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1. Otvorenie 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: Príjemné popoludnie vám prajem všetkým. Vážené dámy, vážení 
páni, začíname nejakých sedem minút neskôr ako bolo 13.00. To že berieme toto dnešné zastupiteľstvo 

veľmi vážne svedčí aj práve to naše meškanie pretože pán právnik, vedúci oddelenia správy a majetku 
má teplotu 37,5, takže sme ho nevpustili do tejto miestnosti a materiál bude uvádzať prednosta 

mestského úradu. 

Vážené dámy, vážení páni, vážení poslanecký zbor, vážený kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, 
médiá, hostia, vitajte na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Sabinove. Skôr než začneme vás 

poprosím z praktických dôvodov stiahnite si, alebo  stíšte mobilné zariadenia aby sme boli voči sebe 
tolerantný, alebo ich vypnite. 

Po kontrole prezenčných listín konštatujem, že sme uznášania schopný že počet prítomných poslancov 

je 15.  
 

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

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: Vážený poslanecký zbor dostali ste zverejnený návrh bodov 
programu na dnešné rokovanie, chcem sa preto opýtať. Chce niekto predložiť návrh na možné 

vypustenie bodu alebo bodov zverejneného návrhu programu? Nie je tomu tak. Chce niekto doplniť 
bod, alebo body k navrhovanému programu?  Nie je tomu tak, tak potom vás poprosím zdvihnutím  ruky 

aby ste hlasovali program zasadnutia ako celok. 
 

Za: 15 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 15 

 

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

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

 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: Čiže všetkých 15 prítomných poslancov hlasovalo za takýto 

program, ďakujem. 

 
 

 



Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta:  Pristúpime k voľbe návrhovej komisie. Do návrhovej komisie dnes 
určujem poslancov, pána Hrabčáka Mareka, pána Kropiľáka Jozefa  a pána Valkoviča Mariána. Má niekto 

iný návrh? Nie je tomu tak, tak vás poprosím hlasujte zdvihnutím ruky. 
 

Za: 13 

Proti: 0 
Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 15 

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

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

Alžbeta Šoltisová, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík 
Zdržali sa: Jozef Kropiľák, Mgr. Marián  Valkovič 

 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: Za overovateľov zápisnice určujem pána poslanca Ernsta 

Radoslava a pána Kolarčíka Jozefa.      

 
3. Voľba hlavného kontrolóra mesta Sabinov 

 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: Pristúpime k 3 bodu dnešného rokovania a to je voľba hlavného 

kontrolóra mesta Sabinov. Poprosím pána prednostu JUDr. Judičáka aby predniesol tento materiál. 
 

JUDr. Martin Judičák, prednosta:  

-Ďakujem pekne za slovo. V súlade s ustanovením § 18 a) ods. 8  zákona o obecnom zriadení, výkon 
funcie hlavného kontrolóra zaniká vzdaním sa funkcie vzhľadom na tú skutočnosť, že 31. decembra 

bývalý pán hlavný kontrolór doručil návrh na ukončenie pracovného pomeru a následne 29. januára sa 
aj písomne vzdal funkcie. Jeho funkcia zanikla 29.februáru 2020. Od tej doby je mesto Sabinov bez 

hlavného kontrolóra. MsZ v Sabinove na svojom zasadnutí 6. februára schválilo  uznesenie č. 117 ktorým 

vyhlásilo  deň konania voľby hlavného kontrolóra na dnes, to znamená  na 2. apríla 2020. V predmetnom 
uznesení boli určené aj kvalifikačné a iné predpoklady ktoré musí spĺňať kandidát. Prihlášky sa mali 

doručiť v písomnej podobe do 19. marca 2020. Túto možnosť využili šiesti kandidáti. Na základe 
predmetného uznesenia určil primátor mesta trojčlennú komisiu na posúdenie náležitosti doručených 

prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, ktorá overovala tieto požiadavky 

a náležitosti prihlášky. Táto komisia sa zišla 24. marca 2020 o 15 hodine v zložení, Ing. Ladislava 
Haluška, poslanec MsZ a zástupca primátora mesta, Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ a slečna 

Anna Bodnárová, zamestnanec MsÚ, referát personalistiky a miezd. Za predsedu uvedenej komisie bol 
zvolený Ing. Ladislav Haluška, všetky doručené obálky v celkovom počte 6, boli neporušené a podané 

v požadovanom termíne. Po otvorení obálok komisia konštatovala, že všetci uchádzači o pozíciu 
hlavného kontrolóra splnili kvalifikačný predpoklad a doručili  všetky požadované doklady. 

