
Mestské zastupiteľstvo v S a b i n o v e 
 
 
 
 

Z á p i s n i c a 

z  rokovania mestského zastupiteľstva 
 
 
Dátum: 16. mája 2019 
Miesto: MsÚ Sabinov 
Začiatok rokovania: 09.30 h 
Ukončenie rokovania: 15.50 h 
 
Prítomní poslanci : 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 14 poslancov a mestské zastupiteľstvo je uznášania 

schopné. 
 
1. Otvorenie 
Primátor mesta, Ing. Michal Repaský privítal, všetkých na zasadnutí mestského zastupiteľstva 
 

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

zápisnice 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta, dal hlasovať za schválenie programu podľa predloženej pozvánky  
 
Za schválenie programu podľa predloženej pozvánky hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne:  
Za: 14 
Proti: 0 

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 

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 – schvľuje.  
 

Ing. Peter Vargovčík, poslanec MsZ: 
-  chcel by som do dnešného rokovania doplniť bod. Hľadanie výhodných a transparentných riešení 

v otázke Centra integrovane zdravotnej starostlivosti.  
 



Primátor mesta, Ing. Michal Repaský, dal hlasovať za doplňujúci návrh Ing. Petra Vargovčíka –
doplnenie bodu - Hľadanie výhodných a transparentných riešení v otázke Centra integrovanej 
zdravotnej starostlivosti. 
 
 
Za doplňujúci  návrh Ing. Petra Vargovčíka – doplnenie bodu - Hľadanie výhodných a transparentných 
riešení v otázke Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne:   
Za: 7 
Proti: 4 

Zdržali sa: 3 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 

Za: Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková,  Mgr. Eva 

Motýľová,  Erik Radačovský, Ing. Peter Vargovčík   

Proti: Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Mgr. Šimon Vaňo 
Zdržali sa: Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo 

Konštatujem, že doplňujúci návrh Ing. Petra Vargovčíka MsZ - neschvaľuje. 
 
Primátor mesta Ing. Michal Repaský dal hlasovať za schválenie programu MsZ. 
 
Za návrh programu poslanci mestského zastupiteľstva mesta Sabinov hlasovali nasledovne:   
Za: 10 
Proti: 0 

Zdržali sa: 4 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 

Za: Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef 

Kropiľák, Jozef Potocký,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo,  
Zdržali sa: Mgr. Daniela Lenková,  Mgr. Eva Motýľová, Erik Radačovský, 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. Správa o výsledkoch kontrol 

5. Správa o kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2019 

6. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Sabinov za rok 2018 
7. Záverečný účet mesta Sabinov za rok 2018 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2018 
8. Návrh na schválenie úveru a zabezpečenie úveru na financovanie investičných akcií mesta 

9. Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 

Stanovisko k návrhu II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2019 
10. Schválenie zmien a doplnkov ÚPN, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Husí hrb (zmena č.10) 

11. Zníženie kriminality a zvýšenie bezpečnosti v meste Sabinov – etapa č. IV. 
12. Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta 

13. Rôzne 
14. Interpelácie poslancov 

15. Záver 
 

Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta, za členov do návrhovej komisie navrhol:   
Jozef Potocký, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo  
 



Za členov do návrhovej komisie poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13 
Proti: 0 

Zdržali sa: 1 
Nehlasovali:0 
Prítomní: 14 
Za:  Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef 

Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková,  Mgr. Eva Motýľová, Erik Radačovský, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 

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

 
Za overovateľov zápisnice určujem poslancov: 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík 
 
Zapisovateľka: Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS 
 
3. Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ 
 
Správu predniesol Erik Radačovský, poslanec MsZ: 

- bližšie oboznámil poslancov MsZ s prerokovanými bodmi MsR. 

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 47 k Stanovisku MsR k prerokovanému programu 
MsZ 
 
Za uznesenie č. 47  k Stanovisku MsR k prerokovanému programu MsZ hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 
Za: 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. 47 MsZ  - berie na vedomie. 
 
K bodu Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  47, ktoré je 

súčasťou tejto zápisnice. 
 
4. Správa o výsledkoch kontrol 
 
Správu predniesol Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór:  
-od marcového zasadania MsZ doteraz boli otvorené tri kontroly zahrnuté v Pláne kontrolnej činnosti na 

I. polrok 2019. 
 

Boli to kontroly: 
1. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov z kontroly čerpania bežných výdavkov 

z rozpočtu mesta na reprezentačné a propagačné účely 

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

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

K aktuálnemu zasadaniu MsZ boli ukončené dve kontroly, ktorých výsledky sú zhrnuté v predloženej 
správe. 

Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole 

čerpania bežných výdavkov na reprezentačné a propagačné účely. 



V roku 2016 bola vykonaná kontrola čerpania bežných výdavkov na reprezentačné a propagačné účely 
v roku 2015 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov pri ich 

čerpaní, pri ktorej boli zistené nedostatky a výsledky kontroly boli prerokované s prednostom MsÚ a ved. 

finančného oddelenia MsÚ. 
 

K výsledkom kontroly, zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam na 
odstránenie príčin ich vzniku neboli kontrolovaným subjektom v stanovenom termíne podané žiadne 

námietky. Pri prerokovaní Správy o výsledku kontroly bola kontrolovanému subjektu uložená povinnosť 

prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a v stanovenom termíne predložiť hlavnému 
kontrolórovi písomný zoznam splnených opatrení, prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich vzniku. Od vykonania kontroly v roku 2016 sa pravidlá čerpania bežných výdavkov 
na reprezentačné a propagačné účely nemenili a upravujú ich niektoré všeobecne záväzné právne 

predpisy: 
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

- usmernenie Ministerstva financií SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k 
ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v úplnom znení, 

- vnútorný predpis Zásady obehu účtovných dokladov na MsÚ Sabinov. 
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ... v § 34 stanoví, že „Subjekt verejnej 

správy je oprávnený uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na reprezentačné 

a propagačné účely“, pričom nevyhnutný rozsah nie je v zákone definovaný a presnejšie pravidlá ich 
čerpania sú preto stanovené vo vnútornom predpise Zásady obehu účtovných dokladov na MsÚ Sabinov, 

k úprave ktorého smerovali najmä odporúčania z kontroly. Výsledky kontroly čerpania bežných výdavkov 
na reprezentačné a propagačné účely uvedené v „Návrhu správy z kontroly čerpania bežných výdavkov 

na reprezentačné a propagačné účely v roku 2015 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych 
predpisov a vnútorných predpisov pri ich čerpaní“ boli v apríli 2016 prerokované s prednostom MsÚ a 

ved. finančného oddelenia MsÚ. K výsledkom kontroly, zisteným nedostatkom, navrhnutým 

odporúčaniam alebo opatreniam na odstránenie príčin ich vzniku neboli v stanovenom termíne podané 
žiadne námietky a v prerokovanej Správe o výsledku kontroly bola uložená povinnosť prijať opatrenia 

na odstránenie zistených nedostatkov a v stanovenom termíne predložiť hlavnému kontrolórovi písomný 
zoznam splnených opatrení, prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku. Kontrolovaný subjekt na základe odporúčaní z kontroly prijal opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov z kontroly a v stanovenom termíne predložil písomnú Správu o splnení prijatých opatrení. 
Vykonanou kontrolou splnenia prijatých opatrení k odstráneniu zistených nedostatkov pri čerpaní 

bežných výdavkov na reprezentačné a propagačné účely v roku 2017 bolo zistené, že kontrolovaný 
subjekt prijal tieto opatrenia : 

a) Vykonal zmeny vnútorného predpisu „Zásady obehu účtovných dokladov na MsÚ v Sabinove“ v Čl. 9 

Osobitné výdavky na reprezentačné a propagačné účely, ktorými upravil čerpanie týchto bežných 
výdavkov s ich rozčlenením do troch skupín podľa výšky a s pravidlami čerpania pre každú skupinu. 

b) Znížil výšku výdavkov na reprezentačné a propagačné účely, pri ktorej je stanovená povinnosť 
dokladovať ich vecnú podlomenosť na 200 €, t.j. k výdavku sa musí doložiť podrobný rozpis konzumácie, 

ak sa občerstvenie a pohostenie vykonalo dodávateľsky, s pomenovaním príležitosti, s označením 
dátumu, počtu osôb, pre ktoré sa reprezentačný výdavok uskutočnil, so stručným popisom akcie, ktorej 

sa výdavok dotýkal, a s overením výdavku zamestnancom zodpovedným za rozpočet. 

c) Vo vnútornom predpise v Čl. 8 Obeh pokladničných dokladov MsÚ bol doplnený odsek 8, že pri 
nákupoch na reprezentačné a propagačné účely počas Dní Sabinova a Sabinovského jarmoku, krycie 

listy k dokladom podpisuje prednosta úradu. Kontrolou účtovnej dokumentácie za rok 2017 bolo ďalej 
zistené, že v rozpočte mesta na rok 2017 v Programe 8: Správa mesta v Podprograme 8.4.: Správa MsÚ 

Sabinov, v Prvku 8.4.6 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom, boli na reprezentačné účely 

rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške 5 000,00 € a táto suma bola rozčlenená na: 
a) výdavky uhrádzané v hotovosti - položka 633016 

b) výdavky uhrádzané bezhotovostne úhradami dodávateľských faktúr - položka 637036 Z týchto 
účelových financií bolo v kontrolovanom období čerpaných celkovo 4 502,40 €, z toho sumu 3 504,61 € 

tvorili nákupy v hotovosti a výdavky uhrádzané cez pokladňu MsÚ a sumu vo výške 997,79 € tvorili 
výdavky za občerstvenie a podanie stravy pri pracovných obedoch alebo večerách formou 

bezhotovostných úhrad dodávateľských faktúr. Kontrolou dodávateľských faktúr na reprezentačné účely 

z roku 2017 bolo zistené, že faktúry boli vystavené za občerstvenie a podanie stravy pri návšteve mesta 
delegáciou z mesta Krosno, pri návšteve z českého mesta Jevíčko, pri návšteve mesta europoslankyňou 



Záborskou, pri návšteve mesta vedením spoločnosti VVS a.s. Košice, pri začatí rekonštrukcie 
železničnej stanice v Sabinove, pri kultúrnospoločenskej akcii Farský deň, pri rozboroch hospodárenia 

mesta s vedúcimi oddelení MsÚ a pri pracovnej porade so zamestnancami MsÚ. Kontrolou pokladničnej 

evidencie s výdavkami na reprezentačné účely v roku 2017 bolo zistené, že cez pokladňu boli hradené 
výdavky na rôzne pracovné stretnutia a na porady, napr. na nákupy kávy, čaju, nealkoholických nápojov, 

nákup kníh, slaného a sladkého drobného pečiva, sladkostí, nákupy kytíc, kvetov pri životných jubileách, 
pohreboch, nákupy darčekov do tomboly spoločenským organizáciám pôsobiacim v meste, nákupy 

darčekov k návštevám partnerských miest, nákupy občerstvenia pri rôznych kultúrnospoločenských 

akciách organizovaných v meste, ako sú kladenie vencov, športové turnaje, krst knihy, cyklistické 
preteky, vianočné trhy, pamätná tabuľa, žulová doska, a pod. Kontrolou splnenia opatrení prijatých na 

nápravu nedostatkov zistených pri kontrole čerpania bežných výdavkov na reprezentačné a propagačné 
účely v roku 2015 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov pri 

ich čerpaní, neboli zistené nedostatky a kontrola bola ukončená správou.  
 

Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov z kontroly vedenia 

účtovníctva a dodržiavania zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite v MsKS. 
V decembri 2013 bola v MsKS vykonaná kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 

zistených predchádzajúcou kontrolou, pri ktorej niektoré prijaté opatrenia boli splnené iba čiastočne. 
Keďže v roku 2015 sa prijal nový zákon č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, bola táto kontrola 

zameraná nielen na splnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov z kontroly, ale aj na 

dodržiavanie ustanovení nového zákona o finančnej kontrole a audite v príspevkovej organizácii mesta. 
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že MsKS má spracovanú novú „Smernicu č.04/2018 -obeh účtovných 

dokladov v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove“ (ďalej iba vnútorný predpis), platný od 3.9.2018. 
Vo vnútornom predpise sú stanovené postupy zamestnancov a vlastné vzory tlačív pre potreby 

vyučtovávania finančnej hotovosti vybratej na kultúrne a športové aktivity organizácie, (z predaja 
vstupeniek do kina, príjmy zo športového areálu, kúpaliska a umelej ľadovej plochy, a pod.) a s vlastnými 

vzormi krycích listov na overovanie finančných operácií predbežnými finančnými kontrolami. V Článku 3 

„Overovanie účtovných dokladov“ vnútorného predpisu sú určení konkrétni zamestnanci MsKS, ktorí 
vykonávajú základnú finančnú kontrolu všetkých finančných operácií s ich podpismi na príslušnom 

krycom liste. Kontrolou náhodne vybratých účtovných dokladov z účtovnej dokumentácie za rok 2018 
spomedzi dodávateľských a odberateľských faktúr, pokladničnej evidencie a evidencie zmlúv bolo 

zistené, že: 

a) Na krycích listoch k faktúram sú niektoré účely uhrádzaného výdavku uvádzané veľmi stručne a nedá 
sa z nich jednoznačne určiť účel výdavku, ako napr. pri faktúre č.586/2018 je účel „dotlač a príprava 

tlače“ pri faktúre 546/2018 je účel „prepravné“ a pod. 
b) Pri Zmluve o spracovaní a vedení mzdovej a personálnej agendy nie je priložený krycí list s overením 

zmluvy základnou finančnou kontrolou, čo nie je v súlade s §7 ods.1 zákona č.357/2015 o finančnej 

kontrole a audite, ani v súlade s Článkom 5 vnútorného predpisu. 
c) Dodávateľské faktúry č.554/2018 a 545/2018 za dopravu nemajú náležitosti účtovného dokladu podľa 

§10 ods.1 písm. c) zákona o účtovníctve (neobsahujú počet ubehnutých km ani cenu za 1km, t.j. 
neobsahujú peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva). 

d) Dodávateľské faktúry za grafické a marketingové spracovanie FB stránky MsKS, fotografické 
spracovanie podujatí organizovaných MsKS a športového areálu, grafické a marketingové spracovanie 

plagátov propagujúcich akcie organizované MsKS a športovým areálom, audiovizuálne a marketingové 

spracovanie podujatí organizovaných MsKS, nemajú náležitosti podľa §10 ods.1 písm. c) zákona o 
účtovníctve, (neobsahujú peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva).  

 
Na základe výsledkov kontroly bolo povinnej osobe odporúčané prijať opatrenia na 

odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku: 

a) Dôsledne dodržiavať povinnosť, stanovenú v §7 ods.1 zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a 
audite a vo vnútornom predpise v Článku 3 pri overovaní finančných operácií základnými finančnými 

kontrolami. 
b) Zadávať zhotoviteľovi v súlade s bodom III. uzatvorenej zmluvy z 2.1.2018 na reklamné a 

marketingové služby (na grafické a marketingové spracovanie FB stránky MsKS, fotografické spracovanie 
podujatí organizovaných MsKS a športového areálu, grafické a marketingové spracovanie plagátov 

propagujúcich akcie organizované MsKS a športovým areálom, audiovizuálne a marketingové 

spracovanie podujatí organizovaných MsKS), konkrétne mesačné požiadavky, aby na ich základe mohli 



byť vystavované faktúry so všetkými náležitosťami, ktoré má obsahovať účtovný doklad podľa §10 
zákona o 

účtovníctve. 

c) Doplniť vnútorný predpis o ustanovenie o číslovaní všetkých uzatvorených zmlúv v MsKS a 
zjednodušiť tak orientáciu pri ich vyhľadávaní. 

d) Na krycích listoch k pripravovaným finančným operáciám uvádzať účely spôsobom, aby z uvedeného 
textu bol zrejmý účel použitia finančných prostriedkov 

K zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam, neboli vznesené žiadne 

námietky a v správe o výsledku kontroly bola stanovená lehota na predloženie písomného zoznamu 
splnených opatrení, prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- v správe, ktorú ste nám predložili spomínate, že máme uvedené nedostatky. Pri prvej kontrole nám 
správa chýba, pretože my už máme uvedené iba vaše konštatovanie, aké opatrenia boli navrhnuté, 

pričom to už bola aj tak následná kontrola, takže ja si myslím, ak sú to priamo zamestnanci úradu, a už 

pri následnej kontrole im znova boli dané opatrenia, tak tu niečo asi nie je v poriadku, napr. tomu, že 
sú nové zásady, ja si myslím, že MsÚ by mal ísť všetkým mestským organizáciám pri takýchto 

záležitostiach vzorom a nemali by sa tam vyskytovať už žiadne nedostatky. Chcem vás teda poprosiť, 
aby som mala možnosť nahliadnuť do správy z tejto kontroly. Ja sa pri vás prípadne zastavím, alebo ak 

je to možné, poprosím zaslať mailom. A čo sa týka MsKS, tá kontrola bola naozaj v roku 2013, či je tam 

preklep?  
 

Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór:  
- to bola tá úvodná kontrola pri ktorej boli zistené nedostatky, následne bola kontrola na splnenie 

opatrení, kde bolo konštatované, že nie všetky opatrenia boli splnené, preto bola táto kontrola, ktorej 
výsledky máte pred sebou.  

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- tam už sú tie výsledky pomenované a napriek tomu, že to bola následná kontrola, opäť si myslím, že 

tam boli za r. 2018 celkom závažné nedostatky a keďže neboli splnené opatrenia, tak tam by sa tá 
kontrola mala ukončiť záznamom a nie konštatovaním, že dám ďalšie opatrenia.  

 

Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór:  
- v tej prvej časti čo ste spomínali, ktorá sa týkala kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených pri kontrole čerpania bežných výdavkov na reprezentačné a propagačné účely, 
tam som konštatoval, že nedostatky neboli a opatrenia boli splnené v plnej miere. Tie zistenia sa týkali 

MsKS, t. z, že neviem, čo ste chceli, aby som vám predložil, pretože tam nejaké zistenia po prvej kontrole 

neboli, ale kľudne môžete prísť a tie záznamy vám ukážem.  
 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 48 k Správe o výsledkoch kontrol. 
 
Za uznesenie č. 48  k Správe o výsledkoch kontrol 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. 48 MsZ  - berie na vedomie. 
 

K bodu Správa o výsledkoch kontrol bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  48, ktoré je súčasťou tejto 
zápisnice. 

 

5. Správa o kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2019 
 



Správu predniesol Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór: 
- v hodnotenom období kontrolná činnosť prebiehala podľa schválených plánov kontrolnej činnosti na 

II. polrok 2018 a na I. polrok 2019. 

 
Kontrolná činnosť v tomto období zahŕňala najmä: 

- vykonávanie kontrol 
- vypracovanie stanovísk a správ 

- ostatnú činnosť, súvisiacu s kontrolnou činnosťou. 

 
Vykonávanie kontrol 

V I. štvrťroku 2019 bolo otvorených spolu osem kontrol z Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 
2018 a z Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. 

 
Boli to kontroly: 

1. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe chodníka a rekonštrukcia križovatky 

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

2. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe spevnených plôch na Ul. kpt. Nálepku 
a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

3. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe spevnenej odstavnej plochy a verejného 

osvetlenia na Ul. 17. novembra a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 
4. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri rekonštrukcii stanovišťa TKO na Ulici 17. 

novembra. 
5. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri rekonštrukcii MŠ na Ul. 17. novembra a 

dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 
6. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu mesta v 

roku 2018 a dodržania všeobecne záväzných predpisov. 

7. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole čerpania 
bežných výdavkov na reprezentačné a propagačné účely v roku 2015. 

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

Výsledky ukončených kontrol boli predložené na prerokovanie v MsZ na jeho januárovom a na 

marcovom zasadaní. 
 

Vypracovanie stanovísk a správ pre MsZ 
Správy: 

Na januárové zasadanie MsZ boli predložené správy 

- o výsledkoch kontrol 
- o kontrolnej činnosti za III. a IV. štvrťrok 2018 

- o kontrolnej činnosti za rok 2018 
- o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2018 

Na marcové zasadanie MsZ boli predložené: 
- správa o výsledkoch kontrol 

- stanovisko k návrhu na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 

Ostatná činnosť súvisiaca s kontrolnou činnosťou 
Táto činnosť zahŕňa ďalšie aktivity hlavného kontrolóra, súvisiace s plánovanou kontrolnou činnosťou v 

hodnotenom období. 
 

Oblasť sťažností a petícií 

Sťažnosti 
V mesiaci marec 2019 bolo na MsÚ doručené a zaevidované jedno podanie označené ako sťažnosť 

posudzované podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. Predmetom 
podania bola chybná evidencia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na LV 305 k.ú.: Orkucany. 

Prešetroval ho právnik mesta a v hodnotenom období podanie nebolo ešte vybavené. 
 

Petície: 

Vo februári 2019 bola na MsÚ doručená jedna petícia, označená ako „Petícia za záchranu obytnej zóny 
na Ulici mieru v Sabinove“. Súčasťou petície bolo dosť obsiahle zdôvodnenie podania petície, v ktorom 



obyvatelia žiadajú mesto o riešenie situácie na tejto ulici, keďže vplyvom podnikateľskej činnosti 
poslanca MsZ denne tu dochádza k obmedzovaniu prejazdu áut v obidvoch smeroch, dochádza k 

prisvojovaniu si verejných priestorov na svoje podnikateľské zámery, na nakládku a vykládku stavených 

materiálov, čím vznikajú tak kolízne situácie a neustále porušovanie dopravných predpisov. Podľa petície 
takáto činnosť patrí do priemyselnej zóny, a keďže Ul. mieru je v súčasnosti obývaná vo väčšine mladými 

rodinami s malými deťmi, hrozí nebezpečenstvo úrazu. Petícia má 11 podpisových hárkov, podpísalo ju 
212 obyvateľov mesta Sabinov a bola pridelená právnikovi mesta na vybavenie. K vybaveniu petície boli 

vyžiadané stanoviska odborných oddelení MsÚ a spoločný stavebný úrad bol požiadaný o vykonanie 

štátneho stavebného dohľadu, aby na základe stanovísk sa podaná petícia mohla objektívnejšie posúdiť. 
V hodnotenom období petícia nebola vybavená a bola ešte štádiu prešetrovania. V zmysle ustanovení 

zákona o petičnom práve sa výsledok vybavenia petície písomne oznámi zástupcovi do 30 pracovných 
dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov. Vo zvlášť zložitých prípadoch príslušný 

orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 
pracovných dní. Pri prešetrovaní petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu (podľa 

zákona o sťažnostiach). Mesto na svojom webovom sídle a na elektronickej úradnej tabuli zverejní 

výsledok vybavenia petície do desiatich pracovných dní od jej vybavenia. 
 

Ďalšia činnosť súvisiaca s kontrolnou činnosťou: 
V hodnotenom období táto činnosť spočívala: 

- v metodickej činnosti pre zamestnancov MsÚ a povinné osoby 

- v účasti na pracovnom stretnutí Regionálnej Šarišsko-zemplínskej sekcie Združenia 
hlavných kontrolórov miest a obcí SR vo Vranove nad Topľou 

- v účasti na seminári k novele zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole v Prešove 
- v účasti na celoslovenskej konferencii hlavných kontrolórov miest a obcí SR v Podbanskom 

 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 49 k Správe o kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2019 
 
Za uznesenie č. 49  k Správe o kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2019 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. 49 MsZ  - berie na vedomie. 
 
K bodu Správa o kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2019 bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  49, ktoré je 
súčasťou tejto zápisnice. 
 

6. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Sabinov za rok 2018 
 
Správu predniesol Ing. Martin Jurko, náčelník MsP: 

- správu o bezpečnostnej situácii v meste Sabinov za rok 2018 ste dostali v písomnej podobe. Takto 
bola zaslaná aj na oddelenie dohľadu nad činnosťou mestských polícií ministerstva vnútra SR. Skladá sa 

z dvoch častí a to správy mestskej polície a správy obvodného oddelenia policajného zboru SR v Sabi-
nove. V správe mestskej polície bola zhodnotená činnosť, vyplývajúca zo zákona o obecnej polícii za 

obdobie roka 2018. Úlohou mestskej polície bude aj v nasledujúcom období prioritne zabezpečovať 

verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane obyvateľov mesta a iných osôb v meste pred  ohro-
zením života a zdravia, zabezpečovať ochranu majetku mesta, majetku občanov mesta pred poškode-

ním alebo zničením, dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na verejných priestranstvách 
a  verejne prístupných miestach. Dodržiavaním VZN k spokojnosti všetkých občanov a návštevníkov 

mesta.  



