádom 
nepokračujem ďalej, mal svoj rozum.  

Erik Radačovský, poslanec MsZ: 
- p. primátor, nemajte mi to za zlé, pri tých peniazoch mi ide o to, že riešili sme tu nejaké investičné 

akcie, hľadali sme spôsoby na to, kde nájsť peniaze na to, aby sa to dokázalo zrealizovať, tak ja myslím, 

že by ste do budúcnosti, keď bude nejaká taká možnosť získať finančné prostriedky z takýchto 
záležitostí, aby ste poslancov o tom upovedomili, lebo mohli sme rozvíriť nejaké diskusiu a mohli tu byť 

aj nejaké prioritnejšie veci, ktoré by sa dali z týchto peňazí pokryť.  
- a k tomu live vysielaniu. Neviem okresné mesto a aby malo problém so slabým internetom. Tak pozrite 

sa v Prešove to funguje a je veľa miest, kde to funguje, stačí si vziať príklad. Kľudne oslovte mňa, 
poznám ľudí, ktorí takéto veci robia a určite som otvorený podať k tomuto pomocnú ruku.  

- moja osobná skúsenosť za pol roka je, že keď sa tu niečo ide riešiť neoficiálne len tak na dobré slovo, 

absolútne sa to riešiť nebude. Mne by záležalo na tom, aby sa v rokovacom poriadku zmenilo, že 
interpelácia sa dá podávať aj mailom. Pokiaľ to nie je oficiálne, nikto to tu v meste riešiť nebude. 

 
JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 

- môžeme potom rokovať čo sa týka rokovacieho poriadku, lebo som už minule informoval, že už máme 

niečo pripravené aj keď myslíte, keď som dobre pochopil,  že môžete interpelovať kedykoľvek aj každý 
deň mailom ? lebo ja si myslím, že nie je taká situácia, že by sme neodpovedali alebo keď prídete 

osobne, dáme vám informáciu. Nie je toto bežný krok aby sa interpelovalo mailom mimo zastupiteľstva.  
- neviem akú máte predstavu k tomu live prenosu, veď príďte, môžeme sa o tom porozprávať. Viem, 

ako to funguje napr. v Košiciach, obsluhuje to niekoľko ľudí, je tam réžia, sú tam kamery, ktoré sú 
zabudované, ktoré niekto ovláda, a to určite nie je zadarmo, ani lacná investícia zo začiatku to nebola. 

- čo sa vládnych peňazí týka, my nerozhodujeme o tom, to vieme asi všetci. My dávame nejaký návrh 

a buď sa s tým hore stotožnia alebo nestotožnia. Všetci si uvedomujeme, že sú tu iné veci, máme tu 
zoznam 70-tich investičných akcií, avšak podmienka vlády, je aby to malo nejaký regionálny význam, 



preto sú smerované predovšetkým do kultúry, do športu a podobne. My keby sme mohli, hneď staviame 
nejakú cestu, to vám garantujem, a neberieme úver.  

Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 

- chcem sa len opýtať, ako sa bude riešiť mestská tržnica, či sa bude dať niekde predávať zo dvora, atď 
ako to bolo niekedy.  

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
- a ja sa opýtam, kto bude predávať. Ja tam registrujem len p. Ivančíka, ktorý raz do roka v domčeku 

pri Lidli predáva marhule, ale ak je záujem, nie je problém, priestor je. 

 
 

 
 

 
 

 

 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta – poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie MsZ. 

 

 
V Sabinove dňa 14.05.2019 
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