V abecednom poradí je zoznam prihlásených uchádzačov nasledovný:  

1. Ing. Lukáš Baranič, 17. novembra 81 Sabinov, 
2. Anna Ondrejová, SNP 9, Sabinov, 

3. Ing. Iveta Fekiač Sedláková PhD., Sibírska, Prešov, 
4. Ing. Janka Šoltésová PhD., Tulčík, 

5. Ing. Jaroslav Šoltýs, ul. gen. Svobodu, Sabinov, 

6. Ing. Anton Trišč, Jarovnice 441. 
 

Uznesením MsZ sa rozhodlo aj o spôsobe voľby hlavného kontrolóra a to tajným hlasovaním, ktoré sa 
uskutoční nasledovne. Tajné hlasovanie sa riadi ustanovením článku 9 ods. 9 rokovacieho poriadku. 

Pred tajným hlasovaním primátor mesta určí trojčlennú komisiu, ktorá hlasovanie organizuje. Voľba  
tajným hlasovaním sa uskutoční tak, že mená kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra budú uvedené  

v abecednom poradí, titul, meno, priezvisko na jednom hlasovacom lístku. Na hlasovacom lístku 

poslanec zakrúžkuje poradové číslo kandidáta za ktorého hlasuje, poslanec môže zakrúžkovať poradové 
číslo iba jedného kandidáta. Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada. Na zvolenie hlavného 

kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, teda osem. Ak ani jeden 



z kandidátov takú väčšinu nezíska MsZ vykoná ešte na tej istej schôdzi druhé kolo volieb do ktorého 

postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole volieb získali najväčší počet platných hlasov. V prípade 

rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. 
V druhom kole je zvolený ten kandidát ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Poverený člen určenej 

komisie oznámi výsledky hlasovania vo forme zápisnice primátorovi mesta, ktorý ich vyhlási. V prípade 
rovnosti hlasov sa v druhom kole rozhoduje žrebom. Žrebovanie vykoná poverený člen volebnej komisie. 

Zároveň bolo v uznesení s chválená aj dĺžka diskusného príspevku jednotlivých kandidátov, ktorá bola 

schválená v rozsahu 5 – tich minút pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra. Jednotliví uchádzači 
vystúpia v abecednom poradí tuná pri rečníckom pulte, kde majú k dispozícii aj multimediálnu techniku 

a môžu ju využiť, prípadne prezentáciu ak ju majú pripravenú. Pokiaľ ide o náležitosti, ktoré budú po 
voľbe tak primátor mesta je povinný v zmysle zákona o obecnom zriadení s právoplatne zvoleným 

hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia 
funkčného obdobia predchádzajúceho kontrolóra. Čo však vzhľadom na okolnosti, ktoré tuná boli keďže 

1.3. už bolo, nie je možné, to znamená v danom prípade bude pracovaná zmluva bude s novozvoleným 

hlavným kontrolórom uzavretá bez zbytočného odkladu po jeho zvolení, s tým že samozrejme termín 
nástupu sa dohodne individuálne, po tom ako si prípadný úspešný uchádzač ukončí svoje doterajšie 

pracovno právne vzťahy. Následne MsÚ písomne oznámi výsledky voľby prihláseným kandidátom. To je 
v podstate čo sa týka dôvodovej správy v podstate všetko, procesne by malo nasledovať určenie 

volebnej alebo mandátovej komisie primátorom mesta.  