 
Mgr. Pavol Rabatín, riaditeľ OO PZ Sabinov: 

- bezpečnostnú situáciu v územnej časti služobného obvodu Obvodného oddelenia Policajného zboru 

Sabinov a v samotnom meste Sabinov za obdobie uplynulého roku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim 
obdobím roka 2017 je možné hodnotiť ako dobrú, stabilizovanú, s mierne zníženým nápadom trestnej 

a priestupkovej činnosti. Do územnej časti služobného obvodu Obvodného oddelenia Policajného zboru 
Sabinov spadajú okrem samotného mesta Sabinov aj obce Šarišské Michaľany, Ostrovany, Orkucany, 

Šarišské Sokolovce, Jakubovany, Uzovce, Bodovce, Hubošovce, Ratvaj, Drienica, Červená Voda, Jako-

vany, Ľutina, Olejníkov, Majdan, Pečovská Nová Ves, Červenica, Jakubova Voľa a Hanigovce, čím sa 
služobný obvod svojou rozlohou zaraďuje v rámci policajného okresu Prešov pod ktorý patrí, medzi 

väčšie. V priebehu posledných dvoch rokov na Obvodnom oddelení Policajného zboru Sabinov boli po-
stupne znížené tabuľkové stavy zo 43 policajtov na 37 policajtov a v roku 2018 bol tento stav znížený 

na 35 policajtov, avšak reálne na policajnom oddelení v súčasnosti pôsobí 34 policajtov, pretože jeden 
policajt je v dôstojníckej policajnej škole. V oblasti nápadu trestných činov a priestupkov v meste Sabinov 

dochádza k páchaniu takmer polovice z celkového nápadu trestných činov a priestupkov v rámci služob-

ného obvodu OO PZ Sabinov. Z hľadiska trestnej činnosti je to zapríčinené hlavne tým, že v okresnom 
meste Sabinov sú sústredené štátne aj iné inštitúcie, rôzne predajné, reštauračné a zábavné zariadenia 

ktoré využívajú najmä obyvatelia okolitých, ale aj vzdialenejších obcí. Z tohto dôvodu je v meste Sabinov 
veľká koncentrácia obyvateľstva, a tým aj vyšší nápad trestných činov a priestupkov ako v ostatných 

častiach služobného obvodu. V roku 2018 bolo v služobnom obvode OO PZ Sabinov prijatých a vyšetro-

vaných celkovo 188 trestných oznámení, čo je o 23 oznámení menej ako v roku 2017. Z uvedeného 
celkového počtu nápadu trestných činov v roku 2018 bolo v samotnom meste Sabinov spáchaných 

celkovo 99 trestných činov, čo je o 10 menej ako v roku 2017. Z uvedeného nápadu 99 trestných činov 
v meste Sabinov bolo objasnených 90 prípadov, čo predstavuje objasnenosť na úrovni 90,90 %. V roku 

2017 bola objasnenosť na úrovni 93,51%. Na základe tejto štatistiky môžeme uviesť, že bezpečnostná 
situácia v meste Sabinov na úseku trestného konania je percentuálne mierne v poklese, ale v nápade 

trestných oznámení je zlepšená, keďže nápad trestných oznámení poklesol oproti roku 2017.Najviac 

bolo evidovaných trestných činov krádeže podľa § 212/ Trestného zákona a to 319 skutkov, nasledujú 
trestné činy podvodu podľa § 221/ Trestného zákona v počte 18 skutkov a za nimi trestné činy ohrozo-

vania mravnej výchovy mládeže podľa § 211/ Trestného zákona v počte 18 skutkov. Na úseku objasňo-
vania priestupkov bol v roku 2018 zaznamenaný celkový nápad 449 priestupkov, čo je o 50 menej ako 

v roku 2017. Z celkového nápadu bolo 210 priestupkov spáchaných v samotnom meste Sabinov, čo je 

o 19 priestupkov menej oproti roku 2017. Za hodnotené obdobie roka 2018 v meste Sabinov bolo z 
nápadu 210 priestupkov objasnených celkovo 191 priestupkov, v percentuálnom vyjadrení je to objas-

nenosť 90,95 %. V roku 2017 bola objasnenosť na úrovni 87,77 %. Aj na tomto úseku boli dosiahnuté 
lepšie výsledky oproti roku 2017.Z uvedeného počtu priestupkov v roku 2018 prevažujú priestupky proti 

majetku v počte 70, nasledujú priestupky proti občianskemu spolunažívaniu v počte 69 priestupkov a 

priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávky v počte 65. Pri týchto priestupkoch na 
úseku BaPCP nie sú zarátané priestupky riešené v blokovom konaní. V meste Sabinov bolo v blokovom 

konaní riešených 997 priestupkov, najmä na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Aj napriek 
týmto stručným ukazovateľom v nápade a objasnenosti trestnej a priestupkovej činnosti nie je prioritou 

Policajného zboru iba štatistický ukazovateľ, ale je ňou hlavne získavanie dôveryhodnosti občanov aj 
napriek tomu, že Policajný zbor je represívna zložka štátu. Z hodnotenia za uvedené obdobie je možné 

konštatovať, že v meste Sabinov dochádza v prevažnej miere k majetkovej trestnej činnosti, kde pre-

važujú drobné krádeže, a to hlavne v Obchodnom dome Kaufland a Obchodnom dome Lidl. Páchateľmi 
uvedených skutkov sú najmä Rómovia, prevažne maloleté a mladistvé osoby. Medzi najčastejšie pá-

chané trestné činy patrí majetková trestná činnosť (krádeže), ekonomická trestná činnosť (podvody), a 
mravnostná trestná činnosť (ohrozovanie mravnej výchovy mládeže /záškoláctvo/). Problémom v meste 

Sabinov je úsek bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, keďže centrom mesta prechádza cesta I. 

triedy I/68. Parkovanie motorových vozidiel v zákazoch zastavenia a státia, najmä v centre mesta na 
ceste I/68, na Námestí slobody sa po spolupráci s vedením a príslušníkmi Mestskej polície podarilo 

značne eliminovať. V samotnom meste Sabinov v roku 2018 nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti. 
Hliadky policajného zboru sú flexibilne velené do tých častí mesta ako aj iných častí služobného obvodu, 

kde dochádza v zvýšenej miere k nápadu rôznej trestnej činnosti. V dôsledku zníženia počtu policajtov 
na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Sabinove nie je možné veliť do služby dve hliadky v dennej 

dobe aj dve hliadky v nočnej dobe tak, ako v predchádzajúcich rokoch. Takýto výkon služby sa odzr-

kadľuje v preventívnej činnosti, avšak aj napriek tomu za posledné tri roky došlo k zníženému nápadu 
trestnej a priestupkovej činnosti s porovnaním z predchádzajúcich období. 



Záverom je potrebné pripomenúť, že prezentované výsledky boli príslušníkmi OO PZ Sabinov dosiahnuté 
aj v spolupráci s predstaviteľmi miestnej samosprávy a príslušníkmi Mestskej polície Sabinov. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 50 k Správe o bezpečnostnej situácii v meste 
Sabinov za rok 2018 
 
Za uznesenie č. 50  k Správe o bezpečnostnej situácii v meste Sabinov za rok 2018 hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 15 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 

Prítomní:15 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef 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. 50 MsZ  - berie na vedomie. 
 
K bodu Správa o bezpečnostnej situácii v meste Sabinov za rok 2018bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  

50, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 
7. Záverečný účet mesta Sabinov za rok 2018 a odborné stanovisko k návrhu záverečného 

účtu mesta za rok 2018 
 
Správu predniesla Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 
- povinnosť spracovať záverečný účet mesta je uložená zákonom č. 583/2004 o rozpočtovaných 
pravidlách územnej samosprávy. Je to súhrnná správa, ktorá obsahuje všetky údaje o rozpočtovanom 

hospodárení mesta za predchádzajúci rok.  
Záverečný účet mesta Sabinov obsahuje: 

- informácie o vývoji rozpočtu v roku 2018 

- údaje o plnení rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie 
- podrobnú hodnotiacu správu k príjmovej časti podloženú tabuľkami a grafmi 

- hodnotenie programového rozpočtu s vyčíslením plnenia merateľných ukazovateľov a komentárom 
- zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR, fyzickými a právnickými osobami, rozpočtovými organizáciami 

a príspevkovou organizáciou  

- financie aktív a pasív  
- údaje o nákladoch a výnosoch mesta 

- údaje o nákladoch a výnosoch a príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie 
- prehľad o stave a vývoji dlhu 

- prehľad o peňažných fondoch o pohľadávkach, záväzkoch mesta 
- správa audítora 

V roku 2018 mesto dosiahlo bežné príjmy vo výške 10 054 998, 91 €, kapitálové príjmy vo výšky 

1 937 113, 54 € a príjmové finančné operácie vo výške 1 740 938, 59 €. Bežné výdavky boli čerpané vo 
výške 9 060 692,51 €. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3 367 170, 94 €. Výdavkové finančné 

operácie boli čerpané vo výške 271 922,92 €. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách je výsledok 
hospodárenia vypočítaný ako rozdiel bežných a kapitálových príjmov a bežných kapitálových výdavkov.  

Za rok 2018 mesto Sabinov dosiahlo schodok  vo výške 435 751 €. Tento schodok bol krytý prebytkom 

rozdielu finančných operácií a po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených  finančných prostriedkov vo 
výške 395 133, 40 €. Je odvod do rezervného fondu určený vo výške 638 131, 27 €. Záverečný účet bol 

podrobne prerokovaný na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku a aj na zasadnutí MsR. 
 
Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór: 

- výsledkov bolo dosiahnutých veľmi veľa aj výsledok hospodárenia napriek strate, ktorú v zmysle 
zákona pri posudzovaní hospodárskeho výsledku je strata, ale celkové finančné hospodárenie skončilo 

prebytkom. Bolo v pluse, ale ja by som možno chcel upriamiť pozornosť na iné veci, ktoré súvisia nielen 
s tými ekonomickými ukazovateľmi, ale pohľad na samotný záverečný účet z troška iných uhlov 



pohľadu, ktoré sú stanovené v ďalších všeobecne záväzných predpisoch vzťahujúcich sa na záverečný 
účet. Porovnával som práve tieto povinnosti, ktoré súvisia s predkladaním záverečného účtu v súlade 

s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Mesto si splnilo svoju informačnú povinnosť, t. 

z., že zákon si stanoví, že záverečný účet musí byť zverejnený na úradnej tabuli, webovom sídle 
v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa k tomu mohla verejnosť vyjadriť. Spomeniem tu veci, 

ktorými sa treba zaoberať. Keď sa pozriete na vývoj odpadu, konkrétne ten nárast v porovnaní s r. 2010, 
ako neúmerne nám stúpajú naše „zarúbané“ peniažky u neplatičov. Na túto tému sme diskutovali 

s oddelením finančným, pretože práve na jeho bedrách spočívajú poplatky za odpad, vymáhanie, atď 

a je potrebné povedať, že zákonné spôsoby, ktoré dnes existujú tak mesto využíva každu jednu. Tak 
aby si tie financie vymohlo. Problém je úplne niekde inde, tu vidím iba jednu zákonnú možnosť, ktorá 

prichádza do úvahy pre mesto Sabinov, a to je znovu v úzkej spolupráci s ÚPSVaR, a to tak, aby nám 
ten osobitný príjemca, ktorých nám postupne rušia, práve ten ÚPSVaR, tak ten štatút osobitného 

príjemcu sa ukázal ako osvedčený prostriedok na to, aby sme aspoň pozastavili ten rast, aby sme 
dokázali eliminovať nové dlhy. Ten dlh je spojený aj s nárastom dlhov neplatičov. Medziročný nárast je 

z 1 380 € na 1 500 €. Títo neplatiči po dohode s ÚPSVaR by mali byť zaradení do osobitného režimu, 

aby mesto mohlo tým neplatičom vydeľovať peniaze tak, aby nielen platili to čo majú za tento rok, ale 
aby stíhali aj splácať čiastočne aj svoje minulé záväzky. Tak isto nie sme spokojní ani s pohľadávky na 

dani z nehnuteľnosti, tam je tá situácia trocha lepšia lebo veľa požiadaviek máme v konkurze, t. z., že 
firmy neexistujú, a peniaze už nedostaneme, ale tento stav sa darí mestu zlepšovať. Rovnako 

nepriaznivým smerom sa uberajú aj pohľadávky na nájomnom, keď k 31.12.2018 mesto vlastnilo spolu 

239 bytov a z celkových pohľadávok na nájomnom vo výške 147 276,40 € sa pohľadávky z bytov na Ul. 
Severná podieľali sumou 123 376 €. Keďže vo viacerých prípadoch neplatenia nájomného prebiehajú 

súdne konania ktorých výsledkom by mohli byť rozhodnutia o deložovaní neplatičov, je potrebné 
pripraviť sa na túto alternatívu a účinnejšie riešiť pohľadávky v nájomných bytoch. V roku 2018 mesto 

začalo splácať dlhodobý úver zobratý na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste schválený v MsZ v 
roku 2017 a taktiež ukončilo splácanie dlhodobého úveru zobratého na rekonštrukciu južnej časti 

námestia mesta. K 31.12.2018 celková suma dlhu mesta je 459 438,65 €. Z dlhodobých úverov, ktoré 

sa podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nezapočítavajú do celkového dlhu 
mesta, mesto spláca úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania použité na výstavbu 10-ich mestských 

nájomných bytových domov. Splátky úverov zo ŠFRB mesto spláca splátkami vo forme časti nájomného 
od nájomníkov týchto bytov na základe uzatvorených nájomných zmlúv. 

Výšky zostatkov úverov zo ŠFRB k 31.12.2018: 

Bytový dom s 22 b.j. na Ul. Prešovská, 45 640,83 € 
Bytový dom s 32 b.j. na Ul. Matice slovenskej, 319 565,55 € 

Bytový dom so 16. b.j. pri Poliklinike I. etapa 413 311,47 € 
Bytový dom so 16. b.j. pri Poliklinike II. etapa 480 284,50 € 

Bytový dom s 20. b.j. blok A 475 572,52 € 

Bytový dom s 20. b.j. blok D 510 754,05 € 
Nájomné byty na Nám. slobody 24-26 395 855,45 € 

Bytový dom so 16 b.j. Mlynská-blok A1 275 988,25 € 
Bytový dom so 16 b.j. Mlynská-blok A2 385 237,45 € 

Bytový dom so 16 b.j. Mlynská-blok A3 51 159,65 € 
Mesto Sabinov v roku 2018 poskytlo dotácie z rozpočtu mesta právnickým a fyzickým osobám v súlade 

so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a platným všeobecne záväzným nariadením mesta Sabinov (ďalej len „VZN“) č. 14/2016 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, prijatým mestským zastupiteľstvom (ďalej len „MsZ“) dňa 

15.12.2016, ktoré sa 23.2.2017 menilo a dopĺňalo prijatým VZN č. 1/2017. Po prerokovaní žiadostí v 
komisiách a v MsR bolo MsZ schválených celkom 30 žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v 

celkovej výške 73 000 €, ktorých prijímatelia mali povinnosť poskytnuté dotácie zúčtovať. Kontrolou 

vyúčtovaní dotácií bolo zistené, že účelovosť ich použitia podľa uzatvorených zmlúv bola dodržaná, no 
niektoré vyúčtovania neobsahovali všetky požadované náležitosti, ktoré žiadatelia po výzve finančného 

oddelenia doplnili. Spoločným nedostatkom vyúčtovaní bola aj prezentácia mesta Sabinov ako 

poskytovateľa dotácie podľa Článku 4 ods.18 VZN, že „Príjemca dotácie je povinný uvádzať na všetkých 
tlačených, elektronických materiáloch a v mediálnych výstupoch pri propagácii akcie informáciu o 

poskytnutej finančnej podpore mesta.“, ktorú dodržali iba v 7 vyúčtovaniach. Odporúčania z kontroly na 
prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku boli zamerané na 

úpravu a doplnenie terajších ustanovení VZN a termín na ich splnenie bol stanovený do konca roka 2019, 



aby úpravy VZN o poskytovaní dotácií mohli prejsť širším pripomienkovaním. Odporúčam aby rokovanie 
o záverečnom účte bolo ukončené výrokom „ schváliť celoročné hospodárenie“.  

 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 
- chcel by som poďakovať všetkým tým, ktorí stoja za týmito číslami a za grafmi a výsledkami, ktoré sú 

v minulom roku, pretože naozaj je to veľa obetavej mravenčej práce, ktorú často nevidíme, ktorú ľudia 
z vonku komentujeme. Mnohokrát si celý ten tím, ktorý na tom pracuje, to odnesie aj, keď za mnohé 

veci nemôže. Srdečná vďaka za vaše snaženie, za vašu obetavú prácu počas celého minulého roku, aj 

za tieto výsledky, ktoré sme dosiahli ako mesto. Myslím, že mnohé veci v tomto vyúčtovaní, alebo 
záverečnom účte spomínajú, môžeme byť hrdí. Chcem spomenúť niekoľko bodov, nechcem, aby to 

vyznelo ako kritika, ale aby sme hľadali cestu dopredu. P. hlavný kontrolór sa dotkol vývoja pohľadávok, 
hlavne mám na mysli nevymožiteľné pohľadávky. Vidím tam určité rezervy v súvislosti s tým, že niektoré 

obce a mestá majú skúsenosti ako dostať nedoplatky od neplatičov a súvisí to so sociálnym podnikom, 
ktorý im na jednej strane ponúka prácu a na druhej strane im dáva možnosť splatiť pozdĺžnosti, ktoré 

voči mestu majú. Takže možno jeden z tipov ako ďalej, je zaoberať sa touto otázkou. Čo sa týka vývoja 

v oblasti odpadov vieme, že situácia nie je pre nás ružová, a v tomto roku bude doplatok mesta ak 
neurobíme opatrenia ešte počas tohto roku vyššia ako bola minulého roku. Minulého roku sme doplatili 

na odpad sumou zhruba 139 tisíc € a je tu riziko, že tá sumu tohto roku bude možno navýšená o 50 tisíc 
€. Tam by som doporučoval, aby sme my ako mesto, aj my poslanci hľadali cestu, ako výšku tohto 

doplatku obmedziť, či už zvýšením poplatku pre samotných obyvateľov, čo je nepopulárne, ale na druhej 

strane keď chodíte po meste vnímate to tak ako ja, tak tie kontajnery nám prekypujú. Je to neprimerané, 
aby takéto sumy mesto doplácalo na odpad. Samozrejme, je tu súvislosť s tým, ako budeme triediť 

odpad. Je tam veľká rezerva pre celý tím, ktorí v meste sme či už zo strany poslancov, vedenia mesta, 
zamestnancov, aby sme hľadali spôsob, ako sa navzájom vychovávať a triediť a menej vyvážať na 

skládku. Aj keď je odporučenie tento záverečný účet schváliť bez výhrad, treba sa nám naozaj zaoberať 
týmito javmi, ktorú tu sú, a ktoré by nám v ďalších rokoch mohli robiť problémy. Chcel by som vyzvať 

zamestnancov aj nás poslancov, aby sme pracovali čo najlepšie podľa vedomia a svedomia a zároveň 

očakávali za to odmenu nielen tú finančnú.  
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- budem reagovať na materiál, ktorý predniesla p. Ing. Alžbeta Semanová, ktorý chcem týmto 

poďakovať za kvalitne odvedenú robotu v r. 2018 a za kvalitne spracovanú prezentáciu, ale idem k tej 

prezentácii, v prvom rade je dobre konštatovať, že máme 3 % úverové zaťaženie nášho obyvateľstva, 
to je fajn, tá výška je veľmi priaznivá, ale je si treba uvedomiť to, že k tomu 3 % úverovému zaťaženiu 

zodpovedá aj majetok mesta, t. z. ,ak porovnáme majetok mesta v prepočte na počet obyvateľov tak 
Sabinov má na úrovni 2 500 € cca výšku majetku na jedného obyvateľa, Lipany na úrovni 4 000 €, je to 

o 62,5 % viac hodnoty majetku mesta na jedného obyvateľa, čiže ak hovoríme o komerčných úveroch, 

tak je treba povedať, že tieto úvery čerpáme stále iba na kapitálové investície, a tie sa premietajú priamo 
do majetku mesta a zhodnocujú teda aj majetok mesta, teda podiel majetku mesta na jedného 

obyvateľa. Hlavne ma zaujala informácia o náraste neplatičov. Minulého roku v novembri aj decembri 
som počul od p. primátora informáciu o tom, že počet neplatičov v meste Sabinov klesá a celkový podiel 

nedoplatkov na predpísaných daniach a poplatkoch za komunálny odpad klesá. Bolo to v období, kedy 
sme chceli stavať nájomné byty v lokalite Telek. Dnes po prezentácii a odprezentovaní záverečného účtu 

mesta som sa dozvedel, že medziročný nárast neplatičov v našom meste je takmer 10 % a teda z úrovne 

1 380 na 1 500 neplatičov. Otázka znie, klamal tu niekto v dobe, keď sme išli stavať mestské nájomné 
byty, alebo teda rozvíjali sme myšlienku mestských nájomných bytov pre Rómov, pretože ja som človek, 

ktorý si pamätá pol roka dozadu informácie, a tie informácie keď teraz porovnávam s tým výstupom, 
ktorý odprezentoval p. kontrolór, ma zarážajú. Jednoducho nárast počtu neplatičov stúpa  a p. kontrolór 

povedal ešte jednu zásadnú vec, ktorá je v tom, čo sme tu prezentovali, myšlienku nestavať mestské 

nájomné byty pre túto rómsku komunitu, a tá myšlienka, ktorú povedal je, že v spolupráci s ÚPSVaR sa 
snažíme toto riešiť formou osobitného príjemcu, tým pádom aj pomenoval skupinu obyvateľstva, ktorá 

sa podieľa majoritnou časťou na týchto nedoplatkoch voči mestu a teda na vytváranie akéhosi dlhu voči 
nášmu mestu. Treba vyslať jasný signál tejto komunite, že budeme sa baviť o zlepšení kvality bývania, 

úrovni bývania v našom meste pokiaľ tento dlh bude klesať, alebo teda klesne na takú úroveň, ktorá 
bude dlhodobo udržateľná a nami ako poslancami MsZ akceptovateľná. Ďalej by som chcel povedať 

jednu dôležitú vec, ktorú povedala p. Semanová, výška 139 tisíc ako nedoplatky na komunálnom odpade 

vznikla ako výška medzi predpisom a výberom, t. z., že predpis a výber ak by boli totožné aj napriek 
tomu „ tak to bolo povedané“ p. kontrolór, rozdiel medzi predpisom a výberom je 139 tisíc €, a to je 



vlastne to čo, mesto muselo doplácať za komunálny odpad, avšak tak, ako povedal kolega p. Kropiľák, 
my dokonca aj predpis nemáme dostatočne vysoký, t. z, aj keby predpis a výber bol totožný, aj napriek 

tomu táto suma nekryje celkový náklad za komunálny odpad v meste Sabinov a tento rozdiel medzi 

potrebou na finančné  krytie vývozu komunálneho odpadu a reálnym predpisom sa bude ešte zväčšovať, 
pretože náklady na likvidáciu hlavne zmiešaného komunálneho odpadu budú rásť kvôli prijatej 

legislatíve, ktorá už je právoplatná a bude zvyšovať náklady na spracovanie takéhoto komunálneho 
odpadu, hlavne jeho zmiešanej časti. Takže možno p. Semanová by nám ešte mohla vysvetliť ešte ten 

rozdiel medzi výberom predpisom, a hlavne zaujíma ma to, či predpis, keby bol do výšky 100 % aj 

výberov, či by bol dostatočne finančným krytím na nakladanie s odpadov v našom meste.   
 

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 
- v krátkosti zareagujem na ten počet neplatičov ako stúpal. O 50 % stúpol pri dani z nehnuteľnosti, 

rozoberali sme to na oddelení, prečo takto stúpol. My platíme poplatok za komunálny odpad v meste 
Sabinov aj daň z nehnuteľnosti v niektorých prípadoch v dvoch splátkach. Niektorí naši obyvatelia sú 

takí, že tú druhú splátku zabudli zaplatiť, t. z., že nie sú to klasickí neplatiči, ale k 31.12.2019 sme ich 

k neplatičom rátali, hoci nemali zaplatenú len časť dane z nehnuteľnosti. Nárast zo 106 na 205 je to 
z toho dôvodu, že väčšia časť nie sú to len rómski spoluobčania, mali druhú splátku v roku 2018 

neuhradenú. Pri druhej informácii, ktorá tu zaznela, že vo výške 139 tisíc € bol rozdiel medzi predpisom 
a vybranými poplatkami za komunálny odpad, ani toto nie je pravda, lebo 139 tisíc € je rozdiel medzi 

tým čo mesto vybralo na poplatku za komunálny odpad a medzi tým, čo sme uhradili všetky výdavky na 

likvidáciu, zneškodnenie, uloženie komunálnych odpadov. V tejto kapitole v hodnotiacej správe 
k príjmovej časti sa venujeme dosť miestnemu poplatku za zber a prepravu odpadu, tu môžeme vidieť, 

že máme 6 074 daňovníkov, 1 514 neplatičov a 1 700 výziev bolo v roku 2018 podaných a predpis na 
základe daňových priznaní by bol vo výške 218  215 €. Skutočnosť v danom roku bola 180 620 € medzi 

predpisom a tým, čo mali zaplatiť, je necelých 40 tisíc €, nie 139 tisíc €.  
 

JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 

- chcel by som aj ja v krátkosti reagovať, najprv na tú hodnotu majetku na tie Lipany. Nedá mi, aj keď 
tiež nepovažujem za nejakú dôležitú tému, treba pozrieť na to porovnanie, že oni boli nad priemer 

Lipany, neviem, aké sú dôvody,  nemám ani dôvod to skúmať, ale čo sa týka ostatných miest, tak sme 
boli v porovnateľnej výške, čo sa týka počtu obyvateľov na východnom Slovensku. Čo sa týka tých dlhov, 

ja len aby som uviedol na pravú mieru, ten zámer na teleku bol prejednávaný v marci, a vtedy sa 

hodnotil stav vývoja nedoplatkov na nájomnom od januára, keď sme zaviedli opatrenia so Sabytom s. 
r. o. s oddelením sociálnych vecí a terénnymi sociálnymi pracovníkmi a od januára si mesačne 

vyhodnocujeme, aký je stav tých pohľadávok, a naozaj, od januára nám klesá a stále pokračujeme pri 
tomto vyhodnocovaní. Terénni sociálni pracovníci aktívne osobným kontaktom prispievajú k tomu, aby 

sa ten dlh znižoval. Tých 139 € bol rozdiel medzi nákladom na zneškodňovanie, uloženie odpadu 

a výberom. Čo sa týka toho predpisu ani nie je štandardné, aby predpis vykryl komplet náklady žiadnej 
inej samospráve, ak by to tak malo byť, išlo by o veľmi výrazné navýšenie poplatku.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- to či som počul zle, alebo som to nejako prepočul, že je to rozdiel medzi predpisom a výberom, tak to 
si vypočujem až v zázname, už sa k tomu neviem vrátiť naspäť v pamäti. V každom prípade je treba 

povedať, že tuná hovoríme o zhoršenom výbere predpisu pre nejakú skupinu obyvateľstva pri 

komunálnom odpade. Je fajn, že klesá dlh, celkový dlh tejto minority na predpise na nájomnom to je 
fajn, ale to je len jedna časť nedoplatkov, ktoré mesto trápi. Druhá časť nedoplatkov je aj ten komunálny 

odpad, o ktorom sme prioritne hovorili, a vystúpil v tejto veci aj pán kontrolór, takže ďakujem za 
vysvetlenie.  

 

Erik Radačovský, poslanec MsZ: 
- v prvom rade by som sa chcel poďakovať p. Ing. Semanovej za naozaj kvalitnú prezentáciu, v ktorej 

sme mohli vidieť, ako sa darí našej samospráve v komparácii aj s inými samosprávami, ktoré sú 
porovnateľne veľké. Som rád, že sa nám takto darí a chcem vyjadriť moje poďakovanie všetkým, ktorí 

sa na tomto dobrom hospodárskom výsledku podieľali. Najmä ma veľmi teší, ako dokážeme využívať 
peniaze z rôznych fondov, kde v rámci fondu dokážeme len s 5 % financovaním realizovať nejaké 

projekty a verím, že sa nám v spolupráci všetkých poslancov a vedenia mesta bude do budúcnosti dariť 

rozvíjať majetok mesta a potreby občanov.  
 



Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 
- chcel by som aj ja poďakovať, aj keď sme tento slajd na MsR, bol ozaj veľmi dobre spracovaný. V časti 

kapitálové výdavky ma teší, že sme v popredí s ostatnými mestami. V tomto roku budú kapitálové 

výdavky v rovnakej čiastke, ja som aj na predošlom MsZ vyzval nás poslancov, aby sme hľadali riešenie, 
respektíve možné spôsoby, ako prísť k jednotlivým investíciám, pretože vieme, ako sme to prezentovali 

aj na predošlom MsZ, že chceme v rámci svojich obvodov realizovať čím viacej tých investičných akcií 
a peňazí nieto, koľko by bolo potrebné. Chcem sa vedúcej ešte spýtať v oblasti doplatky bola tam 

spomenutá ZUŠ vo výške tuším 51 tisíc €, neviem, čo zahŕňa tá položka, a ešte by som chcel nadviazať 

na môjho predrečníka p. Kropiľáka týkajúcu sa sociálneho podniku. Ja som bol na rokovaní v Kežmarku 
s bývalým p. prednostom Gurkom, oni niečo podobné, sociálny podnik riešili cez úrad vlády, dokonca ho 

mali financovaný, zriadili už 7 pracovných miest a idú nejakým takýmto podobným spôsobom ako my 
sme uvažovali aj asimilovať jednotlivé bytové domy medzi majoritu s tým, že budú tam zahrnuté aj tých 

30 % obyvateľov majority aj minority. Sme k nim srdečne pozvaní  na rokovanie a budú nám nápomocní 
aj v tejto oblasti.  

 

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 
- zareagujem na doplatok ZUŠ, je to na prepočítané podielové dane na jedného prepočítaného žiaka 

ZUŠ. Je to rozdiel medzi prepočítanými podielovými daňami na prepočítaného žiaka ZUŠ a medzi 
skutočnou dotáciou, ktorú ZUŠ dáva mesto na jedného žiaka.  

 

Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 
- ja len reagujem na tých neplatičov. Chcem sa opýtať, dnes sme pred MsZ o tom debatovali s p. Ing. 

Semanovou, že ak sme nedospeli k žiadnemu záveru, či nie je možné nájsť nejakú zákonnú normu na 
to, aby neplatiči svoje dlhy odpracovávali na verejno prospešných službách mestu. A ešte som sa chcela 

opýtať, či by nebolo možné zriadiť nejakú pozíciu mestského exekútora, ktorý by sa zaoberal práve len 
tými neplatičmi a viac menej by bol zaväzovaný dostávať plat za to, čo vymôže. Percentuálne teda  

myslím.  

 
JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 

- čo sa týka toho odpracovania, to by musel byť v prvom rade záujem z druhej strany, t. z., že by to 
muselo byť na báze dobrovoľnosti, nijaký zákonný nástroj nemáme, samozrejme, aby sme ich prinútili.  

A čo sa týka mestského exekútora, dá sa to chápať v rôznych rovinách. Ja by som to chápal skôr v rovine 

takej, že by sme posilnili napr. oddelenie referenta, ktorý by sa vyslovene venoval daňovým exekučným 
výzvam, prípadne exekúciám, ktoré sú vymáhané prostredníctvom súdnych exekútorov. Už sme nad tým 

rozmýšľali, lebo je momentálne taká prax skôr na západnom Slovensku, že začínajú zriaďovať takto 
špecializované referentské pozície, ale je treba povedať, že to odmeňovanie nemôže byť tak podmienené 

ako ste navrhli ak ide o pracovno právny pomer, tak musí byť podľa zákona.   

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 51 k Záverečnému účet mesta Sabinov za rok 2018 
a k odbornému stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2018 
 
Za uznesenie č. 51 k Záverečnému účtu mesta Sabinov za rok 2018 a k odbornému stanovisku k návrhu 
záverečného účtu mesta za rok 2018 hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 15 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 

Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef 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. 51 MsZ  - schvaľuje. 

 
K bodu Záverečný účet mesta Sabinov za rok 2018 a k odbornému stanovisku k návrhu záverečného 

účtu mesta za rok 2018 bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  51, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 



 
8. Návrh na schválenie úveru a zabezpečenie úveru na financovanie investičných akcií 
mesta 

Správu predniesla Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 
- predkladáme návrh na schválenie úveru na financovanie investičných akcií mesta. Uznesením č. 40 zo 

dňa 25.4.2019 MsZ schválilo zámer investičných akcií, ktoré budú financované prostredníctvom 

navrhovaných zdrojov financovania. Následne boli oslovené banky na predloženie ponuky. 
V predloženom termíne prišli ponuky od 5 bánk, a z toho jedna nespĺňala kritérium predloženia ponuky 

s fixným nárokom. Zároveň zo strany Slovenskej sporiteľne bola predložená ešte jedna mimoriadna 
ponuka na refinancovanie úveru vo výške 1 milión €, ktorej už máme zazmluvnený s úrokovou sadzbou 

1,13 % ročne. Pri tejto ponuke by spojením nového úveru a starého úveru mesto ušetrilo cca 17 tisíc €. 

Následne po konaní komisie finančnej a správy majetku bola táto ponuka ešte raz oslovená na doplnenie 
niektorých informácií. Išlo o pevné stanovenie sankčného úroku za predčasné splatenie úveru. Tento 

sankčný úrok by bol vo výške 0 %, ale mohli by byť zo strany banky stanovené nejaké refinančné 
náklady, a preto z tohto dôvodu navrhujeme, aby pri tomto schvaľovaní nešlo o refinancovanie úveru, 

ale o navýšenie úveru o 500 tisíc € s podmienkou podpísania dodatku k zmluve, kde by sa určila úroková 

sadzba 0,89% ročne na celú sumu 1 500 000 € a to fixne na celú dobu splácania 10 rokov. Ostane ten 
istý úverovú účet s poplatkom 5 € mesačne a jediný poplatok, ktorý by mesto uhradilo, je 500 € za 

zmenu úverovej zmluvy, t. j., za vypracovanie dodatku k existujúcej zmluve. Tento úver na celú sumu 
1 500 000 € by bol už bez zabezpečenia a bianko zmenka, ktorú v súčasnosti mesto má podpísanú, bola 

by mestu vrátená. Potom, ako boli zhodnotené ponuky od jednotlivých bánk, vychádzala nám 
najvýhodnejšia od Slovenskej sporiteľne, kde by sa navýšil 1 000 000 € o 500 000 €. Po dodatočných 

informáciách z banky nešlo by o refinancovanie miliónového úveru, ale len o navýšene 500 000 € 

existujúceho úveru. V takomto znení je predložený aj  návrh na uznesenie návrhovej komisii.   
 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- bola požiadavka mesta na vypracovanie indikatívnych úverových ponúk do výšky 500 tisíc €, tie nám 

boli predložené ako členom finančnej komisie, kde som bol prítomný, avšak niektoré veci mi nie sú 

jasné. Predložená indikatívna úverová ponuka z VÚB banky bola v súlade s požiadavkou mesta, t. z., na 
500 tisíc €, a potom tam bola dodatočná ponuka na refinancovanie, lenže teraz odznelo, že to nebude 

refinancovanie, ale bude to navýšenie pôvodného úveru, ktorý čerpáme na verejné osvetlenie, ale ten 
pôvodný úver mal nejaké zabezpečenie v podobe bianko zmenky, tie nové ponuky už toto zabezpečenie 

nevyžadujú a ten pôvodný úver mal aj nejakú úrokovú sadzbu, ktorá je diametrálne odlišná od tej ktorú 
máme teraz v ponuke. Toto potrebujem mať nejak v súlade, aby som vedel, či navýšenie úveru 

a refinancovanie...  

 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- ja len, aby sme mali úplne kompletné informácie, chcem poprosiť p. vedúcu, aby informovala 
prítomných ešte aj o ďalšej ponuke VÚB banky, o ktorej sme sa na finančnej komisii rozprávali, a ktorá 

už v tomto materiáli nie je, aj keď musím objektívne povedať, že ponuka Slovenskej sporiteľne je 

pravdepodobne najlepšia, ale VÚB banka dala dodatočne ešte jednu ponuku, tak aby bola taká dobrá 
a informovala o tom.  

 
Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 

- v tejto chvíli dostávate tabuľku ponúk, ktoré nám banky dali, a je tam doplnená aj tá ďalšia ponuka 

VÚB banky, ktorá nám bola predložená tento týždeň, čiže ak by mesto vyberalo úver vo výške 500  tisíc 
€, v tomto prípade je najvýhodnejšia ponuka VÚB banky, ktorá prišla tento týždeň po rokovaní s p. 

primátorom, ale ak sa pozeráme na to, že ten prvý úver, ktorý už máme zamluvnený so Slovenskou 
sporiteľnou vo výške milión € s úrokovou sadzbou 1, 13 % by sme vedeli znížiť túto sadzbu na 0,89 % 

nie refinancovaním, ako sme rozprávali na komisii finančnej, lebo mohli by tam vzniknúť refinančné 
náklady. Sankčný úrok mi banka deklaruje vo výške 0 %, ale refinančné náklady mi nevedeli zaručiť vo 

výške 0 €. Nevedeli ich ani vyčísliť. Preto aby, sme nemali ďalšie výdavky a mohli dosiahnuť tú úsporu 

približne 17 tisíc €, navrhuje banka, aby sme zvýšili existujúci úver o 500  tisíc € a celý ten úver 
1 500 000 € by bol s úrokom 0,89 % na dobu 10 rokov, bol by to fixný úrok a bianko zmenka, ktorú 

teraz máme podpísanú, by bola vrátená mestu, čiže celý úver vo výške 1 500 000 € by bol bez 
zabezpečenia. Jediný poplatok, ktorý by sme platili, by bol  500 € za spracovanie dodatku k existujúcej 

zmluve.  



 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

- máme sa čo učiť od Slovenskej sporiteľne, aj my budeme potom za dodatky zmlúv fakturovať.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- ďakujem za dovysvetlenie p. Semanovej. Tam mi neboli celkom jasné tie podmienky, keď prejdeme 
z modelu refinancovania na model navýšenia pôvodného úveru, ktorý už čerpáme a v takomto prípade 

ako to bolo, že vlastne úver nebude zabezpečený bianko zmenkou, tak z môjho pohľadu ako poslanca 

MsZ je táto ponuka dobrá a nemám problém ju podporiť.  
 

JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 
- nie nový úver na splatenie starého, ale iba zmena už dohodnutých úverových podmienok na 

výhodnejšie, čiže existujúci úver, len sa menia podmienky.  
  

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 52 k Návrhu na schválenie úveru a zabezpečenie 
úveru na financovanie investičných akcií mesta 
 
Za uznesenie č. 52 k Návrhu na schválenie úveru a zabezpečenie úveru na financovanie investičných 
akcií mesta 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. 52 MsZ  - schvaľuje. 

 
K bodu Návrh na schválenie úveru a zabezpečenie úveru na financovanie investičných akcií mesta bolo 

prijaté u z n e s e n i e   č.  52, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 

 
9. Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 a stanovisko k návrhu II. zmeny 

rozpočtu mesta na rok 2019 
 

Správu predniesla Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 
- v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ) 

predkladáme návrh II. zmeny rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019.Predložený návrh II. zmeny rozpočtu 
vo svojej príjmovej časti obsahuje zvýšenie bežných príjmov o 112 902 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu 

dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 144 347 €, k zvýšeniu kapitálových príjmov o 17 217 € a 
kapitálových výdavkov o 869 939 €. Zvýšenie príjmových finančných operácii o 884 167 €. Návrh II. 

zmeny rozpočtu predkladáme ako celok vyrovnaný vo výške 16 387 182 € v príjmovej a vo výdavkovej 

časti vo výške 16 387 182 € v súlade s par. 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 195 020 € a kapitálový 

rozpočet je navrhnutý ako deficitný vo výške 2 582 453 €. V návrhu na II. zmenu sú zapracované 
v príjmovej časti napr. navýšenie réžie školských jedální, dotácia na poriadkovú službu, dotácie z úradu 

vlády na športový areál, 3D kino v MsKS, klimatizácia MsKS, úver vo výške 500 tisíc € na financovanie 

investičných akcií schválený mestom a aj príjem z rezervného fondu vo výške 137 tisíc € na investičné 
akcie mesta podľa rozhodnutia MsZ. Vo výdavkovej časti sú hlavne zapracované investičné akcie vo 

výške 869 939 € podľa účelovo určených dotácií a podľa rozhodnutia MsZ a bežné výdavky sú navýšené 
o 44 347 € na výdavky, ktoré sú podrobne uvedené v dôvodovej správe. Návrh na II. zmenu rozpočtu 

na r. 2019 bol prerokovaný na zasadnutí komisií finančnej a správy majetku 14.5.2019. Komisia 
predložený materiál odporúča schváliť. Taktiež MsR prerokovala predložený materiál a tiež ho odporúča 

MsZ schváliť v predloženom znení.  

 
Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór:  



- stanovisko je stručnejšie, ale poukazujem tam hlavne na to, že ako I., tak aj II . zmena rozpočtu mali 
svoje príčiny a hlavné dôvody, prečo ku tým zmenám došlo. Táto druhá zmena prichádza len mesiac po 

predchádzajúcej zmene, ktorá bola schválená, a výsledkom tejto zmeny je nielen nárast celkového 

objemu rozpočtu, ale hlavne reálne nám poklesol prebytok bežného rozpočtu, výrazne narástol schodok 
kapitálového rozpočtu a naša finančná rezerva poklesla pod 200 tisíc € je vo výške zhruba 190 tisíc €, 

čiže reálne máme teraz aj s prebytkom  dohromady necelých 400 tisíc €, preto tam odporúčam na konci 
svojho stanoviska, aby sme už neotvárali v tomto roku nijaké nové investičné akcie, pretože zužujeme 

si manévrovací priestor na budúci rok, lebo keď si zoberiete, že prídu ďalšie výzvy, ďalšie možnosti 

získavať finančné dotácie, na ktorých budeme musieť participovať spolufinancovaním a zistíme, že tých 
peniažkov až toľko nemáme.  

 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- chcela by som upozorniť na dve položky, ktorými sa navýšil rozpočet, a neboli tu spomínané. Je to 
navýšenie dotácií v programe 8 o 13  tisíc € a druhá položka je cyklochodník Drienica navýšenie rozpočtu 

o 5 700 € a to z dôvodu, že sa potrebujú dostať pri údržbe potoka na druhú stranu cez náš chodník a na 

niektorých miestach sa chodník musel spevňovať. Najmä pri tejto položke sa chcem pozastaviť, lebo 
z môjho pohľadu sa mi to zdá už také retrospektívne. To spevnenie je už urobené, práce sú vykonané, 

a my až dodatočne schvaľujeme navýšenie finančných prostriedkov, poprosila by som o vysvetlenie, 
prečo k tomu došlo, prečo sa s tým nerátalo už pri stavebnom konaní, aby sme sa do budúcnosti 

vyvarovali podobných situácií, pretože potom by sme mohli všetky investičné akcie len takým nejakým 

systémom dodatočného navýšenia predražovať. 
 

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 
- k tej prvej sume navýšenie o 13 tisíc € položku dotácie, ktoré by mohli byť rozdelené v zmysle VZN je 

to uvedené v dôvodovej správe, pripomenula som to aj na zasadnutí MsR aj na zasadnutí komisie, tam 
sme sa o tom bavili a cyklochodník Drienica tých 5 700 € ,ktoré sme spomínali aj na komisii finančnej 

a podrobne to tam bolo rozobraté. Nie je zapracované v tomto návrhu na II. zmenu ešte po komunikácii 

s oddelením výstavby. Je to v riešení, diskusii, čiže táto suma nie je zapracovaná v II. zmene rozpočtu.  
 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- ďakujem za vysvetlenie, lebo na finančnej komisii sme sa práve rozprávali o tom, že by bolo dobré, 

aby to bolo vecou jednania ešte, ale informácia znela, že tých 5 700 € sa do rozpočtu zapracuje 

a k dotáciám chcem povedať len toľko, že aj na finančnej komisii som sa trochu pozastavila nad tým 
nie z dôvodu, že by som nedopriala žiadateľom, ale z dôvodu, že tento rok máme rozpočet skutočne 

napätý. Požiadaviek je veľa a niektoré sme naozaj možno aj pomerne urgentne odsunuli na neskôr tak 
z tohto dôvodu nie som celkom stotožnená s tým, aby sme dotácie navyšovali.  

 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 
- tiež som bol účastný na zasadnutí finančnej komisie, je pravda, že tie podmienky na rozdeľovanie 

dotácií, stále hovoríme o tom, že je potrebné ich prepracovať, že sú tam určité rezervy, ale na druhej 
strane keď si zoberieme skladbu rozpočtu, kde sme dali 58 tisíc € na asfalt, na chodníky, na betón a 

dokopy na celú kultúru a na združenia, ktoré sa snažia v rámci mesta čosi robiť dávame nejakých po 
navýšení tých 13 tisíc € a dokopy je to 63 tisíc €, v minulom roku sme mali 73 tisíc  €. Zdá sa mi, že deti 

a mládež si to zaslúžia.  

 
Ing. Peter Vargovčík, poslanec MsZ: 

- keďže budem v komisii, ktorá bude rozdeľovať dotácie, chcem sa poďakovať p. Semanovej, že našla 
tých 13  tisíc € a chcem sa spýtať či by sa nenašlo aj viac, pretože tých požiadaviek v prvej fáze bolo 

veľa, bude ich znova veľa, tak sa chcem spýtať, či by sa tých peňazí nenašlo aj viac, aby sme aspoň 

dorovnali to číslo z minulého roka.  
 

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 
- v tejto chvíli vám môžem povedať, že v rámci príjmovej časti rozpočtu nemáme zapracovaný príjem 

od verejnoprospešných služieb, ktorá by mala dať mestu dividendy vo výške 3 tisíc €, to je to, čo som 
sa dozvedela na zasadnutí valného zhromaždenia. Týchto 3 tisíc € nie je zapracovaných v rozpočte 

a zatiaľ nemáme v príjmovej časti zapracované ani dividendy spoločnosti Šariš, ale tie v akej výške budú, 

a či budú, nie je mi známe.     



 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 53 k Návrhu na II. zmenu rozpočtu mesta na rok 
2019 a k stanovisku  návrhu II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2019 
 
Za uznesenie č. 53 k Návrhu na II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 a k stanovisku  návrhu II. zmeny 
rozpočtu mesta na rok 2019hlasovali 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. 53 MsZ  - schvaľuje. 

 
K bodu Návrhu na II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 a stanovisko k návrhu II. zmeny rozpočtu 

mesta na rok 2019bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  53, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 

 
10. Schválenie zmien a doplnkov ÚPN, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Husí hrb (zmena 

č.10) 

 
Ing. Peter Tuleja, vedúci oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia: 
- mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 144 zo dňa 30.6.2016 schválilo začiatok procesu 

obstarávania zmien a doplnkov územného plánu mesta Sabinov 2016. Dôvodom začatia zmien a 
doplnkov 2016 boli viaceré podnety občanov a organizácií, ako aj vlastné požiadavky mesta Sabinov. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 229 zo dňa 29.6.2017 boli dve lokality z procesu Zmien a 
doplnkov ÚPN odčlenené na samostatné prerokovanie. Jednalo sa o lokality od žiadateľa - Apoštolskej 

cirkvi na Slovensku a od žiadateľa – Pozemkové spoločenstvo Orkucany. Ostatné lokality pokračovali v 

procese zmien a doplnkov, sú schválené a zapracované do územného plánu. Uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 290 zo dňa 1.3.2018 sa prerokoval návrh na vyhodnotenie pripomienok občanov k 

zmenám a doplnkom ÚPN-O v lokalite „Husí hrb“ od žiadateľa Apoštolskej cirkvi na Slovensku, zbor 
Sabinov, a neakceptovali sa doručené pripomienky k tejto zmene územného plánu. Predmetom zmien a 

doplnkov je navrhovaná zmena z časti výhľadovej plochy pre rodinné domy na navrhované plochy 

rodinných domov v lokalite Husí Hrb Okresný úrad Sabinov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 
svojím rozhodnutím č. OUSB-OSZP-2019/0085-025-Št/EIA zo dňa 18.1.2019 rozhodol, že strategický 

dokument “Sabinov ÚPN-O., Zmeny a doplnky 2016, lokalita Husí hrb“ sa nebude posudzovať podľa 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmena doplnení niektorých 

zákonov. Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania vydal 
podľa § 25 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov súhlasné stanovisko k 

predloženému návrhu „Zmeny a doplnky 2016 ÚPN mesta Sabinov, lokalita Husí hrb (zmena č. 10)“ pod 

č. OÚ-PO-OVBP1-2019/013821/0024987 zo dňa 5.3.2019. Predmetom tohto materiálu je ukončenie 
procesu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sabinov 2016 v lokalite „Husí hrb“ (zmena č. 10) a 

schválenie s ním súvisiaceho Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov.  
Stanovisko mestskej rady: Mestská rada prerokovala uvedený materiál na svojom zasadnutí dňa 

6.5.2019 a odporúča ho predložiť Mestskému zastupiteľstvu na schválenie.  