 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: Do tejto volebnej komisie určujem pani poslankyňu Lenkovú 

Danielu, pána poslanca Kovalíka Miroslava a poslanca Halušku Ladislava. 
Teraz môžeme pristúpiť k prezentácii jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, čiže tak 

ako bude vyzývať pán prednosta podľa abecedného poradia. Nech sa páči. 
 

JUDr. Martin Judičák, prednosta: Prvým v poradí bol Ing. Lukáš Baranič, ktorý ale oznámil že sa 

nezúčastní dnešného zasadnutia MsZ preto bude nasledovať druhá v poradí pani Anna  Ondrejová. Nech 
sa páči. 

 
Anna Ondrejová, kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra mesta Sabinov: 

-Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Volám sa Anna Ondrejová. V súčasnosti sa aktívne venujem 

a pohybujem vo finančnej sfére. Na Slovensko som sa vrátila v roku 2015 po 11- tich rokoch môjho 
pôsobenia  v Anglicku, kde som pôsobila vo sfére štátnej  ako tlmočník. V Sabinove bývam od minulého 

roku s mojou rodinou, ale môj manžel a jeho rodina sú  Sabinovčania od narodenia. Som matka dvoch 
odrastených detí  a preto mám možnosť plne sa sústrediť na profesionálny život. Nakoľko Sabinov je 

mesto kde sme sa rozhodli usadiť a toto mesto nazvať domovom, rozhodla som sa uchádzať o miesto 

kontrolóra mesta Sabinov a ponúknuť pomoc nie len tomuto úradu, ale aj obyvateľom tohto mesta. 
Každý správny občan by mal podľa svojej možnosti  pomôcť k rozvoju nášho mesta a tak isto aj ja ako 

síce nový občan mesta Sabinov som sa rozhodla ponúknuť svoje skúsenosti a schopnosti a prispieť  tým 
k vážnosti tohto úradu. Dostala som priestor 5 minút a hoci by sme vedeli dlhšie diskutovať 

o predstavách nás všetkých  ako by mali vyzerať moje povinnosti podľa zákona 369 o obecnom zriadení,  
ktoré mám tu so sebou. Nechcem svoj priestor využívať na citácie zákona a tváriť sa že ho ovládam  

v tejto chvíli do detailov presne. Rozumiem princípom tohto zákona, nakoľko tento zákon je moja budúce 

biblia a som pripravená  sa ním riadiť. Rada by som sa skôr vydala vysvetlením  aká je moja predstava  
o vykonávaní tejto funkcie. Ešte pre zákonom 369 som sa stále riadila mojím osobným zákonom číslo 1 

a to je lojálnosť. Čo tým chcem povedať, lojálnosť voči mojím kolegom, voči  ľudom okolo mňa a voči 
ľudom ktorým som zodpovedná, čo ste Vy. To je môj základný pilier spolupráce o vykonávaní tejto 

náročnej a zodpovednej funkcii. Moja predstava je  vydiskutovať si na ľudskej úrovni každú chybu, ktorá 

sa stane pri kontrolnej činnosti s konkrétnou osobou a v rámci tohoto úradu, nikdy nie mimo. Je pre 
mňa veľmi dôležité pracovať na odstránení chyby s konkrétnym človekom alebo oddelením. Prísť  

k spoločnému riešeniu na odstránení chyby a chybu odstrániť bez zbytočných konfliktov, rozmazávania, 
vyčítania alebo ukazovania prstom. Veď predsa kto z nás nerobí chyby. Samozrejme čo tolerovať 

nebudem je trestná činnosť. Principiálne sa prikladám k názoru, že len spoločnými silami, chcením a 
diskutovaním a následným odstraňovaním nedostatkov vieme dať vážnosť tomuto úradu, podať si ruky 

a povedať si, že sme zvládli a že nikto z vonku na nás nemôže ukázať prstom že sme pochybili. 

Samozrejme každá diskusia by mala byť neverejná a nemôže byť komunikovaná s človekom mimo tohto 
úradu. Beriem do úvahy že som takúto funkciu pred tým nevykonávala a možno s pýtate ako to chcem 

zvládať. Moja odpoveď je jednoduchá. V tomto úrade máme veľa skvelých ľudí, ktorí sú odborníci či už 



na právo, výstavbu, ekonomiku a tak ďalej. Bude mi potešením poradiť sa. Verím že každý človek na 

tomto úrade bude pre mňa prínosom v profesionálnom živote a verím že aj  ja budem prínosom pre vás. 

Samozrejme že počas môjho doterajšieho profesionálneho života som sa naučila veľa. Stretla som sa 
s rôznymi komplikovanými situáciami, ktoré vyžadovali aj komplikované rozhodnutia, stále som sa ale 

snažila diskutovať a pýtať si radu. Vo finančnej sfére nie som žiaden nováčik. Štyri roky intenzívnej 
práce ako bankár, neskôr ako finančník mi dali dostatok skúseností na vykonávanie tejto funkcie  

a zároveň počas tejto práce som  nadobudla aj veľa kontaktov, či už v sfére finančnej ale aj stavebnej. 

Úzko spolupracujem s riaditeľmi všetkých bánk na slovenskom trhu, ale aj iných finančných inštitúcií či 
broker pool. Tak isto mi nie je cudzí ani zákon, keďže ako tlmočník v Anglicku, s kvalifikáciou tlmočníctvo  

pre políciu a súd, som tieto zákony nie len musela ovládať v cudzom jazyku, ale aj simultánne tlmočiť 
klientovi. Hoci sa jedná o zákony Veľkej Británie ale principiálne sú zhodné s našimi Slovenskými, ale 

nie som tu preto aby som sa zvýraznila ja alebo aby som prezentovala svoje názory. Som tu preto 
ponúkla svoje skúsenosti a prácu tomuto úradu, tak ako som doteraz vykonávala každé jedno 

zamestnanie  zodpovedne a minimálne na 110% som pripravená v tom pokračovať aj  naďalej. Som si 

vedomá toho, že s väčšinou z vás sa nepoznáme čo ja osobne považujem za obrovskú výhodu,  nakoľko 
dokážem ponúknuť tomuto zastupiteľstvu maximálnu nestrannosť a súčinnosť. Veď predsa úlohou 

kontrolóra  nie je kontrolovať ľudí, ale to či boli správne dodržané procesy, správne investované peniaze 
mesta aby úrad ako taký sa mohol stále postaviť pred 80% ľudí, ktorí nerozumejú našej zodpovednej 

práci a ukázať im že svoju prácu robíme dobre a hlavne pre ich spokojnosť. Bude mi cťou ak mi dáte 

príležitosť stať sa toho súčasťou. Ďakujem za pozornosť. 
 

Ing. Iveta Fekiač Sedláková PhD., kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra mesta Sabinov: 
- Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľte mi aby som sa vám 

predstavila a  v krátkosti priblížila moju predstavu o koncepcii kontrolnej činnosti pre mesto Sabinov. 
Volám sa Iveta Fekiač Sedláková, minulý rok som sa vydala do Sabinova. Moje dosiahnuté posledné 

ukončené vzdelanie je Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta. Dizertačná 

práca bola zameraná na ekonomické a manažérske aspekty riadenia podniku v ohrození, čiže krízový 
manažment. Pracovala som vo Vukove po ukončení vysokej školy, mala som veľké šťastie že mojím 

ďalším  zamestnávateľom bola Všeobecná úverová banka, kde som pracovala na firemnej pobočke ako 
firemný  poradca v riadiacej funkcii pre mestá a obce pre municipality. Druhým mojím šťastím bolo, že 

práve mojím klientom v tých rokoch keď som 15 rokov vykonávala túto prax bolo mesto Sabinov. 