Stanovisko komisie výstavby, podnikania, životného prostredia a rozvoja mesta: Komisia 
výstavby, podnikania, životného prostredia a rozvoja mesta na svojom zasadnutí dňa 7.2.2018 

prejednala pripomienky občanov k lokalite č.1 žiadateľa apoštolskej cirkvi na Slovensku, zbor Sabinov, 
ktoré boli uznesením MsZ č. 229 zo dňa 29.06.2017 oddelené na samostatné prerokovanie a doporučuje 

mestskému zastupiteľstvu nevyhovieť týmto pripomienkam a pokračovať v obstarávaní zmien a 

doplnkov ÚPN v lokalite č. 1 podľa zadania žiadateľa.  
Stanovisko oddelenia výstavby územného plánovania a životného prostredia: Oddelenie 

výstavby, územného plánovania a životného prostredia súhlasí so schválením Zmien a doplnkov ÚPN 
2016, lokalita Husí hrb (zmena č.10).  



Dopad na mestský rozpočet: Predmetný materiál nemá dopad na mestský rozpočet. 
 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- počas minulého volebného obdobia sme sa týmto problémom opakovane zaoberali, dali sme ako MsZ 
stanovisko, aby tie zmeny územného plánu ten proces pokračoval. Vyskytla sa tam petícia, ktorú sme 

priebežne riešili, stanovisko bolo zamietnuté, a dnes máme tento bod na stole. Doporučoval by som 
schváliť to aj keď máme mnohí rôzne výhrady a vieme, že ideálne to nikdy nebude, ale v podstate, keď 

sme v minulom volebnom období prechádzali s niektorými kolegami a kolegyňami celú horu a mapovali 

sme čierne stavby, konštatovali sme že nemôžeme podporovať čierne stavby. Je potrebné, aby aj oni 
dodržiavali stavebný zákon, aby mali vlastné pozemky, vlastné stavebné povolenia, kolaudované domy. 

Tento projekt sme hodnotili ako že prichádza niečo, čo spĺňa tieto podmienky, preto sme sa prikláňali 
v komisii aj MsZ sa priklonilo k tomu, že nie sú to čierne stavby. Je tam aj garancia apoštolskej cirkvi, 

že budú dozerať na to, aby čierne stavby nevznikli , ruch aby tam nebol taký, ako v niektorých lokalitách, 
kde máme problém s touto minoritnou časťou obyvateľstva a preto sa nám ich vzor páčil, lebo chceli 

ponúknuť určitý vzor, ako by sa dalo aj v ich radoch žiť krajšie a lepšie.  

 
Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 

- chcel by som tak isto zareagovať k tomuto bodu MsZ, nakoľko si to veľmi dobre pamätám aj z minulého 
obdobia a na celý proces obstarania zmien a doplnkov a všetko čo s tým súviselo. Ako p. Tuleja správne 

povedal, popísal ten celý proces zmien, nakoniec je uvedený aj v dôvodovej správe, došlo k určitým 

z môjho pohľadu zvláštnostiam, a ja nakoniec nerozumiem, prečo okresný úrad vyňal obstarávanie 
zmien a doplnkov územného plánu z posudzovania podľa zákona č. 24/2006. Je mi to naozaj také 

zvláštne, preto by som chcel povedať pár slov k tomuto celému procesu, ktorý sa udial a k tým 
pripomienkam, ktoré tu boli povedané, neboli akceptované. Tie pripomienky sa pokúsim zhrnúť do 

nejakých krátkych bodov. Parcely, ktoré sú predmetom týchto zmien, boli v extraviláne obce. Parcely 
v extraviláne obce sa nemôžu deliť, pokiaľ sú pod 2 ha. Zrejme tieto parcely boli zmenené, čiže podľa 

môjho názoru tento proces nešiel v súlade so zákonom. Parcely sú v blízkosti obchvatu mesta, je to tá 

preložka hlavnej cesty 68/I. Ja som v tom procese obstarávania nenašiel posúdenie rizík a stavebných 
čiar od obytných budov, ktoré by tam mali stáť. Bytostná otázka je, ako bude zabezpečený prístup 

k týmto parcelám, k týmto rodinným domom, všetci dobre vieme, že Hura je poddimenzovaná, čo sa 
týka dopravnej infraštruktúry, neexistujú tam žiadne cesty, ktoré by umožňovali ďalší nárast dopravy. 

Neexistujú tam chodníky, myslím si, že aj v roku 2016 vydal krajský dopravný inšpektorát zamietavé 

stanovisko k tejto lokalite a k tejto prístupovej ceste. Neviem ako, sa s tým vysporiada stavebný úrad 
mesta Sabinov, ako bude vydávať povolenia, keď tam nie sú prístupy. Chceme dopadnúť tak ako sme 

dopadli na Ul. Šancovej. Ja si myslím, že toto nie je naším cieľom. Bolo deklarované, že si ľudia, ktorí 
tam chcú stavať, zabezpečia vlastný prístup na parcely. Neviem, nech je to dané písomne, tak, aby sa 

nestal precedens, ako to bolo s Ul. Šancovou. V neposlednom radi ľudia, ktorí žijú v blízkosti, vyjadrili 

svoj postoj k danej lokalite a k zmenám niekoľkými petíciami, ktoré boli odprezentované. Myslím si, že 
všetky tieto veci, pripomienky by mali byť zohľadnené pri hlasovaní. Ja osobne som bol na stretnutí 

s apoštolskou cirkvou a vítam iniciatívu p. pastora Kaleju, že chce riešiť situáciu v danej lokalite 
a navrhoval som mu aby tieto domy, túto ukážkovú ulici presunul bližšie na Telek, kde bude môcť priamo 

pôsobiť na potencionálnych veriacich a ukazovať ako správne sa dá žiť. V tomto smere mu držím palce, 
ale myslím si, že táto lokalita, ktorá bola navrhnutá nie je na to najvhodnejšia.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- v tejto veci som ako poslanec MsZ mal také konzistentné stanovisko a stále som sa zdržal pri tejto veci 

v hlasovaní, pretože tak, ako povedal p. kolega, ja nie som veľmi zástancom rozšírenia tejto lokality, 
a hlavne nie touto minoritou, s ktorou máme zlé skúsenosti. Je treba povedať však jednu dôležitú vec, 

ktorou doplním môjho predrečníka p. Ernsta, „bolo deklarované“, my nemôžeme fungovať na základe 

dobrých pocitov, na základe dobrej viery, a pod, ale iba v zmysle zákona, t. z., to, čo je dohodnuté, musí 
byť aj podpísané na základe zhody dvoch zmluvných strán nejakou dohodou, ktorá je v písomnej 

dohode. Pokiaľ bolo niečo deklarované face to face na nejakom rokovaní nie je vec, ktorá je právne 
vymožiteľná a dokázateľná.  

 
Erik Radačovský, poslanec MsZ: 

- musím povedať, že na MsR som hlasoval za tento návrh, keďže tu boli prezentované viaceré nové 

skutočnosti, tak sa tohto hlasovania zdržím.  
 



Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 54 ku Schváleniu zmien a doplnkov ÚPN, Zmeny a 
doplnky 2016, lokalita Husí hrb (zmena č.10) 
 
Za uznesenie č. 54 k Schváleniu zmien a doplnkov ÚPN, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Husí hrb (zmena 
č.10) hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 4 
Proti: 0 

Zdržali sa: 11 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 

Za: Ing. Ladislav Haluška, Jozef Kropiľák, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík   
Zdržali sa: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Miroslav Kovalík, , 

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

Konštatujem, že Uznesenie č. 54 MsZ  - neschvaľuje. 

 
K bodu Schválenie zmien a doplnkov ÚPN, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Husí hrb (zmena č.10)bolo 

prijaté u z n e s e n i e   č.  54, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 

11. Zníženie kriminality a zvýšenie bezpečnosti v meste Sabinov – etapa č. IV. 

 
Správu predniesol Mgr. Anton Tomčan, referent referátu regionálneho rozvoja: 

- ministerstvo vnútra vydalo novú výzvu na prevenciu kriminality, striktne určenú len na kamerové 
systémy. Výzva bola vyhlásená koncom marca s termínom predkladania žiadosti 13.5.2019 čo sme aj 

v podstate urobili a na základe informácií z krajského koordinátora pre prevenciu kriminality Prešov je 
nutné doložiť uznesenie MsZ. V rámci projektu je možné získať dotáciu vo výške 90 tisíc € na kamerové 

systémy. Čo sa týka nášho spolufinancovania v tomto prípade by bola výška 4 750 € ak by sme boli 

úspešní v celom projekte. Navrhovaných je 10 lokalít: 
kamera č. 1 – Ul. Komenského – IBV Orkucany 

kamera č. 2 – Ul. Komenského – ZŠ 
kamera č. 3 – Ul.. Severná – Telek 

kamera č. 4 – Ul.. Ružová 

kamera č. 5 – ŽSR/SAD 
kamera č. 6 – SAD 

kamera č. 7 – Ul.. Moyzesová – zberný dvor 
kamera č. 8 – Ul.. 17. novembra – ZŠ 

kamera č. 9 – Ul. Levočská 

kamera č. 10 – Ul. Matice slovenskej/Mieru 
Sú to navrhované lokality a v tomto prípade sa môžu stať 3 prípady. Žiadosť bude splnená v celej výške 

t. z., že budeme môcť realizovať všetky tieto navrhované lokality, alebo nám bude schválená a výška 
dotácie nám bude krátená podľa rozhodnutia komisie, alebo nám bude neschválená. V návrhu uznesenia 

som nedával presnú sumu vzhľadom na to, že nevieme ešte ako žiadosť dopadne, a táto suma rozpočtu 
je ešte pred verejným obstarávaním.  

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- ja možno nie priamo k projektu, ale na finančnej komisii zaznela tiež požiadavka, a to možno budem 

smerovať náčelníkovi MsP, že ak pribudnú nové kamery, tak by bolo vhodné jednu inštalovať aj na 
panelový chodník od ZŠ. 17. novembra na Huru. Tam to nie je monitorované a občania tam majú ozaj 

veľký problém, keď idú večer zo stanice z kostola.  

 
Ing. Martin Jurko,  náčelník MsP: 

- určite by bol v záujme MsP, aby sme tento priestor mali monitorovaný, takýchto priestorov je v meste 
Sabinov oveľa viac, ale vždy prihliadame na to, že sú tam dve základné podmienky umiestnenia tej 

kamery: prívod elektrickej energie a sieť. Tam elektrická energia nie je problém pretože je tam verejné 
osvetlenie, len tam nie je optická sieť a nie je možné ani cez wifi, nakoľko je to tam strašne zarastené, 

tú kameru tam inštalovať. Máme na pláne na ul. 17. Novembra to je kamera č. 8, tá by monitorovala 

minimálne vchod na tento chodník. Je v našom záujme aj do budúcna tento priestor monitorovať.  
 



Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- p. náčelník mi ešte pripomenul, že tak isto sa hovorilo aj o tom, či by nebolo možné ten priestor trochu 

tam vyčistiť od krovín, aby nebol až taký zakrytý, schovaný.   

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 55 ku Zníženiu kriminality a zvýšenie bezpečnosti v 
meste Sabinov – etapa č. IV. 
 
Za uznesenie č. 55 ku Zníženiu kriminality a zvýšenie bezpečnosti v meste Sabinov – etapa č. IV. 
hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 
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, Ing. Peter Vargovčík   

Nehlasovali: Mgr. Šimon Vaňo 
Konštatujem, že Uznesenie č. 55 MsZ  - schvaľuje. 

 

K bodu Zníženie kriminality a zvýšenie bezpečnosti v meste Sabinov – etapa č. IV. bolo prijaté u z n e s 
e n i e   č.  55, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 

 
12. Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta 

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

 

1/ prenájom k nehnuteľnostiam k. ú. Drienica - LV č. 863:  
- pozemok EKN p. č. 915/1 – časť o výmere cca 3 000 m2,  

- v prospech MIKROREGIÓN ČERGOV, o. z., Drienica 168  

- na dobu neurčitú  

- výška nájomného 1 €/m2/rok .  

 
Prenájom je riešený podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov – prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov.  Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmet nájmu bude 
využívaný s ohľadom na § 2 a § 64 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov na všeobecne prospešný účel vo verejnom záujme v športe na podporu zdravého spôsobu 
života obyvateľstva. Nájomca na prenajatom pozemku vybuduje chodník pre turistov s náročným stú-

paním spolu s príslušenstvom.  

 
Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 

- teším sa takejto aktivite, ktorá podľa mňa prinesie do nášho regiónu zvýšenie cestovného ruchu. Takáto 
aktivita je si myslím u všetkých poslancov vítaná. Je to chýbajúca aktivita v tomto regióne, myslím, že 

to bude mať prínos, akurát som chcel len pripomenúť, lebo v materiáloch máme uvedené, že výška 
nájomného je 1 €/m2 na rok, ale ako to už bolo uvedené predkladateľom, je to 1€ za celý pozemok na 

rok.  

 
Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 

- prepáčte, už p. Haluška toto predo mnou povedal.  
 

 

Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 
- vzhľadom na to, aký máme, materiál dávam pozmeňujúci návrh na zmenu uznesenia prenájom k ne-

hnuteľnosti v k. ú. Drienica - LV č. 863 v prospech MIKROREGIÓNU ČERGOV, o. z., Drienica 168 na 
dobu neurčitú,  výška nájomného 1 €/ za celý pozemok na rok. 

 



Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Ing. Ladislava Halušku - zmena uznesenia prenájom 
k nehnuteľnosti v k. ú. Drienica - LV č. 863 v prospech MIKROREGIÓNU ČERGOV, o. z., Drienica 168 
na dobu neurčitú,  výška nájomného 1 € za celý pozemok na rok. 
 
Za pozmeňujúci návrh Ing. Ladislava Halušku - zmena uznesenia prenájom k nehnuteľnosti v k. ú. Drie-
nica - LV č. 863 v prospech MIKROREGIÓNU ČERGOV, o. z., Drienica 168 na dobu neurčitú,  výška 
nájomného 1 € za celý pozemok na rok hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 15 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 

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

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

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

 
Návrhová komisia predniesla uznesenie č. 56 k Návrhu na majetkoprávne riešenie majetku mesta 
k bodu č. 1. 
 
Za uznesenie č. 56 k Návrhu na majetkoprávne riešenie majetku mesta k bodu č. 1 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. 56 k bodu č. 1 MsZ  - schvaľuje. 
 

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

Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Ovocinárskej ulici, LV č. 2214: 

- pozemok CKN p. č. 2311/6 ostatná plocha o výmere 1983 m2,  
- pozemok CKN p. č. 2311/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 191 m2,  

- pozemok CKN p. č. 2311/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2 ,  
- pozemok CKN p. č. 2311/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2.  

 
v prospech Ing. Vladimíra Jančara, Medzany 199 za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 28/2019 

vo výške 25 447,66 €.  Prevod je riešený v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, ktorým schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, 
podľa § 9a písm. 8 písm. b) zákona a v súlade § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení – pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plo-
chy, ktorá tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- ako predsedníčka finančnej komisie predkladám jeden návrh, ku ktorému sme na finančnej komisii 

všeobecnou zhodou. Jedná sa o to, že p. Jančár, ktorý je vlastníkom budov, a tieto budovy stoja na 
mestských pozemkoch. Neplatil mestu po celé roky za užívanie týchto pozemkov žiaden nájom. Bolo 

nám vysvetlené, že mesto o ten nájom žiadalo, ale p. Jančár nebol ochotný podpísať zmluvu, ktorá mu 
bola predložená, a potom sa už tento problém neriešil. Vzhľadom na to, aj keď máme vypracovaný 

znalecký posudok, mesto môže pýtať za odpredaj pozemkov sumu, akú uzná ono za vhodnú, sme 

dospeli k tomu, že ten nájom, ktorý neplatil, je možné započítať do sumy, za ktorú chceme pozemok 
predať. Od p. Ing. Rohaľovej sme dostali informáciu, že ročný nájom by bol 528,79 €, a ten nájom nie 



je zaplatený 7 rokov. Aj keď po právnej stránke možno nájom vymáhať iba spätne dva roky dozadu sme 
sa zhodli na tom, že nebudeme žiadať nájom, ale navýšime sumu za ktorú chceme pozemok predať. 

Zhodli sme sa na sume 3 500 € a po zaokrúhlení tej sumy, ktorá bola navrhnutá súdnym znalcom, sme 

dospeli ku zhode, že mesto by malo žiadať za tento pozemok 29 000 tisíc €. Dávam pozmeňujúci návrh 
v zmysle, že navrhujeme odpredať tieto pozemky za sumu 29 000 €.  

 
 

Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Mgr. Daniely Lenkovej – navrhujem zmenu kúpnej 
ceny, ktorá bola určená pôvodne súdnym znalcom, aby bola zvýšená na výšku 29 000 € 
 

Za pozmeňujúci návrh Mgr. Daniely Lenkovej – navrhujem zmenu kúpnej ceny, ktorá bola určená 
pôvodne súdnym znalcom, aby bola zvýšená na výšku 29 000 € hlasovali poslanci mesta Sabinov: 
Za: 15 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:15 

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

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

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

 
Návrhová komisia predniesla uznesenie č. 56 k Návrhu na majetkoprávne riešenie majetku mesta 
k bodu č. 1. 
 

Za uznesenie č. 56 k Návrhu na majetkoprávne riešenie majetku mesta k bodu č. 2 hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 

Proti: 0 
Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Prítomní:15 
Za: 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   

Zdržali sa: Ing. Radoslav Ernst 

Konštatujem, že uznesenie č. 56 k bodu č. 2 MsZ  - schvaľuje. 
 

K bodu Návrh na mejetkoprávne riešenie majetku mesta bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  56, ktoré je 
súčasťou tejto zápisnice. 

 
Rôzne 

 

Ing. Peter Vargovčík, poslanec MsZ: 
- mám pred sebou spravodajcu mesta Sabinov, kde sa píše pod nadpisom, že je pre obec zjavne 

nevýhodné, keďže mesto Sabinov má eminentný záujem na rozširovaní ponuky poskytovaných služieb 
zdravotníckych a na modernizácii zdravotníckej infraštruktúry v meste, tak akékoľvek kroky, smerujúce 

proti tomuto zámeru sú pre mesto nevýhodné, atď. Taktiež pozastavenie procesu prípravy projektového 

zámeru CIZS, n. o. je v tejto chvíli nemožné, a to z dôvodu, že proces prípravy projektového zámeru bol 
riadne ukončený a predložený na Ministerstvo zdravotníctva SR. Mám tu aj mail od p. Zuzany Eliášovej, 

ktorá na otázku koľko, bolo žiadateľov k tejto výzve a aká bola štruktúra týchto žiadateľov tak uvádza, 
žiadateľov bolo 43 a štruktúra žiadateľov obce, čiže dedina, mesto 41 žiadateľov, VÚC 1 žiadateľ, 

nezisková organizácia 1 žiadateľ. Keď si to nejako logicky poskladám do hlavy tak to vychádza, že jediná 
nezisková organizácia na Slovensku, ktorá predložila projektový zámer tak to bol CIZS n. o Sabinov. 

Poprosím potom o potvrdenie či je to tak a v takom prípade mám otázku či Sabinov je v inej galaxii, keď 

je pre obec zjavne nevýhodné podať projektový zámer ako mesto a miesto toho je výhodné podať to 
ako nezisková organizácia. Na začiatku celého procesu prípravy projektového zámeru zriadenia CIZS, 



n.o. bola jedna obyčajná lož. Lož o tom, že „jediným“ oprávneným žiadateľom v predmetnej výzve môže 
byť nezisková organizácia zriadená pre tento účel. 42 obcí v jednom prípade VUC si takúto lož vo svojich 

miestnych zastupiteľstvách nedovolilo a rozhodli sa podať projekt formou partnerských zmlúv s lekármi. 

Iba jedna obec na Slovensku zavádzala svojich poslancov klamstvom, zmanipulovala ich podporiť 
založenie neziskovej organizácie CIZS, n.o a podala projekt prostredníctvom tejto neziskovej 

organizácie. Tou  jedinou obcou na Slovensku je Sabinov. Odpovedzte prosím na otázku či jeden seriózny 
transparentný projektový zámer potrebuje k svojmu presadeniu takúto primitívnu lož. Druhá otázka, či 

Sabinov je šikovnejší, uveriteľnejší alebo schopnejší než ostatných 42 subjektov, ktoré žiadali o svoje 

CIZS n.o formou partnerských zmlúv, a ešte jednu mám otázku, prečo bolo pre mesto Sabinov tak 
úžasne výhodné vydať sa cestou založenia neziskovej organizácie, že pre tento účel jeho zástupcovia 

využili klamstvo.  
 
Mgr. Lukáš Janiga, právnik mesta: 

- neviem, či som zachytil všetky tri otázky, ktoré odzneli, ale z môjho uhľa pohľadu je to dezinterpretá-

cia, čo vy ste tu práve položili tieto otázky. Dezinterpretácia spočíva v tom, že nesúhlasíte s nejakým 

vyjadrením alebo uplatnením si práva primátora v tom, že nepodpísal uznesenie na minulom MsZ v tom, 

že je to pre obec nevýhodné. Vy sa zamýšľate nad tým, v čom spočíva tá nevýhoda. Nevýhoda je v tom, 

že keď sa mesto raz rozhodlo ísť cestou rozširovania, skvalitňovania poskytovania zdravotníckych služieb 

formou neziskovej organizácie a je prijaté v MsZ uznesenie, ktoré hovorí o tom, že má sa pozastaviť 

proces prípravy projektového zámeru, má sa pozastaviť podávanie žiadosti o vydanie stavebného po-

volenia, čiže bolo schválené uznesenie, ktoré robia opačným smerovaním, ktorým sa už mesto rozhodlo 

ísť, už sa raz rozhodlo, že pôjde cestou neziskovej organizácie, preto je to pre mesto nevýhodné, keď 

už do niečo išlo, nech to dokončí riadne v súlade s jednou foriem, ktorá je prípustná ako nezisková 

organizácia to, že je jediná neznamená, že nie je možná. Tak ako boli na minulom MsZ prezentované 

názory, že prečo sa nešlo partnerskou zmluvou, ja presne neviem prečo sa nešlo, len som pochopil tú 

informáciu tak, že nebolo možné získať v našich podmienkach ďalších dvoch sabinovských lekárov, ktorí 

by vedeli garantovať uzatvorenie partnerskej zmluvy s mestom preto sa využila alternatíva v súlade 

s výzvou, v súlade s pravidlami i s formou založenia neziskovej organizácie. Dvakrát zástupcovia mesta 

hlasovali v tomto bode programu, čo sa týka ísť týmto smerom. Prvýkrát, keď sa schvaľoval projektový 

zámer v júni 2018, t. z., 2 mesiace po vyhlásení výzvy a následne v júli 2018, t.z 3 mesiace od vyhlásenia 

výzvy. 3 mesiace je tak široká dostatočne informačná kapacita a priestor na to, že mohli byť zrejmé 

všetky podmienky, ak by mal niekto nejakú pochybnosť. Napriek tomu, v júni ani v júli takúto pochyb-

nosť nikto nemal a MsZ vyjadrilo svoju vôľu, preto sa rozhodlo, že založí, a nakoniec aj založilo neziskov 

organizáciu. To, že v MsZ sú členovia, ktorí s tým nesúhlasia to úplne akceptujem a rešpektujem, ale 

predsa je to len kolektívny orgán, ktorý rozhoduje väčšinovým rozhodnutím čo v danom prípade bolo 

dosiahnuté. Rešpektujem, že sú tu poslanci, ktorí s tým majú problém ja im ich názor neberiem len 

rozhodovalo sa MsZ ako kolektívny orgán, dvakrát sa takto rozhodlo, to treba tiež tolerovať a rešpekto-

vať. Tam bola ešte nejaká ďalšie otázka, týkajúca sa zodpovedania sa, prečo to bolo  nevýhodné. To 

som zodpovedal prečo to bolo nevýhodné. Neviem v čom spočíva to klamstvo, že boli klamaní poslanci, 

keďže 5.6.2018 bolo aj z toho predloženého materiálu zrejmé že, boli informovaní pri schvaľovaní bodu 

programu, p. riaditeľ Čekan informoval „ uvažovali sme o budúcom partnerstve v CIZS-ku v zmysle me-

todiky sú dve formy partnerstva, je to zmluva o partnerstve alebo nezisková organizácia. Navrhujeme 

neziskovú organizáciu, ktorá bude manažovať a starať sa o CIZS-ko. Tam bolo zdôvodnenie, že nebolo 

možné zohnať si dvoch lekárov. Podarilo sa horko ťažko zohnať jedného, že ste boli klamaní, opakom 

svedčí práve materiál a prednes, p. Čekan k tejto téme z 5.6.2018. Tieto informácie sú dohľadateľné 

a zverejnené na stránke mesta, kde sú všetky tieto materiály aj uznesenia prístupné širokej verejnosti, 

čiže neviem v čom spočívalo to klamstvo. To, že niekto nepozorne počúva, ale ja za to nemôžem, a po-

tom to prezentuje ako klamstvo beriem, ale treba to oprieť aj o nejaký argument to klamstvo v čom 

spočívalo konkrétnejšie.  

JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 

- stále mám pocit, že nie všetkým je jasná tá metodika. Aj vy ste citoval p. poslanec z mailu p. hovorkyne 

ministerstva zdravotníctva, že sa vám vyjadrovala k predkladaniu projektových zámerov. Projektový zá-

mer predložilo mesto Sabinov, pozriete si uznesenie MsZ,  Mesto Sabinov, t. z, že keď vám ona uviedla 



nejakú neziskovku ,tak to nie je naša neziskovka lebo projektový zámer predložilo Mesto Sabinov. Naša 

neziskovka bude predkladať žiadosť o výzvu o NFP, ale to ešte nepodala, čiže ja mám stále pocit, bez 

toho aby som sa chcel niekoho nejako dotknúť, že nie všetci úplne rozumiete tejto problematike.  

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

-   ja sa pokúsim troška zopakovať genézu z pred takmer roka, zo 6.5.2018, a potom možno niečo aj 

z 19.7.2018. Áno, p. právnik Janiga povedal pravdu, MsZ aj na jednom aj na druhom sedení schválilo 

uznesenie, ale apelujem na všetkých, ktorí chcú mať objektívny alebo možno ktorí si chcú vytvoriť názor 

samy bez toho, aby boli ovplyvňovaní nami alebo druhou stranou, aby naozaj pozorne popočúvali zá-

znamy z oboch sedení v r. 2018. Ja som predsedníčkou finančnej komisie, a preto môžem s určitosťou 

povedať, že vytvoriť CIZS n.o nebol zámer mesta. Teraz budem opakovať môj príspevok na FB, ktorým 

som odpovedala p. prednostovi. Tento nápad bol už pravdepodobne vopred pripravený a asi vznikol na 

poliklinike n.o., na tom nie je nič zlého, myslím si, že je to úplne v poriadku, a že sa tak domnievam tak 

je to preto, že ešte neboli upresnené podmienky výzvy, ale na svete už bola vizualizácia celej stavby 

a videli sme, ako by malo CIZS vyzerať, videli sme, aké by tam mali byť ambulancie, priestory, kde by 

to malo byť na ako pozemku, a pod. Potom bolo asi tri mesiace ticho, a na to bolo zvolané mimoriadne 

MsZ 5.6.2018, kde bol predložený p. riaditeľom polikliniky, n.o dovolím si povedať pomerne chaotický 

výklad toho, že na Ministerstve je výzva už od r. 2015. Áno, visela tam, ale nikto o nej nevedel, možno 

iba zainteresovaní ľudia, ale budem opakovať slová p. riaditeľa, ale bolo tam veľa nejasností, rokovaní 

a zmien, tým myslel a hovoril o tom, že rokovalo Ministerstvo zdravotníctva s dotknutými subjektmi s le-

kármi a s inými inštitúciami o tom, ako s tým projektom, výzvou naložiť, a zapracované podmienky sa 

museli vrátiť do Bruselu, aby tam tie zmeny, na ktorých sa to celé fórum dohodlo, boli schválené. 

V Sabinove sme ešte ani nevedeli, kto projekt CIZS môže podať, pretože citujem opäť zo zápisnice 

z 5.6.2018 slová p. primátora Molčana, ktorý povedal tieto slová „ Pravidlá o tom, ako musí žiadateľ 

postupovať, vyšli neskoro, keď vyšla výzva, vôbec sa nevedelo, či Sabinov je oprávnený žiadateľ“, tam 

ešte ďalej rozvíjal z toho pohľadu nie podstatné veci, ale ďalej pokračoval „ preto sme museli zvolať 

mimoriadne MsZ, a hneď po tom mimoriadnom MsZ nám bolo oznámené, že žiadateľom o NFP nemôže 

byť mesto“. V tých záznamoch, ktoré som počúvala, je pomerne veľa nejasností na to, aby sme mohli 

poslanci nejako obšírnejšie získať vedomosti a poznatky o tom, čo ideme schvaľovať, alebo za akých 

podmienok ideme schvaľovať. To, čo som pred chvíľou povedala, však vôbec nebránilo tomu, aby hneď 

5.6.2018 nám bol predložený materiál na schválenie novej neziskovej organizácie, ktorá v budúcnosti 

áno bude dávať žiadosť o NFP, ale o to sa mohlo uchádzať aj mesto, nová nezisková nemusela z tohto 

dôvodu vzniknúť, a preto my sa domnievame, že nám neboli podané všetky informácie. My sme mali 

informáciu že bez vzniku novej neziskovky mesto ten NFP nedostane. V dobrej viere, že nechceme brániť 

rozvoju zdravotníctva sme aj schválili vznik novej neziskovky a to bolo na prvom MsZ, na druhom  MsZ 

nám boli predložené listiny ako je zakladateľská listina a štatút, ale ešte aj tam možno menej pozorný 

čitateľ si neuvedomil, aké podmienky v týchto zakladacích listinách sú, a z tohto dôvodu mi iniciujeme 

nové jednania, nové vysvetlenia, aby nedošlo k niečomu, čo po 4 a 5 rokoch, kedy už my v poslaneckých 

laviciach sedieť nemusíme, by sme zistili, že to vôbec nebude správne. Apelovať tým, že tá výzva visela 

a že my ako poslanci sme mali možnosť si všetko zistiť, z môjho pohľadu tiež veľmi neobstojí, pretože 

predkladateľ materiálu je povinný predložiť všetky fakty, ktoré sú mu známe, a má oboznámiť tých, 

ktorí o tom idú rozhodnúť  so všetkými kladmi aj zápormi toho, do čoho ideme. Nešli sme do maličkostí, 

išli sme do veľkého projektu, mesto sa už vopred zaviazalo spolufinancovaním 345 tisíc €, my sme už 

vtedy mali k tomu pripomienky, to nie je, že sme tu sedeli ticho a schválili sme to čo nám bolo predlo-

žené, ale naozaj sa vrátim k tomu, popočúvajte si záznamy, a uvidíte, akým spôsobom boli napádaní tí 

poslanci, ktorí sa pýtali, ktorí mali pripomienky, boli sme označovaní priam za nepriateľov Sabinova 

a nepriateľov zdravotníctva len preto, že sme chceli vedieť bližšie podrobnosti a z toho titulu my máme 

pocit ja nepoužijem slovo oklamaní, ale že sme boli zámerne zavádzaní a neboli nám zámerne, možno 

nie ja neviem podané všetky relevantné informácie.  

Ing. Rastislav Birčák, riaditeľ CIZS, n.o.:  

- celé to všetko sú iba také vzdušné zámky, fatamorgány. Pripomína mi to vtip o cigánoch, ktorí nemali 

ešte auto a už sa hádali, kto kde bude sedieť. V prvom rade, prečo to CIZS-ko vlastne vzniklo ako 



nezisková organizácia je to, že procesom, aby vôbec mohlo sa mesto uchádzať o čokoľvek, t.z, projek-

tový zámer bolo zohnať lekárov a preto boli všetkým lekárom v spádovej oblasti okrem Lipan poslané 

maily, kto chce byť partnerom v tomto projekte. V partnerskej zmluve sa neozval nikto, preto sme my 

intervenovali, a musím ešte raz poďakovať p. doktorovi Rojákovi, že sa podujal, že sa obetoval, lebo 

bez neho, bez niekoho, kto je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, by ani neziskovka nemohla vznik-

núť. Čiže, ak hovoríme o tom, či by mohlo mesto alebo nemohlo formou partnerských zmlúv, tak sa 

vráťme späť, či vôbec niekto bol z lekárov ochotný ísť do partnerských zmlúv. Takže sa nedá povedať, 

že mesto mohlo ísť partnerským zmluvami a pritom žiadny lekár neprejavil záujem. Čo je vlastne požia-

davkou CIZS alebo zmyslom, je to integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti. Bez doktora Rojáka 

a doktorky Ondrejčákovej toto nemá zmyslel, čiže bez týchto partnerov, ktorí by vstúpili do tejto orga-

nizácie, či už projektovým zámerom alebo neziskovou organizáciou to nemá zmysle ani to nepôjde a ani 

by sme neboli oprávnení podať projektový zámer. Maily bol odoslané, lekárom sa oznámilo, aby do toho 

vstúpili. Ja osobne som bol za lekármi a poprosil ich aby vstúpili. Doktor Roják nebol upovedomený 

o tom od začiatku, že sa niečo také v súčasnosti deje a osočovanie, že doktor Roják má nejaký zámer 

zbohatnúť na úkor mesta, tak to je nonsens. Forma partnerských zmlúv bola v obciach, kde boli rekon-

štrukcie zariadení. Boli tam existujúci lekári, spomeniem iba Lipany, kde lekárom boli iba zaslané  poštou 

partnerské zmluvy, nemali na výber, museli ich podpísať, lebo boli v tých priestoroch. Neboli oslovovaní, 

nebolo s nimi jednané pretože sa jednalo iba o rekonštrukciu týchto zariadení. Poliklinika ako jediná 

buduje niečo nové, niečo pre občanov. Je tam cievna ambulancia, gynekológia nová. Cievna ambulancia 

v mnohých oblastiach je nonsens, je to pre nich nedostupné, my sme to dokázali, a čo máme za to, 

namiesto toho, aby občania nás chválili, sme pranírovaní. Je tu kriminalizovaná celá neziskovka, ktorá 

ešte ani nefunguje, na ktorú sme ešte ani nedostali peniaze, veď my ešte len ideme žiadať o NFP, už 

dnes o nás na ministerstve rozprávajú, čo sa v tom Sabinove deje. Celý štatút sme si nevymysleli, je 

stiahnutý z ministerstva zdravotníctva, celá zakladateľská listina je stiahnutá z ministerstva zdravotníc-

tva tak potom ak sme my ako podozriví tak berme, že aj ministerstvo zdravotníctva je podozrivé. Zrejme 

to niekto z ministerstva chce otvoriť neziskovú organizáciu a vlastniť tieto veci. Je to celé nezmysel. 

Druhá vec je tá, prečo keď ministerstvo raz dá tu neziskovú organizáciu a máme lekára, ktorý je ochotný 

ísť do toho, to nie je sranda. Mohli byť aj dva modely, mohol byť rovnaký počet zastúpení v správnej 

rade súkromníkov a mesta, my sme zvolili mesto. Poliklinika Sabinov tam má tiež zastúpenie, preto ja 

tvrdím dnes a s čistým srdcom a čistou mysľou, že nie je možné aby bola nezisková organizácia zneužitá 

a pridelená niekde inde, atď. Po 5 rokoch sa zlúči s Poliklinikou Sabinov. S p. Čekanom sme sa snažili, 

aby Poliklinika bola žiadateľom, toto bolo dôležité, že sme zriadení mestom, aby sme my mohli žiadať, 

ale bohužiaľ, toto nebolo možné. Nie je to jednoduchá cesta, aj táto neziskovka je obrovská zodpoved-

nosť, obrovsky náročná na udržateľnosť, atď., a my dnes, keď ešte nie je nič schválené, rozoberáme 

to, že budúca kriminalizácia celej n. o a zámery, ktoré boli naozaj čisté a toto je naozaj smutné v Sabi-

nove. P. riaditeľ od r. 2003 zhodnotil mestský majetok o 2 milióny €, vybudoval lekáreň nie pre seba, 

ale pre Polikliniku Sabinov. Mesto neprikladá žiadne peniaze, nedotuje zdravotníctvo a toto je vďaka za 

to, že sme sa obetovali. Povedal som, že do Eurofondov v živote nepôjdem po ukončení týchto Euro-

fondov, obetoval som sa aj ja. Neviem, čo ďalej k tomu povedať, som smutný.  

Erik Radačovský, poslanec MsZ: 

- ja si uvedomujem, že MsZ a primátor sú dva rovnocenné orgány, a nikto nikomu nemôže ukladať 

nejaké povinnosti, ale chcel by som týmto apelovať, vyzvať vás, aby sa v správnej rade vzdala p. Se-

manová svojho miesta, a nechala sa zvoliť MsZ. Môžeme ju kľudne navrhnúť, len nech má legitimitu od 

súčasného  zloženia MsZ. My za to nemôžeme, že nám nechalo minulé MsZ kostlivca v skrini, a týmto 

proste vedenie mesta blokuje rozhodnúť o tom, kto bude v tomto orgáne, a je to výlučná kompetencia 

MsZ § 11 ods. 4, pís. l, kde MsZ má právo rozhodnúť, kto bude mesto zastupovať v organizáciách 

s majetkovou účasťou mesta. Nikto nespochybňuje, že p. primátor môže mať človeka v akomkoľvek 

orgáne týchto organizácií ,ale opakujem, toto musí rozhodnúť MsZ, je to výlučne jeho kompetencia. 

Nemám absolútne problém s p. Semanovou, považujem ju fakt za veľmi dobrú ekonómku, videli sme 

dnes jej prezentáciu, hospodárske výsledky sú úžasné, ale poprosím, buďme korektní, a nechajme roz-

hodnúť MsZ v tomto bode.   

Mgr. Lukáš Janiga, právnik mesta: 



- súhlasím s p. Lenkovou, že menej pozorný čitateľ si nevšimol súvislosti, ktoré vám boli predkladané 

pri schvaľovaní štatútu, alebo zakladateľskej listiny. Súhlasím, menej pozorný by si to nevšimol. Kostlivec 

v skrini ako dobre na odľahčenie témy beriem takéto slovné spojenie. P. Radačovský to, že MsZ má tu 

kompetenciu, ono si ju aj uplatnilo, aj zvolilo tam tých členov do správnej rady, čiže postupovalo podľa 

zákona. Ak by malo hlasovať zase za nejakých nových členov, tiež treba dodržiavať štatút a zakladaciu 

listinu, pretože sa zmenili poslanci, to je jedna vec, ten kolektívny orgán vyjadril tú vôľu a funkčné 

obdobie členov je 5 ročné ak nedôjde k nejakej zmene, k nej zatiaľ nedošlo, to že to tak niekto chce, je 

pekná vec, ale na to potrebujem mať aj rozhodnutie kolektívneho orgánu, ktorý je k tejto téme. Mňa tu 

zaujali ešte také veci, ako kto tu koho zavádzal, ako ste vedeli, nevedeli. Mne osobne strašne vadí 

neskutočná dezinterpretácia základných vecí, ktorých si pozornejší čitateľ všimne  Ja by som rád chcel 

reagovať na vystúpenie pána Hrabčáka na poslednom MsZ, ktorý navrhol doplnenie bodu programu, 

týkajúceho CIZS, v rámci ktorého odznelo viacero nepravdivých a zavádzajúcich tvrdení, ja som si to 

pozrel a spísal som si taký zoznam 6 základných  zavádzajúcich tvrdení, aby som vysvetlil fungovanie 

neziskovky ako takej. Uvedomujem si, že mi neprináleží hodnotiť motív takéhoto návrhu, politiku, resp. 

politikárčenie rád prenechám iným, ale osobne mi vadia dve veci. Ak sa na poslednú chvíľu bez nejakého 

seriózneho pripravenia, prerokovania kdesi v komisiách predloží z odbornej stránky absolútne neposú-

dený návrh bodu programu, príkladom je napr. – zriadenie akčnej skupiny na kontrolu plnenia aktivač-

ných prác, schválený uznesením č. 190 z 15.12.2016, teda nezmyselná aktivita (keďže nemala  a nemá 

reálne predpoklady akéhokoľvek zmysluplného výsledku), ktorá bola v rámci rozpravy časovo náročná, 

bolo takmer nemožné zohnať členov z radov vtedajších poslancov, ktorí by boli ochotní byť jej členmi, 

členmi skupiny, ktorá nemá žiadne kompetencie, čo je však najsmutnejšie, za 2 roky svojej existencie 

sa ani raz nestretla. Veľmi obdobným príkladom je aj ten minulo týždňový minulo zastupiteľský  bod 

programu. Zmena žiadateľa o NFP pre CIZS na poslednom zasadnutí MsZ. Hlavnou úlohou MsZ je z toho 

uhla pohľadu rozhodovať o veciach, ktoré mu kompetenčne prináležia a sú najmä v prospech mesta 

a jeho obyvateľov. Mám pocit, že tu začína na tom  MsZ stavať priestor na PR prezentáciu jednotlivcov, 

čož určite nie je jeho hlavná úloha. Druhá vec, ktorá mi vadí je, ak sa takýmto nepripraveným bodom 

programu zavádza. Zavádzanie v lepšom prípade mohlo byť spôsobené nepripravenosťou a neznalosťou 

problematiky, v horšom prípade mohlo byť zavádzanie zámerné, a to s cieľom, a teraz ja neviem, sa-

botovania Mestského projektu, projektu modernizácie a rozširovania poskytovaných zdravotných slu-

žieb, a ak by som mal parafrázovať už  zo zverejneného článku denníka Plus 1 deň by sa tiež dalo 

poukázať na „nahnevaných Sabinovčanov“, ktorí sa obávajú, že v tomto prípade ide o koordinovaný 

postup s cieľom vytvorenia výhodnejšej pozície pre prípadný konkurenčný súkromný projekt v tejto ob-

lasti. Osobne dúfam, že táto zámerná alternatíva nie je pravdivá. K samotným bodom zavádzania. Ja 

budem citovať.  

Pán poslanec Hrabčák povedal, citujem: „....v tej dobe pod vplyvom časového stresu a pod vplyvom 

nepravdivých informácií sme my ako poslanci rozhodli o založení CIZS“ - Časový stres? Samotná výzva 

bola vyhlásená 9.4.2018, CIZS schválené 19.7.2018, teda viac ako 3 mesiace. 3 mesačné obdobie po-

važujem za dostatočné na relevantné zistenie informácií a rozhodnutie sa bez časového stresu, teda ak 

mám všetky schopnosti na riadny výkon mandátu. Nakoniec, ako vyplýva aj zo zvukového záznamu, 

samotný pán poslanec Hrabčák uvádza, citujem: “už vtedy sme vedeli, že oprávneným žiadateľom na 

poskytnutie takéhoto NFP bolo aj mesto Sabinov ako také“, čož je už vlastne aj zrejmé z tej zápisnice, 

ktorú som pri predchádzajúcom výstupe aj uvádzal a čítal vystúpenie p. Čekana k tejto téme. Druhé 

zavádzanie spočívalo v tom, citujem pána poslanca: „Zakladatelia získavajú podiely v CIZS, každý bude 

mať nárok na 1/3, t. z., že každý jeden zo zakladateľov bude mať podiel na CIZS-ku“ – Takéto tvrdenie 

je absolútne nepochopenie fungovania neziskovej organizácie a dúfam, že nie úmyselné zamieňanie 

významov, a to:  

 

-výšky peňažných vkladov zakladateľov, to znamená podiel jednotlivých zakladateľov v akom sa podie-

ľajú na založení a následnom riadení n. o., ktorý sa odzrkadľuje v zastúpení jednotlivých zakladateľov 

v orgánoch neziskovej organizácie (konkrétne v pomere 300 € = 3/5 – mesto, 100 € = 1/5 Rojak s. r. 

o. a 1/5 Poliklinika). Tu si všimnite, že mesto má tak s prihliadnutím na skutočnosť, že Poliklinika Sabinov 

je výlučne mestská n. o. podiel na založení a RIADENÍ CIZS celkovo v podiele 4/5. Výška takýchto pe-

ňažných vkladov ja neviem teraz z akého zámeru si p. Hrabčák zamieňa, resp. si pletie s predkupným 



právom zakladateľov. Najprv poviem, čo znamená predkupné právo a ako jeho aplikovanie v praxi pred-

pokladá Zakladacia listina a Štatút (ZL a Š). Predkupné právo znamená prioritné ponúknutie nejakej veci 

(napr. 15 ročnej sanitky) konkrétnemu subjektu, ktorý disponuje predkupným právom k tejto veci. 

V praxi tak v zmysle zakladacej listiny a štatútu je potrebné najprv rozhodnúť o predaji nejakého ma-

jetku CIZS (napr. starej sanitky), o takom predaji musí najprv rozhodnúť samotné CIZS (v ktorom má 

mesto priamo podiel na riadení 3/5 a s Poliklinikou Sabinov dokonca podiel na riadení predstavuje 4/5), 

a až po takomto rozhodnutí o nakladaní s majetkom CIZS (teda majetkom, ktorý už n. o. nepotrebuje 

na zabezpečovanie svojej činnosti) disponujú zakladatelia predkupným právom (v prípade ak sa samo-

zrejme nedohodnú ináč) vo vzťahu k takto predávanému majetku, a to v rovnakom podiele, teda 1/3. 

Jednoducho povedané, ak starú, pre CIZS-ko neupotrebiteľnú sanitku, ktorú 4/5-novým rozhodnutím 

mesta chce CIZS-ko niekomu predať, tak je povinné ju pred predajom najprv ponúknuť zakladateľom. 

Práve v tomto prípade vidím asi najväčšiu mieru zavádzania, ktoré spočíva v nejakom imaginárnom 

rozhodnutí ROJAK s.r.o., že chce predať svoj podiel 1/3 CIZS-ka v hodnote 700 tis. eur ako to klamlivo 

bolo uvádzané na poslednom MsZ. Pán Hrabčák tiež uviedol, citujem : „čiže majetok CIZS bude delený 

presne na tretiny v prípade, že dôjde k rozhodnutiu niektorého zo zakladateľov predať svoj podiel“. 

Opäť zásadné nepochopenie základného významu neziskovej organizácie a fatálne zamieňanie s ob-

chodnými spoločnosťami. Zákon o neziskových organizáciách v ustanovení § 2 hovorí: akýkoľvek zisk 

neziskovej organizácie sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, ale sa musí použiť v celom rozsahu 

na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. Téme neziskových organizácií sa venoval aj Ústavný 

súd SR, ktorý svojím Nálezom č. PL.ÚS 11/2010 okrem iných konštatoval, že „pozícia zakladateľa nezis-

kovej organizácie nie je pozíciou vlastníka ako je to pri obchodných spoločnostiach“. V praxi nie je možné 

akési vystúpenie z n. o. ako sa ho snaží podsunúť pán poslanec, a už vôbec nie vo forme akéhosi citu-

jem: “predaja podielu zakladateľa“. O akomkoľvek ďalšom osude n. o. musí rozhodnúť jedine Správna 

rada CIZS (v ktorej mesto disponuje 4/5), kde do úvahy prichádza rozhodnutie o zlúčení, splynutí alebo 

rozdelení, resp. zrušení. Okrem zlúčenia a splynutia, kde celý majetok prechádza na nástupnícku nezis-

kovú organizáciu, sa pri rozdelení alebo zrušení vždy vyžaduje likvidácia, pričom v zmysle rozhodnutia 

Ústavného súdu, likvidačný zostatok možno previesť len na inú n. o. a takýto likvidačný zostatok nikdy 

„nemožno previesť na zakladateľa“.  Pán poslanec sa vedome  pýta sugestívnu otázku o tom, že citujem: 

„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 €“ - Myslím, že 

z vyššie uvedeného je nepochybne jasné, že takéto tvrdenie je prejavom absolútnej neznalosti proble-

matiky. Vklad zakladateľa sa nezhodnocuje, zhodnocuje sa majetok samotnej n. o., a to formou príjmov 

z vlastnej činnosti, darmi, NFP a pod., a to tak ako ho predpokladá zákon o neziskových organizáciách. 