Stretávala som sa s bývalými primátormi s oddelením finančným, pracovali sme spolu na aktívnych 
obchodoch na úveroch, na bankových ponukových zárukách, ale aj na mnohých ďalších produktoch 

napríklad na vkladových produktoch. V súčasnosti pôsobím ako vysokoškolský učiteľ na vysokej škole 
medzinárodného podnikania JSM Slovakia v Prešove kde učím finančné disciplíny, ako finančný 

manažment, financie a mena, podnikové financie, kontroling, kde som spoluautorkou učebnice a mnohé 

ďalšie predmety. Čo sa týka koncepcie kontrolnej činnosti, interná kontrola v samosprávach mestách 
a obciach vychádza z platnej  legislatívy pre oblasť samosprávy a tú musí rešpektovať každý kandidát 

aj každý jeden hlavný kontrolór v meste, čiže samozrejme bezpodmienečné rešpektovanie týchto 
zákonov  bude aj mojím life motívom a tak ďalších zákonov. Ako som si našla mesto Sabinov má ďalšie 

smernice napr. smernicu primátora mesta Sabinov o zásadách evidencie vybavovania a kontroly 
sťažností a petícií v meste Sabinov a ďalšie. Tieto legislatívne rámce samozrejme ohraničujú úlohu 

hlavného kontrolóra, ktorých je veľa a ktoré sú zaujímavé a náročné a predstavujú takú výzvu aj pre 

mňa samotnú, je to teda aj vypracovávanie rozličných správ o kontrolnej činnosti príjmov, výdavkov, 
finančných operácií samosprávy ktoré kontroluje hospodárenie, nakladanie s majetkom samosprávy 

a tak isto vybavovanie sťažností a petícií, predkladanie odborných stanovísk k návrhu rozpočtu pred 
jeho schválením, správy o výsledkoch kontrol. Našla som si, že teda môj predchodca pán Ing. Jozef 

Biroš ktorý bol predchádzajúcim hlavným kontrolórom v meste Sabinov predstavil plán kontroly na prvý 

polrok 2020, ale keďže situácia sa zmenila v čase keď tento návrh predkladal bude potrebné mnohé 
z navrhovaných aktivít vypustiť, resp. presunúť do druhého polroka napr. Sabinovský jarmok a s tým 

spojené aktivity, ale tak isto som si našla na stránke mesta, že mesto má rozpracované napr. finančné 
aktivity čiže napr. revitalizácia evanjelickej záhrady, rozšírenie a rekonštrukcia MŠ na Jarkovej ulici 

v Orkucanoch, tak isto  výstavba vyhliadkovej veže na Švabľovke a ďalšie aktivity kde je plán do 06.2020 
pokiaľ sa ukončia bude ich potrebné skontrolovať v druhom polroku. Čo mňa však zaujalo okrem týchto 

aktivít je správa, ktorú som sa dočítala, bola prezentovaná na MsZ 6.februára 2020 v ktorej som sa 

dozvedela  a tam sa plánujem zamerať, že bolo zistených 6 kontrol, kde je odporúčanie odstrániť zistené 
nedostatky. Čiže v najskoršom období ak by ste mi dali dôveru by som sa zamerala na kontrolu 

vyúčtovaných dotácií poskytnutých fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu mesta Sabinov, tak isto 



o cestovných náhradách na poliklinike v Sabinove, tak isto kontrola opatrení na nedostatky z kontrola 

vedenie účtovníctva, finančná kontrola vnútorná audícia MsKS, tak isto inventarizácia majetku 

a záväzkov mesta za rok 2018, centrum voľného času a tak isto prevádzka športovej haly. Čo vám 
ponúkam páni poslanci, pani poslankyne. Je to v prvom rade odbornosť, ktorá súvisí s mojou 

predchádzajúcou praxou, tak isto férovosť, čiže ako rešpektovania spravodlivosti, zodpovednosť, 
objektivitu, profesionálne správanie a vysoký etický štandard konania. Nie len to, že učím ale sama som 

ochotná sa učiť a toto, túto výzvu beriem ako nejaký nový posun v mojom profesionálnom živote, ja 

vám prajem aby sme sa dokázali nejako zhodnúť. Ďakujem vám za vašu pozornosť ktorú ste venovali 
môjmu vystúpeniu, všetko dobré.  

 
Ing. Janka Šoltésová PhD., kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra mesta Sabinov: 

-Príjemný dobrý deň, vážený pán primátor, vážené MsZ, milí prítomní. Je mi cťou zúčastniť sa zasadnutia 
MsZ a byť jednou z kandidátov vo voľbe hlavného kontrolóra mesta Sabinov. Na základe vami 

vyhlásenej voľby som sa do nej prihlásila. K predmetnému záujmu pristupujem s rešpektom, 

zodpovednosťou a s pokorou sa uchádzam o vašu podporu. Dovoľte mi aby som sa v krátkosti 
predstavila a povedala pár slov o sebe. Volám sa Janka Šoltésová, mám 53 rokov a som z Tulčíka. Mám 

ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého a tretieho stupňa. Vysokú školu som študovala a ukončila  
v Bratislave na vysokej škole ekonomickej. Som absolventkou fakulty ekonomiky a riadenia výrobných 

odvetví, odboru ekonomika práce. V roku 2019 som ukončila doktorandské štúdium na fakulte 

manažmentu prešovskej univerzity v Prešove. S výskumným zameraním dizertačnej práce  na finančné 
aspekty riešenia krízových situácií v samospráve. Moja profesionálna prax začala v roku 1991 

v poisťovníctve kde som 16 rokov, do roku 2006 pracovala v slovenskej poisťovni v Prešove, neskôr 
v Allianz slovenskej poisťovni v Košiciach. Pôsobila som na ekonomickom oddelení kde mojou pracovnou 

náplňou bolo účtovania, fakturácia, pokladňa, auto-prevádzka. Od roku 2005 do roku 2018 bol môj 
pracovný život spojený so samosprávou. Najprv som bola dva roky hlavnou kontrolórkou v dvoch 

obciach. V komunálnych voľbách v roku 2006 som bola zvolená za starostku obce Tulčík. Od roku 2007 

som ňou bola tri funkčné obdobia ako nezávislá kandidátka. Môžem povedať, že veľmi dobre poznám 
samosprávu jej chod aj jej problematiku. Práca v samospráve je pre mňa zaujímavá, mám v nej 

skúsenosti ktoré by som chcela využiť na pozícii hlavného kontrolóra, aj preto som rozhodla kandidovať  
na túto funkciu. Počas mojej práce som sa naučila samostatnosti, zodpovednosti pri vykonávaní, nových 

úloh, organizovaniu práce nie len sebe, ale aj svojím spolupracovníkom, rozhodovaniu a v neposlednom 

rade som získala aj komunikačné skúsenosti a značný všeobecný rozhľad v riadení samosprávy. Rozsah 
kontrolnej činnosti, postavenie, úlohy a zodpovednosť hlavného kontrolóra vymedzuje zákon o obecnom 

zriadení ktorý okrem iného hovorí, že hlavný kontrolór má byť nestranný a nezávislý. Ja vám túto 
nestrannosť a nezávislosť ponúkam. Medzi úlohy hlavného kontrolóra patrí kontrola zákonnosti, 

účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami 

mesta. Rovnako kontrola príjmov a výdavkov mesta, vybavovania sťažností a petícií, dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nadriadení mesta, plnenia uznesení a ďalšie úlohy. 

Podľa mňa kontrolná činnosť by mala byť zameraná na vytvorení takého účinného systému kontroly, 
ktorý by bol efektívny a objektívny. Takýto systém potom dokáže zabezpečiť fungujúci chod mesta. 

Chcem byť nie len kontrolórom, ale hlavne budem sa snažiť byť nápomocná aby sme po mojom 
prípadnom zvolení spoločnými silami riešili problémy mesta efektívne, ekonomicky a komplexne. 

Takýmito riešeniami by sa dokázalo predchádzať možným rizikám alebo ich v značnej miere eliminovať. 