Ešte raz, ak dôjde k rozhodnutiu správnej rady o scudzení nejakého majetku CISZ (nepotrebného), tak 

majú všetci traja predkupné právo si ho kúpiť, tak nech si ho kúpia podľa toho ako sa dohodli, ak sa 

nedohodnú, tak si môžu uplatniť svoje predkupné právo v rovnakom podiele a teda sa stanú podielo-

vými spoluvlastníkmi tej odpredávanej veci, každý v podiele 1/3, alebo si nikto z nich neuplatní pred-

kupné právo a vec sa predá úplne inému subjektu, za čo však musí kupujúci (či už to budú zakladatelia 

alebo úplne iný subjekt) zaplatiť kúpnu cenu. A táto kúpna cena je príjmom koho? No predsa príjmom 

CIZS. Viem o tom, že pán poslanec mal pred voľbami tím plný špecialistov na rôzne oblasti, či mu chýbal 

špecialista na oblasť neziskových organizácií neviem, každopádne viem že on tým špecialistom určite 

nie je, napriek tomu že sa tu snaží prezentovať ním úž videné tunelovanie n. o. Bohužiaľ, takto tu 

prezentuje ničím nepodložené, neodborné a absolútne mimo právneho rámca katastrofické scenáre. Pán 

poslanec uvažuje o tom, citujem: „či bude Rojak s. r. o. predávať svoj podiel za cenu stanovenú do 

výšky jeho vkladu 100 €, alebo bude chcieť predať svoj podiel na základe ceny stanovenej znaleckým 

posudkom, pretože sama zakladacia listina uvažuje s tým, že predaj podielov sa bude riadiť podľa výšky 

stanovenej znaleckým posudkom.“ Takéto zavádzajúce vyjadrenie je klasickým príkladom školáckej 

chyby, chyby ktorá je slovenskému školstvu vyčítaná aj v testoch PISA o nedostatkoch čitateľskej gra-

motnosti, teda gramotnosti porozumieť čítanému textu a správne ho interpretovať. Zakladacia listina 

vôbec neuvažuje o predaji podielov zakladateľov a už vôbec nie na základe znaleckého posudku. Tak ja 

Vám prečítam teda znenie článku XI. Zakladacej listiny. Budem čítať pomalšie a k pointe  

 



1.Zakladatelia majú predkupné právo k majetku neziskovej organizácie za podmienok definovaných v 

tomto článku.  

2. Predkupné právo majú Zakladatelia výlučne vo vzťahu k majetku neziskovej organizácie, za ktorý sa 

považuje súbor nehnuteľných a hnuteľných vecí (teda nie k vkladu). 

3. Predkupné právo má len ten zo Zakladateľov 2 a 3, ktorý počas celej doby prevádzky CIZS až do času 

scudzenia dotknutého majetku v akejkoľvek forme, nepretržite poskytuje zdravotnú starostlivosť v CIZS.  

4. V prípade iného ako odplatného scudzenia majetku (rozumej súbor nehnuteľných a hnuteľných vecí, 

teda nie vkladu) majú Zakladatelia právo na odkúpenie dotknutého majetku neziskovej organizácie v 

hodnote určenej znaleckým posudkom. (na vysvetlenie – odplatná je napr. forma kúpnej zmluvy a bez-

odplatné scudzenie je napr. darovanie) 

5. Ak sa Zakladatelia nedohodnú na výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť dotknutý majetok 

(nie podiel) neziskovej organizácie, a to každý v rovnakom podiele. 

Pán poslanec Hrabčák tiež si nevie predstaviť citujem: „ že jedna sro-čka vloží 100 eurový vklad, nemala 

žiadne riziká z tohto podnikania, pretože okrem tých 100 € nie je ani v zakladacej listine a ani v štatúte 

určené, že by tam boli ďalšie investície,“ Hrubé zavádzanie v tomto prípade je jednoducho preukáza-

teľné, a to poukázaním na zakladaciu listinu a štatút, z ktorých pri pozornejšom čítaní jednoznačne vy-

plýva: Zakladacia listina : - zo zakladacej listiny je evidentné, že zakladatelia založili neziskovú organi-

záciu, ktorá v zmysle § 2 zákona o NO akýkoľvek zisk nesmie použiť v prospech zakladateľov.  

„že nemá z tohto podnikania žiadne riziká“ ? - NO nie je podnikateľský subjekt, teda hovoriť o riziku 

podnikania je v tomto prípade opäť scestné. Navyše článok VIII. bod 4 zakladacej listiny jasne stanovuje 

povinnosť spoločnosti ROJAK s.r.o., citujem zo zakladacej listiny: „Ak nezisková organizácia nebude 

disponovať dostatočnými peňažnými prostriedkami z dôvodu mimoriadnych udalostí, a táto skutočnosť 

môže ohroziť udržateľnosť Projektu podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, sa 

Zakladatelia zaväzujú poskytnúť neziskovej organizácii chýbajúce peňažné prostriedky...“ – čo podľa 

mňa isté riziko určite predstavuje. Na návrh pána poslanca Hrabčáka, minulé zastupiteľstvo schválilo 

úpravu štatútu CIZS. Vážené dámy a páni – MsZ nie je kompetentným orgánom na zmenu štatútu CIZS 

Takáto Vami prijatá zmena je v rozpore zo zákonom, konkrétne s ustanovením § 19 ods. 2 písm. i) 

zákona o NO, v zmysle ktorého je na rozhodnutie o zmenách v štatúte jedine kompetentne opravená 

správna rada neziskovej organizácie, v ktorej sú zastúpení poslanci.  Pán Hrabčák tak tam, kde nemôže 

relevantne nič zmeniť (teda na nekompetentnom zastupiteľstve), tam to navrhuje a pretláča, naopak 

tam kde existuje možnosť zmeniť štatút CIZS má, teda na Správnej rade, on už ako člen Správnej rady 

vôbec nenavrhol zmenu štatútu, týkajúcu sa vylúčenia možnosti majetkového podielu Rojak s. r. o. vo 

vyššom podiele ako je jeho vklad pri zakladaní CIZS, ako to požadoval na poslednom MsZ. Takto popí-

saný postup je absolútne neodborný. Na podporu vyššie uvedeného Vám ako zhrnutie uvediem zopár 

stanovísk z nálezu ústavného súdu SR vo veci nakladania s majetkom n. o. : 

- akýkoľvek zisk n. o. sa nesmie použiť v prospech zakladateľov 

- vklad zakladateľa sa stáva VLASTNÍCTVOM n. o. 

- likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú n. o. a nemožno ho previesť na zakladateľa  

- pozícia zakladateľa n. o. NIE JE pozíciou vlastníka ako je to pri obchodných spoločnostiach 

„Navyše, podľa českej odbornej spisby, n. o. sa vyznačuje absenciou osobného substrátu a ich podstat-

ným znakom je existencia vecného substrátu, a to majetku vzniknutého predovšetkým z vkladov zakla-

dateľov, ktorí však vkladom nezískavajú na organizácii účasť ako jej členovia.“ (Občianske právo hmotné 

ASPI, 2002, s. 176)  

Pán Hrabčák varoval pred tunelovaním a uviedol, že citujem: „pokiaľ nám sa dostane nejaká finančná 

skupina do verejného zdravotníctva, všetkých vás uplatia a všetko uplatia“.  Vzhľadom na enormnú 

snahu zmarenia mestského projektu CIZS by sugestívna otázka mohla znieť: Už si teda niekoho súk-

romný sektor kúpil?  

 



Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 

- nedá mi, aby som aj ja nezareagoval, pretože sa to mňa týka nielen ako poslanca, ale aj ako budúceho 

účastníka stavebného konania. Územné konanie už prebehlo takže by som aj ja rád zareagoval na CIZS 

n. o. vzhľadom k tomu, čo bolo už medializované, interpretované čo odznelo tu na MsZ predchádzajú-

com. Ja som si priznám sa, prečítal zakladaciu listinu a štatút až tento týždeň v utorok, na základe toho 

som si dovolil požiadať, myslím si že na slovo vzatú odborníčku Ing. Fenikovú, ktorá v tejto oblasti 

pracuje viac ako 30 rokov, je dokonca aj daňovou poradkyňou. Zaslal som je zakladaciu listinu a štatút 

a dovolím si prečítať jej stanovisko, ktoré mi dnes ráno zaslala. Nezisková organizácia centrum integro-

vanej zdravotnej starostlivosti je zriadená v súlade so zákonom č. 213/1997 z. z. Z predmetného vy-

plýva, že zakladatelia neziskovej organizácie nie sú vlastníkmi ani nevlastnia podiel v neziskovej organi-

zácii, sú zakladateľmi právnickej osoby, nie vlastníkmi ( na rozdiel od právnických osôb založených 

v zmysle obchodného zákonníka ). Zákon umožňuje zakladateľom ovplyvňovať činnosť len prostredníc-

tvom zástupcov orgánov n. o., správna rada, dozorná rada. Organizácia vyvíja svoju činnosť samostatne, 

najdôležitejším ustanovením zakladacej listiny neziskovej organizácii CIZS Sabinov z hľadiska ochrany 

prípadného majetok n. o. je čl. 10 obmedzenie práva scudziť určitý majetok a jeho čl. 1 „ Je neprípustné 

scudziť akýkoľvek majetku neziskovej organizácie obstaraný ako alebo zhodnotený z NFP, ktorý bol 

poskytnutý n. o., z IROB na realizáciu projektu alebo jeho časti. Týmto ustanovením sa zabraňuje, aby 

majetok získaný z projektu sa mohol predať, zameniť alebo akýmkoľvek spôsobom vyradiť z majetku 

n. o. Následne čl. 11 predkupné právo k určitému majetku, v ktorom je vymedzenie tohto majetku sa 

nemôže týkať majetku nadobudnutého v rámci realizácie projektu, t.z., že ak nezisková organizácia 

vybuduje CIZS z IROPU, nie je možné, aby tento majetok bol cez predkupné právo predaný zakladate-

ľom. Táto skutočnosť by mohla vzniknúť len v tom prípade, ak by sa CIZS n.o., financovala z iných 

zdrojov. Ak by nastala skutočnosť, že mesto poskytne neziskovej organizácii finančné prostriedky na 

obstaranie projektu integrovaného centra či už ako spolufinancovanie projektu alebo aj v prípade, ak by 

n. o. v uchádzaní sa o projekt nebola úspešná a mesto by sa rozhodlo vybudovať centrum n. o. pro-

stredníctvom zo svojich zdrojov. Odporúčam, aby poskytnutie takýchto prostriedkov zo strany mesta 

bolo podmienené zmenou štatútu. Zmena by mala nastať v čl. 10 alebo aj v čl. 11. Čl. 10 by mal obme-

dzovať právo na nakladanie s majetkom t.j., zákaz scudzenia  majetku financovaného z akýchkoľvek 

verejných zdrojov, v prípade v čl. 11 zadefinovať predkupné právo špecificky pre zakladateľa, ktorý 

poskytne finančné prostriedky neziskovej organizácii. V súvislosti s predloženými informáciami o skut-

kovom stave n.o. dovoľujem si upozorniť na dve ustanovenia zákona, ktoré by v praxi nemali byť opo-

menuté. §27 zákaz konkurencie, kde je definované, že člen správnej rady, riaditeľ a člen dozornej rady 

nesiem po a) vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavrieť obchody, ktoré súvisia s činnosťou nezis-

kovej organizácie, po b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody neziskovej organizácie. §15 ustanovenie 

dotýkajúce sa zrušenie n.o., kde jeden z dôvodov na zrušenie a likvidáciu organizácie je to, že nezisková 

organizácia neposkytuje všeobecne prospešné služby uvedené v zakladacej listine alebo v štatúte dlhšie 

ako 12 mesiacov a tento návrh na zrušenie predloží na súd, štátny orgán alebo osoba, ktorá osvedčí 

právny záujem. Je to stanovisko p. Fenikovej, a ja by som vzhľadom k tomu, čo tu bolo dnes prezento-

vané, odporučil p. primátor, aby sme do konca mesiaca máj urobili stretnutie za účasti zakladateľov, 

všetkých poslancov a prípadne odborníkov v tejto oblasti, aby tu danú problematiku vydiskutovali a uza-

tvorili tento problém, ktorý sa tu javí ako ozaj problém. Zdržal som sa pri zmene programu dnešného, 

nebol som za vloženie bodu a chcel som to riešiť samostatným stretnutím. Rád by som sa vyjadril 

k Facebooku ako takému, bol by som rád a myslím si, že my ako poslanci máme podpísanú nejakú 

mlčanlivosti a mnohí poslanci radi svoje veci prezentujú na facebooku, bol by som rád, ak by sa veci, 

ktoré sa prerokúvajú v daných spoločnostiach, či už neziskovkách alebo v spoločnostiach, ktorých sme 

neprezentovali, nepranierovali na facebooku pretože nám to robí také meno aké nám robí, či už poslan-

com alebo mestu a myslím si, že tieto veci by sa mali riešiť či už na úrovni mesta, poslancov ale nie 

pranierovať to na internete. Poprosím o zvolanie stretnutia, aby sa tá vec dala na pravú mieru, aby sme 

vedeli, ako ďalej pokračovať.  

Ing. Peter Vargovčík, poslanec MsZ: 

- zareagujem na pár podnetov. Ako p. Janiga hovorí, uznesenie, ktoré v spravodajcovi vyšlo, respektíve 

kritika, že odporuje zákonu, to rešpektujeme. My sme tu minule hodinu sedeli v zákulisí a riešili veci 

a nakoniec sme dospeli k niečomu, čo sme v danej chvíli považovali za správne. Bohužiaľ, nebolo tomu 



tak, my akceptujeme vaše vyjadrenie a nerieši to, že je tu problém vo veci CIZS. Prednosta vravel, že 

predkladateľom je mesto, v poriadku, ja neviem, či som použil pojem predkladateľ, ale mám tu v tých 

mailoch, že žiadateľ, takže obce 41 žiadateľov, VÚC 1 žiadateľ, nezisková organizácia 1 žiadateľ, keby 

aj okrem Sabinov bola iná obec, ktorá má neziskovú organizáciu, tak sú 2 na Slovensku. Stále 42 a 2 je 

rozdiel alebo 41 a 1. Teraz vzdušné zámky a fatamorgány, my tu nechceme zastaviť to čo sa tu plánuje 

robiť, my len chceme doplniť do štatútu do zakladacej listiny to sa asi nedá, ale do štatútu ako to 

pomôže ako hovoril p. Kovalík, že p. právnička radí doplniť niečo do štatútu, alebo v prípade, že bude 

to schodné, fakt ísť cestou, že mesto bude žiadateľom, že zníži to mnoho ďalších režijných nákladov 

spojených s 5 ročnou prevádzkou toho celého. Stále som nedostal odpoveď na otázku, prečo na začiatku 

bolo treba tvrdiť, že jediným oprávneným žiadateľom môže byť nezisková organizácia. To tu odznie 

predpokladám ako záznam zo zasadnutia júlového a stále som tiež nedostal odpoveď na otázku, čo je 

také výhodné pre mesto Sabinov okrem toho, že  naozaj treba obísť tých lekárov nie poslať maily, lebo 

viete, ako ja keď žiadam o podporu pre našu cestu s našimi študentmi na cestu do Sydney, tak keby 

som rozposlal 100 mailov, pošlite nám peniaze, lebo my chceme, tak neuspejem, ja potrebujem chodiť 

a vysvetľovať, že sme fakt dobrí, a že reprezentujeme, atď. Lekári do projektu sa nehľadajú tak, že sa 

rozposielajú maily. Ak zostane tá nezisková organizácia ako žiadateľ, tak navrhujem v súlade s tým, čo 

povedal p. Kovalík, ale on to čítal celé ja vypichnem len tu jednu vetu, ktorú nám právnička odporúča „  

Čl. 10 by mal obmedzovať právo na nakladanie s majetkom, t.j., zákaz scudzenia  majetku financova-

ného z akýchkoľvek verejných zdrojov, v prípade v čl. 11 zadefinovať predkupné právo špecificky pre 

zakladateľa, ktorý poskytne finančné prostriedky neziskovej organizácií“ takže toto tu je vypichnuté čo 

treba urobiť, aby sme my možno už boli aj tak trocha spokojní. No a prečo som nebol za uplynulé dva 

týždne za tebou Rasťo, ako ja sa dva týždne venujem iným veciam a pred MsZ sa zvyčajne dozvieme 

zase niečo nové, a napr. som sa dozvedel, že na oslovenie p. Birčák sa odpovie ja som, p. riaditeľ 

oslovujte ma p. riaditeľ, tak sa chcem spýtať Rasťo koho a čo riadiš?  

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia:  

- ja len krátko ku tej prevádzke či už postaví CIZS n.o., mesto spolu s lekármi na základe partnerských 

zmlúv alebo nezisková organizácia v každom prípade budú nejaké náklady na prevádzku, čiže tej pre-

vádzke sa nevyhneme ako mesto alebo nezisková organizácia.  

Ing. Rastislav Birčák, riaditeľ CIZS n.o: 

- Peťo, nevieš celú súvislosť. P. Radačovský mi poslal list, kde ma vyzýva, aby som mu mailom zo- 

skenoval jeho vysokoškolské vzdelanie, diplom a poslal. V tom liste ma neoslovil p. riaditeľ a písal tam 

ako člen správnej rady, tak ak sú nejaké základné mentálne vedomosti zo základnej školy, tak ak píšeš 

ako člen správnej rady, tak oslovíš titulom alebo p. riaditeľ to je základná elementárna. P. Birčák, žiadam 

vás o zaslanie vášho vysokoškolského diplomu, atď, tak ja som na toto reagoval a nereagoval som na 

to, že niekto ma osloví p. Birčák, a ja mu poviem, ja som p. riaditeľ, nikdy som si na túto funkciu 

nenárokoval a v živote ak príde za mnou ktokoľvek a povie mi p. Birčák alebo Rasťo nikdy som mu 

nepovedal, že ma budete oslovovať p. riaditeľ.  Neviem, odkiaľ si vzal takúto informáciu, ale ma to 

uráža osobne od teba, lebo si ťa vážim a poznám ťa dlhé roky, a naozaj teraz nechápem ako si toto 

teraz mohol povedať,  keď nemáš dostatok relevantných informácii k tomu. Osobne som povedal p. 

Radačovskému, že nemám problém mu to ukázať, mňa neuráža to, že niekto príde a poprosí diplom, 

na ktorý ani nemá nárok žiadať ho, ale ja som povedal, že ak jednoducho príde za mnou a povie, p. 

Birčák, mám pochybnosti, ukážte mi ho, bez problémov a kedykoľvek  príde za mnou tak mu ho ukážem, 

ale vyzývať listom, že pošlite mi ho ešte mailom, tak toto už je také na opováženie.   

 

Erik Radačovský, poslanec MsZ: 

- ja chcem ako prvý povedať, že všetci sme tu za to CIZS-ko, všetci tu chceme, všetci sme za rozvoj 

zdravotníctva v Sabinove, a budeme veľmi radi, keď to tu aj v Sabinove bude k p. Janigovi, ja  mám tu 

váš citát, keď ste vy začali s tými citátmi, citujem vás „  ja mám pocit, že po 5 rokoch fungovania 

projektu mohli by sa aj zlúčiť tieto neziskové organizácie, čiže táto je viac menej účelovo zakladaná kôli 

tomu, aby nám vznikol oprávnený subjekt na strane žiadateľa na poskytnutie finančných prostriedkov“  

-  po druhé, keď hovoríte, že je všetko čisté a ide vám iba o záujem ľudí, tak prečo potom účelovo 

bránite MsZ v jeho výlučnej kompetencii nominovať zástupcov mesta do organizácií s majetkovou účas-

ťou mesta. Ja chápem, áno, minulé MsZ úplne legálne, zákonným spôsobom schválilo zástupcov, ale 



proste je nejaká politická kultúra, a proste keď chcete môžete nám dať právomoc, aby sme zase rozhodli 

lebo sme oprávnení rozhodnúť.  

- do budúcnosti vás poprosím, zdržte sa takýchto osobných atakov na ktoréhokoľvek poslanca MsZ. Bolo 

to ohľadom nedostatku čitateľskej gramotnosti alebo odbornosti, tak prosím vy nie ste tu na to, aby ste 

hodnotili prácu poslancov.  

- a k p. riaditeľovi, sme tu všetko slušní ľudia, a je tu nejaký rokovací poriadok, keď chcete slovo, tak 

si oňho požiadajte a nekričte tu ako na futbale.  

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- ja sa tiež viac menej chcem vyjadriť k p. riaditeľovi Birčákovi a k p. právnikovi. K p. Birčákovi snáď len 

toľko, nikto tu nemá žiadne zlé úmysly, na poslednom MsZ sme sedeli hodinu v zasadačke všetci 15 

poslanci, aj p. riaditeľ Čekan, tak viac menej sme odchádzali odtiaľ v celkom dobrej viere, že veci sa 

budú riešiť. P. riaditeľ Birčák nám aj sám navrhoval, že nemá nič proti tomu, ak by bolo žiadateľom 

mesto, že ďalší termín je v auguste, a to vtedy by sa to malo stihnúť. My sme v podstate preto takto 

naformulovali, aj keď naozaj, aj ja pripúšťam, že tie uznesenia neboli naformulované správne v danom 

okamžiku, ale verím, že veci by sa dali napraviť.  K p. Janigovi, tak p. mestský právnik neviem ako vás 

mám osloviť, kde už inde má poslanec vyjadriť svoje názory, ak nie na MsZ. To nie je PR, aspoň ja sa 

osobne nepotrebujem predvádzať už som dávno vyrástla z takýchto hlúpych nápadov, ale MsZ je ve-

rejné fórum, kde sme dokonca povinní naše názory a námietky, aj keď s nimi nemusíte všetci súhlasiť, 

aj keď nemusí s nimi nikto súhlasiť. Poslanec má právo verejne vystúpiť, a nikto mu to nemôže upierať 

a upodozrievať ho z toho, že sa chce prezentovať a robiť sa múdrym a pod., a aj ja musím osobne 

povedať, že vaše 15 min vystúpenie bolo veľmi tendenčné a ako právnik ste predložili fakty, ale  medzi 

riadkami boli tendenčne komentované a hodnotené a bolo tam hodnotenie poslancov, ktoré nebolo 

veľmi na mieste. Naozaj o čitateľskej gramotnosti alebo o 15 ročnej sanitke a pod. to ste si mohli od-

pustiť. Ešte chcem povedať jednu vec, áno, my sme regulárne  zvolili správnu radu aj dozornú radu 

v MsZ, ale bolo to 15.7.2018, 3 mesiace pred voľbami, a poslanci, ktorí sa tam za mesto dostali nedostali 

v nových voľbách mandát. Preto sa opäť k tomu prekročilo, že nebolo logické, aby 5 rokov zotrvávali 

v týchto orgánoch a preto sme boli radi, ak na výzvu p. primátora sa toho členstva vzdali, a my sme 

mali možnosť zvoliť si nových členov zástupcov, ale teraz sa vyjadrím k tomu čo nám p. prednosta aj 

na MsZ potom aj v odpovedi na Facebooku, ktorý tak nemáte radi vysvetlil, že p. primátor má tak isto 

právo vybrať si svojho zástupcu, a my mu to právo nemôžeme upierať áno je to tak súhlasím v plnej 

miere, ovšem celý zákon 369 hovorí o obyvateľoch mesta, a teda obyvatelia mesta sa majú podieľať na 

samospráve, ale nie individuálne, ale prostredníctvom svojich volených orgánov, a p. primátor medzi 

volenými orgánmi má predpokladám tiež dostatok ľudí, ktorým on dôveruje ak nedôveruje, všetkým, 

čiže bolo treba navrhnúť spomedzi volených zástupcov tých, ktorým p. primátor dôveruje. Ja osobne 

stále budem zástancom toho, že zamestnanci mesta by to nemali byť, aj keď proti p. Semanovej ne-

môžem povedať jedno zlé slovo, je to moja kamarátka, a dlhé roky spolupracujeme, ale v tomto prípade 

by bolo transparentnejšie a spravodlivejšie, keby tomu tak nebolo.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- asi by bolo dobré, aby som sa aj ja v tej rozprave vyjadril k tomu, čo tu bolo povedané. V prvom rade 

je si treba uvedomiť, že existuje zákon 369/1990  o obecnom zriadení ,ktorý dáva povinnosť každému 

volenému zástupcovi obyvateľov, teda poslancovi, informovať občanov o svojej činnosti ako poslanca 

v danom obecnom zastupiteľstve, preto ak kolega Radačovský napísal nejaký článok, tak nielen že to 

bolo legitímne, ale priamo má oporu v tomto zákone p. poslanec Kovalík, opakovane počúvam, že vám 

vadí, že niekto nejaký článok napíše. Zvyknete si na to sme tuna na verejnej pôde, a robíme pre obča-

nov, narábame s verejnými zdrojmi. My tu nekšeftujeme v nejakých komisiách.  

- budem reagovať na to, čo tu bolo povedané ohľadom minulého návrhu uznesenia a mojej prezentácie. 

V prvom rade som rád, že p. právnik si dal námahu a urobil nejakú právnu analýzu. P. právnik, gratulu-

jem vám, že ste sa podrobne venovali neziskovkám, keď sa budem venovať aj ja s takýmto odstupom 

času po jednom mesiaci od posledného rokovania, tak isto budem minimálne taký múdry v týchto ve-

ciach ako vy po jednom mesiaci, keď si vypočujete nahrávky zo záznamu, a potom si urobíte nejaké 

výpisky a budete robiť múdreho. Je treba povedať, že ako člen správnej rady CIZS n.o., som navrhol 



11 zmien štatútu na poslednom rokovaní. 11 zmien, som zvedavý, ak tieto zmeny zapracujem do sa-

motného štatútu a pošlem návrh týchto zmien, ako budú hlasovať napr. aj p. Semanová, ktorá je za 

mesto spolu so mnou a s p. Radačovským, 11 zmien opakujem. To, čoho sa týkali, p. právnik, je vec, 

ktorú som vedel posúdiť ja a ktorú som zvážil za vhodné.  Čo sa týka obmedzenia práva Rojak s. r. o. 

a podieľanie sa na nejakom likvidačnom zostatku to tam nebolo, to môže byť na ďalšom rokovaní, by 

sme neskončili svoju činnosť ako členovia správnej rady tým prvým a posledným zasadaním členov 

správnej rady. Je treba povedať jednu dôležitú vec, vyšiel druhý článok, ktorý tu ďalší kolegovia nespo-

menuli na Sabinov online, kde sa podpísal dokonca nejaký pán Ing. Rastislav Birčák manažér polikliniky, 

ja vlastne neviem jeho pozíciu na tejto poliklinike v akom pracovno právnom vzťahu je s touto našou 

neziskovou organizáciou. Toto budem žiadať po mojom vystúpení, aby mi vysvetlil p. riaditeľ Čekan, 

v akom pracovno právnom vzťahu je p. Rastislav Birčák vo vzťahu ku poliklinike. Pretože tam sa podpísal 

ako manažér polikliniky a vyjadroval sa k CIZS n.o. Za ďalšie, p. Erik Radačovský ako člen správnej rady 

nie je v pracovno právnom vzťahu s CIZS n.o., a riaditeľ je pozícia v rámci neziskovej organizácie. Oslo-

venie pán je oslovenie, ktoré je stále univerzálne, a môžete ho použiť na doktora, na profesora, na 

hocikoho a nikdy nemôže predsa človeka uraziť, ale  mne tu chýba napríklad to, že p. Birčák, keď sa 

tak urazil, ale stále Erik Radačovský jeho vysvedčenie nevidel, takže tu sa bavím o takých veciach, kto 

ma ako oslovil, kto ako si dovolil požiadať o nejaké informácie. Pokiaľ p. Birčák nesúhlasil s predložením 

vysvedčenia formou mailu, tak mal povedať, p. Radačovský tu, je moje vysvedčenie, nech sa páči, 

pozriete si toto je moje vysvedčenie, a tým pádom by vec skončila. Ten pán to neurobil, jednoducho vy 

ste ma zle oslovili, tá forma bola pre mňa neprijateľná, a ja vám to nepredložím, urazil som sa, ale 

predsa p. Erik Radačovský je člen správnej rady, a tieto veci neboli na základe požiadavky člena správnej 

rady podľa toho čo povedal Erik Radačovský vybavené. Problém celý v CIZS n.o je ten, že ani jeden 

z týchto poslancov, ako tu sedíme, ani v tom predchádzajúcom poslaneckom zbore, nebol proti tomu, 

aby sme si zhodnotili majetok o možnosť získania NFP, ale aby ten majetok bol zhodnotený ako 100 % 

majetok mesta, aby nezískala nová nezisková organizácia, ktorá nemusela vzniknúť, a v dobe, keď sme 

o tom rokovali, máme o tom nahrávky, veď Erik vám to tu pustí, tak uvidíte, jediný oprávnený subjekt, 

ktorý môže žiadať o NFP v rámci vízií Ministerstva zdravotníctva je nezisková organizácia, ktorej zakla-

dateľom musí byť mesto Sabinov, verejný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, a nejaký poskytovateľ 

súkromnej zdravotnej starostlivosti tak to bolo prezentované a v časovej tiesni bol potom na náš vyví-

janý tlak, vy nechcete aby sa zhodnotil majetok mesta, aby sa nezvýšila kvalita poskytovania zdravotnej 

starostlivosti a podobné veci, ktoré s tým súviseli. Nakoniec sú o tom aj zvukové záznamy, ktoré keď si 

opakovane vypočujete tak pochopíte prečo je tu teraz takáto atmosféra okolo CIZS n.o., nehovoriac 

o tom, že keď sme na neverejnom rokovaní tak členovia správnej rady na rokovaní  za poslanecký zbor, 

ktorí sú jediní legitímny zástupcovia mesta, nemajú žiadosť možnosť ovplyvňovať chod CIZS n.o., čiže 

dovolím si tvrdiť, že mesto nemá väčšinové zastúpenie. Mesto je primátor, viceprimátor, poslanci. My, 

p. prednosta, môžeme hovoriť o tom, že mesto sú obyvatelia mesta, a pod, áno, ale v orgánoch mesta 

sú mesto, poslanci, viceprimátor a primátor. Preto ešte raz opakujem, čo je cieľom nášho snaženia 

v tejto veci je, aby keď žiadosť o NFP, nebolo podávané CIZS n.o, ale mestom, keďže  projektový zámer 

bola žiadosť podaná mestom, aby to isté bolo urobené v prípade NFP, môžeme sa baviť o tom, či je 

možné alebo nemožné sa podieľať na likvidačnom zostatku pri ukončení činnosti neziskovej organizácie, 

to sú veci, ktoré nás nemusia zaujímať, pokiaľ by bolo žiadateľom mesto o NFP.  

 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- tiež by som trošku prispel k tomu, čo sa tu hovorí. Naozaj súhlasím s tým, čo moji predrečníci a kole-

govia povedali a k tomu článku, ktorý je zavesený na online Sabinov, a poslanci ohrozujú rozvoj zdra-

votníctva a v podstate subjektívne domnienky poslancov prevážili nad legislatívou. To všetko nepomáha 

konštruktívnemu hľadaniu riešenia toho, kde sme sa dostali, a ako z toho ďalej. Do budúcna môžeme 

si odpustiť rôzne komentáre a hľadať takto na nejakom takomto stretnutí, kde vlastne vieme si povedať 

z očí do očí, to čo chceme, a každý môže reagovať hneď na to. Pretože si myslím, že ani jeden z nás 

poslancov, ktorí tu sme, nikto nemá záujem na tom, aby ohrozili tento projekt. Chceme do Sabinova 

prostriedky, ak sme vlastne vyšli s iniciatívou a 8 alebo 9 poslancov na minulom MsZ hlasovalo za to aby 

sme riešili problém, ktorý sa nám zdal ako, že problém je, čiže ohrozenie časti majetku, tak to nebol 

subjektívny tento, ak vezmeme, čo citoval p. Kovalík od p. Fenikovej, je v zakladacej listine a štatúte 

určitý priestor, ktorý treba eliminovať to mi dáte za pravdu, napísala to odborníčka, ktorá nie je len tak 



hocikto. Je tam určitý problém, ktorý chceme riešiť, ale ja sa pýtam čo s tým ďalej chceme urobiť, keď 

sme sedeli na minulom MsZ vzadu, tak sme povedali nie je sa kde plašiť, nie je čo riešiť, času máme 

dosť, keď si prečítam spravodaj mesta, tak tu je napísané, že pozastavenie procesu je nemožné z dô-

vodu, že proces prípravy bol ukončený, predložený na ministerstvo. Ja by som chcel objasniť, kde my 

sa v rámci celého momentálne nachádzame, a aké sú ďalšie kroky, pretože je tam spolufinancovanie 

mesta, čiže minimálne vyjadrenie p. Fenikovej je na túto sumu stavané, že ak tam bude iné financovanie 

ako z prostriedkov IROP, vlastne tieto prostriedky za určitých okolností môžu byť určitým spôsobom 

scudzené. Chcem sa spýtať na spolufinancovanie tohto projektu je potrebných 350 tisíc €, ktoré by malo 

dať mesto, pýtam sa, či ešte potrebuje neziskovka, alebo ten, ktorý bude projekt predkladať, potrebuje 

súhlas poslancov na to, aby spolufinancovanie bolo. Bod 13 v zakladacej listine hovorí, že ak neziskovka 

nebude disponovať dostatočnými finančnými prostriedkami z dôvodu mimoriadnych udalostí, a táto sku-

točnosť môže ohroziť udržateľnosť projektu podľa zmluvy. Zakladatelia sa zaväzujú poskytnúť nezisko-

vej organizácii chýbajúce peňažné prostriedky, čiže stále to môže byť, že my ako mesto budeme musieť  

tú neziskovku financovať, a keď sa vrátim pol roka dozadu, a sme sa pýtali, z čoho bude platený p. 

riaditeľ, nikto nám nevedel povedať. Dnes sa pýtam, z čoho bude alebo je platený p. riaditeľ CIZS n.o. 

Z čoho bude n.o platená ak získa prostriedky o ktoré sa chce uchádzať. Sú to veci, ktoré neboli vyjas-

nené, ale ani debata veľmi nebola umožnená, keď zoberiete pred tým pol rokom. Vyjasnime si to, 

uzavrime túto oblasť, a môžeme ísť s čistím štítom ďalej.  

 

Ing. Rastislav Birčák, riaditeľ CIZS n.o.: 

- projektový zámer bol ukončený. Projektový zámer podávalo mesto, nepodávala n.o. Nezisková orga-

nizácia nepodala žiadosť o NFP z dôvodu, že sme to stavebné konanie nestihli. Navrhujem raz a navždy 

ukončiť túto tému, musíme sa stretnúť všetci, a ja by som bol aj za to, aby sme pozvali p. lekárov, ktorí 

sú súčasťou celého systému a bez  nich to nedokážeme, aby aj oni povedal svoj názor, stretnime sa 

a uzavrime to, lebo to čo sa tu deje, je naozaj prehnané. Všetky tie reakcie aj názory sú prehnané, ani 

p. Roják ani žiadny člen správnej rady nevidí ani najmenší dôvod, aby to v tom bode č. 10 bolo dané. 

Stretnime sa, uzavrime to, urobme tú zmenu v bode č. 10 samozrejme cez správnu radu a poďme ďalej. 

Zdravotníctvo potrebuje ďalšie impulzy a nemôže stáť na tomto mieste, ani nevieme, či tá žiadosť o NFP 

pôjde, sú tu ďalšie problémy, ďalšie výzvy, nemôžme sa podieľať stále tým istým. Stretnime sa za účasti 

lekárov, zhodnoťme aké sú možnosti má to zmysel, nemá to zmysel, ale urobme to už tak, že to zasad-

nutie ktoré bude, nech už bude záväzné pre poslancov, aby sa stotožnili s tou n.o. lebo ak nie tak aby 

sa stotožnili s tými partnerskými zmluvami, ale treba to ukončiť a raz a navždy si vyjasniť všetky veci.  

 

Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 

- p. poslanec, nevedel som, že sme si už povykali, tak ak budeš chcieť p. poslanec Hrabčák, môžem ti 

už od dnes začať vykať, nemám s tým problém Marek, čiže verím, že ti môžem tykať ešte do konca 

dnešného MsZ potom už začnem vykať. K facebooku ja s tým nemám absolútne žiaden problém, ale 

myslím, že by mala byť aj nejaká morálna etika poslanca správania, prezentovania sa poslanca. Mali 

sme spoločné stretnutie nášho klubu, pýtal som sa jedného priateľa, spolumajiteľa firmy, keby som bol 

tvoj zamestnanec alebo spolumajiteľ, a vytiahol veci, týkajúce sa prejednania tvoje spoločnosti vonku, 

čo by si so mnou robil ? Vyhodil by som ťa. Nemyslím na to, že neprezentovať veci, ktoré sa uskutočnili 

napr., že bolo zasadnutie polikliniky alebo akéhokoľvek zariadenia, ale nevyťahovať veci, ktoré by mali 

zostať v kuchyni, to si ja myslím, to je môj názor. Chcem poprosiť p. primátor o zvolanie pracovného 

rokovania do konca mesiaca. Nezdržiavajme sa tu navzájom, poďme ďalej, lebo dnes tu vidím, že nič 

nevyriešime, sú tu rôzne návrhy, a myslím si, že je to potrebné čím skôr s tým doslovne skoncovať 

a osočovať sa. Riešme to aby to, bolo v prospech mesta nielen takého, ale nás občanov.  

 

Ing. Ladislav Čekan, poslanec MsZ: 

- moji dvaja predrečníci ma vlastne predbehli, lebo dnes by sme tu mohli sedieť aj do zajtra rána, a tieto 

veci by sme nevyriešili, lebo je tých otáznikov z jednej aj druhej strany veľa, aj keď sme mali odborné 

stanovisko právnika k n.o-čkám, ešte vždy niektorí poslanci nepochopili, preto sa stotožňujem s tým, čo 

povedali p. poslanec Kovalík a p. Birčák, urobme to pracovné stretnutie za účasti všetkých poslancov, 

za účasti lekárov, poprípade zavolajme tam odborníka na n.o-čky, a tam sa môžeme pýtať, nech je nám 



to vysvetlené, aby sme za tým urobili čiaru, a dali možnosť pracovať mestu alebo n.o v týchto veciach 

ďalej, aby sme sa nemuseli stále len handrkovať a naťahovať sa žabomyšími vojnami z môjho pohľadu.  

 

 

Ing. Miroslav Čekan, riaditeľ Polikliniky, n.o.: 
- môj príspevok bude reakciou na vystúpenia p. poslanca Hrabčáka v predošlých MsZ a reakciou na to, 

čo sa deje okolo Polikliniky. V závere predložím požiadavku, respektíve žiadosť na poslanecký zbor.    
Úvodom sa ospravedlňujem, že vystupujem takýmto štýlom, ktorý mi nie je po vôli, ale všetci uznáte, 

že bol som k tomu vyzvaný a donútený. P. poslanec Hrabčák je voči mne zaujatý, povedal by som až 

posadnutý. Pre lepšie pochopenie veci, vážení poslanci a poslankyne, dovoľte mi zájsť trochu do 
minulosti. Pracoval som v tomto zastupiteľstve v minulom volebnom období, a nikdy som sa nesnažil 

niekoho diskreditovať, osočovať, vždy som sa snažil problematiku poctivo vysvetľovať a dookola 
vysvetľovať. Avšak voči mojej osobe tu boli sústavné útoky už na začiatku volebného obdobia v roku 

2014. Vtedy p. poslanec mesta a teraz aj PSK spolu so svojou skupinou ma obviňovali z konfliktu 
záujmov, nezákonnosti môjho zvolenia za poslanca, pretože som štatutár n. o. zriadenej mestom.  Na 

mestskom zastupiteľstve v r.2015 zrejme kvôli senzácii bola aj nemenovaná televízia, avšak nijaká 

reportáž ani senzácia nebola následne zverejnená, pretože som vysvetlil prítomnému redaktorovi, ako 
sa veci majú. Po týchto udalostiach voči mojej osobe som nezaútočil recipročne na p. poslanca ani jeho 

organizovanú skupinku. Napriek tomu pri predkladaní mojich návrhov v zastupiteľstve, týkajúcich sa 
polikliniky v roku 2016 až 2018, poslanec prezentoval väčšinou iný názor, na ktorý mal však právo. 

V roku 2018 poslanec Kostovčík podal návrh na trestné stíhanie mestského futbalového klubu Slovan 

Sabinov pre zločin subvenčného podvodu, ktorého sa mali dopustiť štatutári MFK za roky 2014-2017. 
Táto účelová vec sa týkala hlavne poslancov Halušku, Fekiača a  samozrejme aj mojej osoby, keďže 

som bol v roku 2014 predsedom, a tým aj štatutárom MFK Slovan Sabinov. Pán poslanec Hrabčák s p. 
Kostovčíkom niekedy v auguste 2018 predstavili v článku jedného nemenovaného denníka s názvom 

Škandál na východe Slovenska senzáciu, alebo novú kauzu pre Sabinovčanov na diskreditáciu nielen 
futbalu. Cieľom diskreditácie sme boli hlavne my poslanci (Haluška, Fekiač, Čekan).V súvislosti 

s ukončením vyšetrovania, resp. zastavením tohto trestného stíhania v marci 2019. Vás žiadam, 

poslanec Hrabčák, aby ste sa verejne ospravedlnili za tie ohovárania, osočovania klubu, ktorými v očiach 
verejnosti došlo k poškodeniu mena MFK Slovan Sabinov, hráčov, funkcionárov, a hlavne  štatutárov 

klubu MFK Slovan Sabinov, ktorí boli v tejto súvislosti vyšetrovaní. Teraz by som prešiel do roku 2019. 
Od volieb do orgánov spoločností mesta Sabinov, t.j. aj do dozornej rady polikliniky v r. 2019, odkedy 

bol zvolený p. Hrabčák,  sa dejú čudné veci. Zrazu po toľkých rokoch poliklinika ma problémy, poslanec 

mesta a PSK a možno aj niektorí iní mestskí poslanci rozširujú nepravdivé informácie o riaditeľovi 
a o tom, že na poliklinike sa dejú nekalé veci. Poliklinika má svoj kolorit, svoje starosti, problémy, ktoré 

musíme denno-denne riešiť, či už sa týkajú prevádzky (rôzne havarijné stavy), zmien predpisov 
a zákonov zo strany štátu, zdravotných poisťovní, personálnych záležitostí a v neposlednom rade práca 

na jej rozvoji, o ktorú ma oberáte.  Niekto zas zámerne a účelovo hľadá senzáciu, alebo umelo vyvoláva 

kauzu. Súvisí to aj s  neprimeraným interesom jedného nemenovaného denníka o polikliniku, jej 
hospodárenie, a je to načasované od marca 2019, podobne ako požiadavky p. poslanca. Celé mi to príde 

ako šikana mňa a mojich zamestnancov, od zasadnutia správnej a dozornej rady, konaného dňa 
28.2.2019 zamestnávate p. Hrabčák mňa a ľudí v poliklinike Vašimi účelovými záujmami 

a požiadavkami. Nevadilo Vám, že pracovníčky hospodársko-technického úseku v čase Vašej písomnej 
žiadosti po ukončení účtovnej závierky za rok 2018, jej overení audítorom a  schválení správnou radou 

boli vyčerpané, a hneď museli začať s účtovníctvom nového roka 2019. Ale poďme po poriadku: Začnem 

Vaším vystúpením na mestskom zastupiteľstve dňa 21.3.2019. Uvádzate tam niekoľko nepresností, 
ktoré ale nie sú podstatné. Napr. zasadnutie správnej rady polikliniky bolo nie 1.3.2019, ale 28.2.2019. 

Žiadosť na písomné predloženie informácií ste síce poslali 4.3.2019, ale nám bola doručená 5.3.2019, 
moja reakcia na vašu žiadosť v čase konania zastupiteľstva, t. j. 21.3.2019 netrvala takmer 3 týždne 

ako hovoríte, ale 2 týždne a 2 dni. Najpodstatnejšie na tom celom je skutočnosť, že zavádzate, 

prekrúcate informácie a manipulujete aj s  ľuďmi. Na poslednom zasadnutí správnej a dozornej rady 
polikliniky som Vám jasne dal najavo, s čím prítomní členovia súhlasili, že spolu zoči, voči si sadneme, 

a že nemám problém Vám ukázať veci v súlade s Vašimi požiadavkami(aj keď vtedy som nevytušil Váš 
zlý úmysel), pretože mnohým veciam nerozumiete, a je potrebné si ich vydiskutovať, ozrejmiť, vysvetliť.  

Vy ste zvolil formu komunikácie písomnú a oficiálnu, ktorá nie je vecná a konštruktívna, ale  je dobrá 
akurát tak pre súdy. A ja namiesto toho, aby som Vám veci vysvetľoval, Vám oficiálne musím odpovedať. 

Takto si predstavujete spoluprácu a pomoc poslanca v poliklinike ? Teraz by som prišiel k tomu 



hlavnému, p. poslanec Hrabčák, porušuje etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta 
Sabinov, a poviem vám v čom. Etický kódex  voleného predstaviteľa je zovšeobecnením hodnôt, 

princípov a pravidiel správaní, ktorými sa riadi počas výkonu svojej funkcie každý volený predstaviteľ 

samosprávy mesta. V čl. II sa hovorí, pri plnení svojej funkcie vždy slúži verejnému záujmu a zdrží sa 
akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo dôveryhodnosť jeho mandátu. V čl. III. Konflikt záujmov bod 1. 

Pri výkone svojej funkcie rozhoduje volený predstaviteľ vždy so zreteľom na verejný záujem. Získané 
informácie nevyužíva ako nástroj na získanie osobného prospechu pre seba a pre iných,  ani ich 

nepoužíva na ujmu inej osoby alebo skupiny osôb. Súkromný záujem pritom zahŕňa akúkoľvek výhodu 

pre jeho rodinu, blízke osoby a fyzické a právnické osoby, s ktorými ma obchodné alebo politické vzťahy. 
Tu by som sa pristavil, aby ste porozumeli všetci, Poliklinika nakupuje pohonné hmoty od spoločnosti 

AVOMI, rodinnej firmy p. Hrabčáka, ktorý v r. 2014 sa stal spolumajiteľom tejto rodinnej firmy t. z., že 
tu je konflikt záujmov. Pokračujem ďalej v bode 2 etického kódexu .Ak má volený  predstaviteľ  priamy  

alebo  nepriamy  osobný  záujem vo  veciach,  ktoré  sú  predmetom rokovania orgánov mesta, oznámi 
túto skutočnosť mestskému zastupiteľstvu, zdrží sa diskusie a nezúčastní sa na príslušných 

rozhodnutiach tak, že nebude o nich hlasovať. Volený predstaviteľ samosprávy sa zaväzuje spraviť 

všetko pre elimináciu konfliktu záujmov najmä pri nakladaní s majetkom mesta a hospodárení s 
verejnými finančnými prostriedkami. Vy p. poslanec ste sa stali členom dozornej rady Polikliniky n.o. 

Sabinov vlastne netransparentným spôsobom prečo ? lebo ste neoznámili túto skutočnosť MsZ pre 
podozrenie pre možný konflikt záujmov dokonca ste hlasoval za. Vy ste túto skutočnosť mal oznámiť  

pred tým, než sa hlasovalo, či budete člen dozornej rady polikliniky alebo nie. V zmysle etického kódexu 
čl. 6 Zneužitie funkcie verejného činiteľa. Poslanci  nikdy  nevyužívajú  informácie  získané  pri  výkone  

funkcie  pre  získanie  

osobného prospechu alebo pre prospech im blízkych osôb ani iných fyzických alebo právnických osôb. 
Čl. VIII. Zverejňovanie rozhodnutí a informácií. Primátor  a poslanci  podporia  všetky  opatrenia,  ktoré  

posilnia  informovanosť, otvorenosť a transparentnosť  pri  výkone  ich  právomocí,  pri  poskytovaní  
služieb obyvateľom a pri výkone samosprávy. Takže teraz vás chcem požiadať, vážený poslanecký zbor, 

aby ste zvážili zotrvanie p. poslanca Hrabčáka ako člena dozornej rady Polikliniky n. o Sabinov z dôvodov, 
uvedených v mojom vstupe. Nemusíte konať ihneď a hlavne unáhlene ako ste to urobili na 

predchádzajúcich zastupiteľstvách hlavne dňa 21.3.2019, kde ste prijali uznesenie č. 35 ohľadom 

schválenia členov dozornej rady a správnej rady CIZS n. o. Schválili ste dvoch, členov a pritom v tom 
čase bolo len jedno miesto uvoľnené.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- takže k vystúpeniu p. riaditeľa. Po prvé, stále ste mi neodpovedali, v akom právnom vzťahu je p. Birčák 

vo vzťahu k Poliklinike n. o. Prosím vás, nevyhýbajte sa odpovedi na túto otázku. Po druhé, p. Čekan, 
vy ste boli zvolený ako poslanec do MsZ v r. 2014 legitímne, toto nikto nespochybňoval. Prešli ste 

riadnymi voľbami, tak nám tu nedávajte do úst slová, ktoré sme nepovedali. Po ďalšie, boli ste v zjavnom 
konflikte záujmu, pretože ste predkladali materiály Polikliniky n. o. ako poslanec alebo ako riaditeľ 

Polikliniky n. o., my sme sa vás to pýtali, keď sme rokovali o CIZS n. o, keď sme rokovali o zmluve 
o ORTHON s. r. o. vy ste predkladali materiály ako riaditeľ a hlasovali ste za nich ako poslanec. Pán 

riaditeľ Čekan, čo to tu rozprávate o konflikte záujmov, vy ste tu sedeli 4 roky v konflikte záujmov, a či 

to bolo právne v poriadku alebo nie, tak vaše pôsobenie nevylučovalo, lebo tam sme sa bavili 
o slovíčkach zakladateľ a zriaďovateľ, ale pri hlasovaní ste boli v konflikte záujmov a na to som vás aj 

upozorňoval, že ste v rozpore s etickým kódexom, za ktorý som ja ani nehlasoval, pretože to beriem ako 
paškvil, vy ste zaňho hlasovali, ja som vám to niekoľkokrát povedal, a vy ste zaňho hlasovali, to čo ste 

povedali teraz vy mne článok ten a ten etického kódexu voleného zástupcu občanov a podobne, tak tam 

bolo jasné napísané že ak je zjavné, že ste v konflikte záujmov nemáte hlasovať. To isté bolo pri 
dotáciách, kedy tých, ktorých ste menovali boli, prezidenti v tej dobe, štatutári nejakej organizácie, ktorá 

združovala týchto futbalistov a hlasovali ste za dotácie, takže ten konflikt záujmu tu pred tým bol. Čo sa 
týka obchodného vzťahu spoločnosti AVOMI s. r. o., v ktorej som podielnikom vo výške ¼ podielu 

spoločnosti. Obchodno právny vzťah vznikol veľa, veľa rokov pred tým než som sa ja stal poslancom 

MsZ, a veľa rokov pred tým, než som sa stal členom dozornej rady Polikliniky n. o., vy ste náš obchodný 
partner, vy od nás odoberáte pohonné hmoty, je to vaša dobrá vôľa, keď nechcete, môžete ísť ku 

konkurencii, vás nikto na silu nedrží u nás v našej firme ako obchodného partnera, preto vy to môžete 
zmeniť a ja sa nemám čo tu k tomu vyjadrovať, ja sa necítim v konflikte záujmu, pretože som na vás 

nijako nevplýval, nikdy som za vami vo veci pohonných hmôt nebol, nič som vám nenúkal a nikdy tak 
neurobím, pretože tieto veci sú veci medzi právnickou osobou AVOMI s. r. o. a druhou právnickou 



osobou, a to je Poliklinika n.o., a tieto obchodné veci má na starosti konateľ AVOMI s. r. o. a štatutár 
Polikliniky n.o. Prosím vás nevyťahujte tieto veci, takéto hlúposti, ja na to nemám žiaden vplyv, ja som 

radový zamestnanec tejto spoločnosti nie som konateľ tejto spoločnosti, štatutár a právne zodpovedný 

za vedenie spoločnosti, nie som. A ešte raz, obchodný vzťah vznikol v r. 2005, ja som sa stal spolu 
podielnikom, kedy rodičia mi darovali svoj podiel vo výške ¼, v r. 2014 nemal som žiaden vplyv na vznik 

tohto kontraktu a nemám žiaden vplyv ani na jeho priebeh teraz. To, že beriete pohonné hmoty od nás 
aj teraz, je to vaše rozhodnutie, kedykoľvek tak môžete zmeniť, avšak asi je to zjavne pre vás výhodné, 

pretože máte mesačné fakturačné obdobie a 14 dňovú splatnosť, ale to sú veci obchodné do toho sa ja 

miešať nebudem. Čo sa týka pôsobenia ako člena dozornej rady, tak p. riaditeľ azda si nechcete vyberať 
členov dozornej a správnej rady na to je tu poslanecký zbor, ktorý povie, kto tam bude v týchto orgánoch 

a čo sa týka nejakých osobných animozít alebo nejakej posadnutosti, p. Čekan asi si veľmi nahrávate 
alebo fandíte mňa osoba Ing. Miroslav Čekan zo Sabinova vôbec nezaujíma, ja tu nie som preto aby 

som komentoval nejaké jeho kroky a aby som bol posadnutý ja som člen poslaneckého zboru a podieľam 
sa na vedení mesta a svojim dielom chcem prispieť na zlepšení tohto fungovania. P. riaditeľ, vyzval som 

vás, aby ste mi doložili doklady, ktoré sa týkali fungovania Polikliniky n.o. Chcel som od vás vstupné 

faktúry, nechcel som faktúry ako výpisy, ale iba ako prehľad faktúr, chcel som zoznam zamestnancov 
a chcel som prehľad nákladových položiek s dopravnou službou. Dodnes ste mi to neboli schopný doložiť 

aj napriek opakovanej žiadosti. Mohli ste mi napísať momentálne je náš personál vyťažený, ale urobíme 
tak v najbližšej možnej dobe, keď sa nám uvoľnia personálne kapacity. Nestalo sa tak, namiesto toho 

ste mi odpovedali, že príďte si tie doklady pozrieť. P. riaditeľ, pozrieť na takéto doklady nie je vec 

minútová, sú to veci, kedy si je treba vyhradiť veľmi veľa času počas veľa dní. Ja som členom dozornej 
rady a zodpovedám za stanoviská dozornej rady smerom k správnej rade Poliklinike n.o., preto mám 

právo oboznámi sa týmito účtovnými dokladmi a som novým členom, preto nemôžem garantovať to, čo 
prebehlo v minulosti, ale zodpovedám za to, čo je od doby, kedy som zvoleným členom dozornej rady. 

Ešte raz vás poprosím právny vzťah p. Birčáka k Poliklinike n.o.  
 

Ing. Miroslav Čekan, riaditeľ Polikliniky, n.o.: 

- ja len zopakujem to, čo som povedal, vy ste v neskutočnom konflikte záujmov, pretože vy ako 
súkromná osoba, ako spolumajiteľ súkromnej firmy, odoberáte od Polikliniky n.o. pohonné hmoty, na 

tom by nebolo nič dobre vravíte ak by ste sa nestal členom dozornej rady, a to už je konflikt záujmov p. 
poslanec, ja verím, že toto MsZ sa tým bude zaoberať. Nekonajte unáhlene, máte čas, ale verím, že sa 

tým budete zapodievať, čo sa týka p. Ing. Rastislava Birčáka, čo on robí na Poliklinike, áno, nie je to 

môj zamestnanec, je to pravda, robí na základe zmluvy, a tento človek bol koordinátorom projektu 
modernizácia Polikliniky Sabinov, ktorý sme započali v r. 2010 a ukončili v r. 2018, takže ešte raz, je to 

moja pravá ruka. Neviem, či vám to stačí.  
 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- som smutný z toho, že sme to tak posunuli na takú osobnú a nie vhodnú hranicu, treba si uvedomiť, 
že p. poslanec Hrabčák a p. poslanec Radačovský, ktorých sme menovali do CIZS-ka, majú našu plnú 

podporu a dostali podporu od prevažnej časti poslaneckého zboru, čiže nekonajú na vlastnú päsť, ak by 
sme tam ich neboli chceli nominovať, tak by sme ich tam nedali, čiže ak sú tam, a majú nejaké otázky, 

tak by som poprosil tak ako som vás minule prosil, aby ste rešpektovali naše poslanie, ktoré máme 
a vyšli nám v ústrety v tom, čo požadujeme, ako počujem, doteraz nedostal odpoveď na to, čo chcel, 

ale vieme vymenovať siahodlhé zoznamy, čo všetko porušuje, atď., toto si nechajme na stretnutie, ktoré 

bude zvolané p. primátorom, môžeme si tam osobné invektívy povedať, teraz sa sústreďme na veci, 
ktoré sú naozaj verejne prospešné a riešme toto.  

 
Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 

- chcem povedať, že prebieha veľmi dlhá diskusia a točíme sa okolo problému CIZS-ka a chcem 

povedať, že určite každý jeden z nás, ktorý tu sedíme poslanci, neposlanci záleží na tom aby sa naše 
zdravotníctvo v našom meste rozvíjalo, a na margo p. riaditeľa Čekana, zaznela tu veta, že kolujú nejaké 

informácie o tom, že sa niečo na Poliklinike n.o deje nekalého, tak ja môžem povedať za seba, mala 
som telefonát z Polikliniky n.o., že čo za informácie, čo za nekalého sa deje, čo o tom viem. Môžem 

povedať, ja osobne som dostala echo od pracovníkov Polikliniky n.o., že sa tam dejú nejaké veci. 
Z pochopiteľných dôvodov to nebudem konkretizovať, ale nie je to výmysel, že my si niečo vymýšľame, 

že sa tam niečo nekalé deje.  

 
JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 



- ku každému som si zapísal niekoľko poznámok čo by som dokázal reagovať, ale rozhodol som sa, že 
nemám vôbec záujem, aby sa táto diskusia dnes posúvala ďalej, pretože si myslím, že sa dostáva do 

iných rovín ja, ale potrebujem povedať, že ste mnohí k tomu prispeli už možno na tom minulom MsZ, 

lebo musíte chápať, že ak používate slová ako klamstvo, lož, nátlak, stres, musí prísť reakcia. Keby sme 
mali dostatočný čas na to, aby sme si do prediskutovali, veď ja stále hovorím, ale zatiaľ ešte nikto  

neprišiel, príďte, povedzte v čom vidíte problém, aký je, sadnime si, rozoberme, vy povedzte svoje 
argumenty, i my sa môžeme pripraviť, lebo ty keď Marek prídeš s niečím v deň MsZ , my vám dávame 

materiály dopredu, vy na nich viete reagovať, nemôžeš vyčítať právnikovi, že nevedel reagovať na MsZ, 

keď absolútne nebol zorientovaný, vy ste tiež reagovali teraz až po 9 mesiacoch od minulého roku, tiež 
si si to musel všetko spätne vypočuť, pozrieť, veď to predsa nie je v ľudských silách, nechcem ďalej 

k tomu prispievať, povedzme si, ja mám zapísané veci vecné, chcem vedieť, p. Vargovčík, kde sa 
nachádzame, sú tu dobré návrhy od p. poslanca Kovalíka, tomu sa venujme, a tomu nech sa hlavne 

venujú tie orgány, ktoré sa tomu majú venovať,  Marek čiže správna rada  padli nejaké návrhy, máš ich 
predložiť, prebehla diskusia, tam nech sa to rieši, a myslím si, že sa všetko vyrieši. Keď naozaj vieme 

konkretizovať v čom vidíme  problém, tak to vieme riešiť.  

 
Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- p prednosta, súhlasím s vami, a radi by sme uvítali toto čo vravíte teraz, len zoberte, že minulé MsZ, 
od vtedy prebehol mesiac, a my sme z vašej strany nedostali žiadne avízo. Zo strany p. primátora bolo 

vetované rozhodnutie MsZ ako nesprávne, mohli ste nás zvolať, a túto diskusiu sme si mohli urobiť tam 

a nemuselo to zaznieť znova na MsZ, hádam ste nepredpokladali, že toto sa stane, a že my na to nijak 
nezareagujeme. Ak ste vedome vedeli, že vychádzal tento mesačník čosi nie je v poriadku mali ste dať 

avízo zvolať. Koľkokrát sme sa stretli 15 poslanci s vami zo začiatku, keď sme kreovali tieto. Ak vnímate 
naozaj toto, tak dajte vy pokyn, my máme každý svoje zamestnanie kde tak isto odvádzame svoju prácu 

pretože nás to živí, a poslanecká práca je niečo, čo máme navyše za 150 € mesačne, netvrdím, že 
nechceme sa tomu venovať, ale nie je to 100 % náplň nášho živobytia, tak to berte, že od toho ste tu 

vy ako orgány, ktoré ste od výkonných zložkách a očakávame od vás tieto podnety a pozvania. My sme 

deklarovali, jasné, že čosi sa nám nezdá a potrebujeme to objasňovať, už to objasňujeme druhé MsZ, 
mohli sme to objasniť mimo mikrofónov.  

 
Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 

- p. poslanec, hovoríte mi tu z duše, keby sa na predchádzajúcom MsZ nevložil tento bod, kde som vás 

osobne vyše polovicu pýtal sadnime si v kľude, prejednajme tento bod, zavolajme si odborníkov, ktorí 
do toho videli, nie, dali ste to narýchlo, a tu je potom tento výsledok. Preto vás ešte raz p. poslanci 

žiadam a oslovujem, myslím si že dnes to určite nevyriešime, urobme to pracovné stretnutie, kde si 
zavoláme všetkých zúčastnených, a tam si to môžeme všetko v kľude pekne vyrozprávať, a ozaj možno 

urobíme jednu veľkú čiaru a povieme si, že tie obavy neboli, na mieste alebo možno povieme, že niektoré 

boli na mieste, ale tu ako povedal p. prednosta , treba prísť a diskutovať. Prečo ste neprišli pred tým, 
že ste mali nejaké obavy, ale ste na silu na rýchlo doslova možno aj musím povedať zmanipulovali 

niektorých poslancov, tých mladých hlavne, ktorí tu ešte neboli, lebo ste prišli s tým, že bol týždeň pred 
tým článok, to bolo podľa mňa ako keby naplánované. Prosím vás páni poslanci, ukončime túto diskusiu 

lebo nevedie to k ničomu. Zaviažeme prednostu úradu aby zvolal pracovné stretnutie za účasti lekárov, 
riaditeľa, zavolajme si aj p. Fenikovú, keď bude ochotná tu prísť a diskutujme, lebo táto diskusia dnes 

nevedie k ničomu.  

 
JUDr. Martin Judičák, poslanec MsZ: 

- k tejto téme už len jedna veta. Aj táto dnešná diskusia je úplne predčasná, prešli od posledného MsZ 
tri týždne, mesiac, zasadala medzi tým správna rada aj dozorná rada, niečo sa rozpracovalo, ale nie je 

to ukončené, pretože to nie sú veci, ktoré sa dajú vyriešiť, čakáme na návrh a ani sa nemuselo na túto 

tému diskutovať, lebo však by prišla informácia, správna rada by došla k nejakému výsledku, potom by 
sa mohlo informovať. Naozaj, nechcem sa už toho dotýkať, mňa nejak nemusíte zaväzovať, ani nič, ja 

mám konkrétny návrh, ktorý môžem rovno povedať, ako viete všetci, na 29.5.2019 je naplánované 
školenie, vzdelávanie. Stav je taký, ja som vám zaslal maily, aby ste sa vyjadrili, pretože lektor je ochotný 

stretnúť sa aj popoludní a z 15 odpovedali 12, 1 sa nezúčastní, a tí ostatní je stav taký, že 6 dopoludnia, 
5 popoludní, ale mám taký návrh máte dostatočný časový priestor si to ešte takto zariadiť, dáme 

dopoludnia o 9 školenie a po školení hneď môžeme rozprávať na túto tému. Zabezpečíme občerstvenie 

a všetko čo je treba. Myslím na tému CIZS n.o., to pracovné stretnutie.  
 



Interpelácie  
 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

-  pred časom ma oslovil náš bývalý kronikár p. Navrátil a terajšia kronikárka p. Cehelská, aby sme sa 
stretli, že mi chcú troška porozprávať o mestskej kronike, oni tak učinili vo viere, že som predseda 

komisie pre vzdelávanie, šport a kultúru, ale ja som im vysvetlila, že už je nový predseda, ale napriek 
tomu sme ešte na tom stretnutí zotrvali. Poprosili ma o jedno, p. Navrátil, ako iste všetci dobre viete, sa 

venoval písaniu kroniky skutočne obdivuhodne, pani Cehelská v jeho úsilí pokračuje taktiež 

obdivuhodne, ale postupne ako sa rozširujú priestory úradu strácajú oni trošku priestor na to, aby uložili 
dôstojným spôsobom kroniky, ktoré už nie sú len tou klasickou kronikou, veľkou knihou, ale ku ktorej 

spadajú prílohy, a to je obrovská fotodokumentácia, CD nosiče a iné technické vymoženosti ako 
zaznamenať našu históriu. Zavolali ma aj do miestnosti, kde majú zákonom predpísané skrine, úložisko 

na kroniky a naozaj si myslím, že už to v dnešnej dobe nezodpovedá dôstojnému uloženiu takéhoto 
vzácneho archívu, ktorý nám vyplýva zo zákona. Preto som im sľúbila, že túto problematiku na MsZ 

predostriem a prosím vedenia mesta, ale aj poslancov aby sme v rozpočte našli finančné zdroje na 

zakúpenie tých potrebných trezorových ohňovzdorných skríň, aby sme našli v priestoroch MsÚ 
miestnosť, ktorá by slúžila len pre uchovávanie kroniky, tak by to aj správne malo byť, a aby títo dvaja 

ľudia mohli naďalej pracovať v prospech mesta. Buďte takí dobrí, nesúri to, ale aby sme sa tejto 
problematike venovali. Druhá vec, ktorú chcem povedať, je možno tiež taká na dlhšiu dobu, ale treba 

ňou začať, a je to zeleň na Ul. Komenského. My všeobecne patríme medzi sídlisko, ktoré má asi 

najkrajšiu zeleň a najkrajšie priestory, ale väčšinu zelene vo vnútro bloku tvoria brezy, asi pred dvomi 
rokmi bol už aj orez týchto stromov, pretože prerastajú prípustnú výšku a zostarli, ale breza je asi 

najväčším alergénom. Viem to preto, lebo som sa dopracovala k astme, a keď mi robili všetky testy, tak 
najväčšia reakcia bola práve na brezy a ja na tom sídlisku žijem tuším 48 rokov, tak som sa nad tým 

zamýšľala, že ja už na veci nič nezmením, ale možno deti, ktoré tam vyrastajú, tú astmu dostať nemusia. 
Nechcem, aby sme ich zrezávali, chcem, aby sme  najprv vysadili nové malé stromčeky, ktoré postupne 

budú dorastať a až dorastú do patričnej výšky, tak potom postupne tie staré stromy, ktoré navyše ani 

nepôsobia dobre na zdravie nejakým spôsobom potom odstraňovať postupne, aby to sídlisko bolo stále 
pekné. Pred časom tam pán doktor Voskár vysadil napr. veľké množstvo javorov, ktoré sú nádherné aj 

na jar, aj v lete, a v jeseni úplne najkrajšie, alebo poradiť sa s odborníkmi aké stromy sú vhodné do 
takejto obytnej zóny a postupne myslieť aj na toto. Tak vás chcem poprosiť, aby ste prípadne poverili 

niektorých zamestnancov, aby tam urobili prieskum a tou problematikou sa postupne ďalšie roky 

zaoberali.  
 

Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 
- chcem sa opýtať v bode návrh na II. zmenu rozpočtu sme mali informáciu v programe 7 kultúra 

a šport, kde sa navyšuje rozpočet o sumu  2 500 € na zakúpenie fotoreprodukcií Michala Tivadara 

Kosztku Csontváryho nášho rodáka, maliara, ktorý tohto roku oslavuje 100 výročie úmrtia. Chcem sa 
opýtať, kde budú tieto fotoreprodukcie umiestnené, mesto nemá galériu. A potom sa chcem opýtať, 

taká na oko drobnosť, vodorovné značenie v Sabinove plánuje sa s obnovu lebo na niektorých miestach 
už nie je skoro vidieť.  

 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

- ku tomu značeniu, každý rok to robí oddelenie výstavby, čiže p. Greš to má pod kontrolou, a k tej 

otázke fotoreprodukcií odpovie vedúca školstva Ing. Vlasta Znancová. 
 

Ing. Vlasta Znancová, vedúca OŠKaTK: 
- áno, dali sme do rozpočtu finančné prostriedky na získanie fotoreprodukcií rokujeme prostredníctvom 

maďarského inštitútu na Slovensku s múzeom v Péč o získanie tých fotoreprodukcií Kosztku 

Csontváryho, chceme otvoriť výstavu, predpokladám, že to bude už v závere roka, keď sa podarí. 
Plánujeme otvoriť výstavu v priestoroch Kultúrneho centra na Korze, lebo tam máme tu jedinú možnosť, 

uvidíme ako dlho ju tam necháme a potom hľadáme ďalšie priestory, kde by sme tú stálu výstavu mohli 
dať, buď v MsKS niekde pohľadáme priestory alebo na MsÚ, zatiaľ ešte na 100 % nevieme, kde to 

bude, ale ja by som osobne bola veľmi raka ak by tento poslanecký zbor v ďalších rokoch schválil 
rozpočet aj na to, aby sa dokončila rekonštrukcia budovy na Námestí slobody 62, Sabinov, kde máme 

informačné centrum a kde by sme mohli naozaj v priestoroch na poschodí alebo na prízemí v tej zadnej 

časti budovy zriadiť mestskú galériu, pretože naozaj sa toto žiada aby v meste bolo.   
 



Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
- chcel som ešte o slovo poprosiť koordinátorku projektu p. Katarínu Heredošovú, pretože dnes, keď 

sme začali rokovanie vedľa  v zasadačke MsR, prebiehala koordinačná porada k akcii Milujem svoje 

mesto, takže ju poprosím, aby nás informovala, ako na tom sme.  
 

Mgr. Katarína Heredošová, Dis. art, riaditeľka ZUŠ: 
- v krátkosti vás chcem poinformovať už o spomínanom festivale dobrovoľníctva a priateľstva Milujem 

svoje mesto Sabinov, Milujem svoj kraj. Je to len taká rekapitulácia aby ste mali predstavu, ako to 

vyzerá, koľko organizácií sa zapojilo asi s predpokladaným počtom účastníkov. Po dnešnom stretnutí dá 
sa povedať, že máme definitívne uzavreté organizácie, ktoré prejavili záujem spolupodieľať sa 

a spolupracovať na tomto festivale. Konkrétne sa jedná o ZŠ 17. novembra, ZŠ. Komenského, Cirkevnú 
ZŠ, Súkromnú ZŠ, Spojená ZŠ, Spojená stredná škola Sabinov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, MsKS, 

MsÚ, Sabyt s. r. o., VPS, s. r. o., MAS Sabinovsko, ZUŠ Sabinov a kluby dôchodcov. Sumárne je to 14 
organizácií, čomu sa veľmi tešíme, ak sme zrátali predpokladané počty, tak do tohto festivalu by malo 

byť zapojených 800 dobrovoľníkov, čo je na prvý ročník veľmi slušné a verím, že nám to aj spoločne 

vyjde, čo sa týka vlastne tých jednotlivých zón tak p. Maruša z oddelenia správy majetku mal na starosti 
spoločne aj s pracovníkmi MsÚ, s p. prednostom a p primátorom vytýčiť lokality, ktoré je potrebné 

upratať, takže tie požiadavky sme sa snažili zahrnúť do tohto kvázi programu pre jednotlivé organizácie, 
ktoré ozaj prejavili záujem na spoluprácu, čiže nejde len o upratovanie lokalít v rámci svojich škôl 

a organizácií, ale bude vlastne aj splnená požiadavka spolupodieľať sa na tom verejnom priestranstve. 

Ja ešte raz vás chcem pozvať do tohto projektu, poslala som všetkým poslancom mail, verím, že vám 
všetkým prišiel tento mail na také pozvanie do spolupráce, zapojenia sa, ak je to možné, z technických 

dôvodov by som vás poprosila nejakú spätnú väzbu áno zapojím sa, nie ak by sa to dalo do nedele, 
pretože my to potrebujeme aj trošičku skoordinovať, prípadne ak prejavíte záujem, tak vás aj zapojiť 

do nejakej skupiny. Chcem sa poďakovať organizáciám a hlavne vedúcim týchto organizácií, či už 
riaditeľom alebo povereným zodpovedným osobám poďakovať za to, že prejavili záujem a verím, že sa 

nám podarí zrealizovať veľmi pekné, a myslím si aj účelné podujatie.     

 
Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 

- mnohí si isto všimli, že neodznelo tu naše Gymnázium, ktoré by rado prispelo, ale my máme v tomto 
čase bohužiaľ ústne maturitné skúšky, žiaci majú riaditeľské voľno, mňa osobne to mrzí pretože ja takéto 

eko aktivity vítam a my každoročne robíme s našimi žiakmi eko branné cvičenie a čistíme dávame do 

kopy cestičky, ktoré už poznáme. Ja budem len držať prsty, a až nebudem v nejakej  komisii, zatiaľ mám 
jeden deň voľný, tak veľmi rada prispejem. Chcela by som ešte touto cestou poprosiť VPS s. r. o., 

pretože oni majú tie náradia prispôsobené k orezávaniu, či by nemohli oni vyčistiť ten úsek cez tunelik 
od Matice slovenskej naľavo tam, kde sa hlavne zdržiavajú naši asociáli tak by som to nazvala.  

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

 

V Sabinove dňa 06.06.2019 

 
 

  
             ...........................................           .............................................. 

                    JUDr. Martin Judičák                                                 Ing. Michal Repaský 

                       Prednosta MsÚ                                                       primátor mesta 
 

 
 

Overovatelia zápisnice: Ing. Marek Hrabčák, PhD....................................................... 
                                  
 

       Mgr. Jozef Kolarčík   ......................................................... 
 
 
 

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