Funkcia hlavného kontrolóra je v mojom ponímaní naozaj dôležitá a zaväzujúca úloha. Svojou činnosťou 
by som chcela prispieť k tomu aby mesto Sabinov napredovalo. Kontrolu chcem vykonávať zodpovedne, 

čestne, dôveryhodne, nezávisle a výsledky kontroly použiť do metodiky. Metodicky a systémovo 
usmerňovať mesto tak aby sa majetok zverený mestu rozvíjal. Vo výkone funkcie hlavného kontrolóra 

navrhujem na všetko dobré čo bolo doteraz vykonané a vylepšiť miesta kde sa javia isté rezervy. 

K mojím osobnostným vlastnostiam patrí zodpovednosť, komunikatívnosť, schopnosť flexibilne riešiť 
problémy v zmysle pre organizáciu kolektívnu spoluprácu. Verím že moja predstava o činnosti 

a zodpovednosti hlavného kontrolóra a môj životopis vás presvedčili, že som vhodnou kandidátkou na 
danú funkciu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.  

 
Ing. Jaroslav Šoltys, kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Sabinov: 

-Vážené dámy, vážení páni, prajem všetkým pekný príjemný deň. Dovoľte aby som sa predstavil, moje 

meno je Jaroslav Šoltýs, bývam v Sabinove, som ženatý, mám 44 rokov, dve deti, ukončené 
vysokoškolské vzdelanie v odbore manažment v podniku. Moja doterajšia pracovná kariéra je spojená 

so Slovenskou sporiteľnou. Mám 25 ročnú prax v o oblasti bankovníctva z toho som 20 rokov na pozícii 



riaditeľa. Začínal som v mestskej pobočke v Starej Ľubovni, následne som prešiel za vedúceho filiálky 

do Lipan, 6 rokov som pôsobil v Prešove ako zástupca riaditeľa mestskej pobočky, kde som mal 

v priamej riadiacej zodpovednosti 127 zamestnancov, 10 pobočiek v rámci Prešovského a Sabinovského 
okresu. Od marca 2012 som riaditeľom pobočky SLSP v Sabinove. Moje odborné znalosti asi nebudem 

veľmi vymenovávať, za tých 25 rokov absolvoval som množstvo školení, množstvo kurzov, množstvo 
odborných stretnutí a tak ďalej. Manažérske zručnosti, kurz právneho minima, samozrejme  vyznám sa 

aj v oblasti auditu, operatívnych kontrol v oblasti bankovníctva. Často kladená otázka v poslednom čase 

som sa stretával s otázkou prečo. Prečo riaditeľ banky? Prečo človek z oblasti finančníctva, prísť do 
štátnej správy? Myslím že je na to veľmi jednoduchá odpoveď, mám rád nové výzvy, nepoznám slovo 

nedá sa. A žijem v meste kde žije aj moja rodina a chcem byť jeho súčasťou, chcem byť určitým 
prínosom a myslím, že moje vedomosti a skúsenosti by mohli byť pre to mesto určite nejakým prínosom. 

Moje aktivity v meste, som členom finančnej komisie už druhé volebné obdobie, myslím že ostatný 
členovia finančnej komisie potvrdia, že snažím sa v rámci tých jednaní prinášať efekt hlavne z hľadiska 

odborných znalostí. Z hľadiska mojich skúseností snežím sa prispieť mestu aj v iných aktivitách čo sa 

týka financovania či už nejakých organizácií  združení v rámci mesta, snažil som sa podporiť sponzorsky 
nejaké kluby, škôlky, školy. Počas mojej pôsobnosti došlo aj k rekonštrukcii pobočky SLSP ako prvej 

v rámci celého Prešovského kraja a verte mi, dostať peniaze z Bratislavy na východ je veľmi ťažké, som 
veľmi rád, že sa nám to podarilo a že aj obyvatelia mesta Sabinov môžu vybavovať svoje požiadavky 

v oveľa modernejších a luxusnejších priestoroch. Moji predchodcovia spomínali čo je hlavnou úlohou 

kontrolóra takže myslím si že veľmi to nebudem rozvádzať. Ja vidím vo svojej osobe prínos nie len  čo 
sa týka kontrolnej činnosti ale myslím si že aj zákon 369 definuje činnosť hlavného kontrolóra, že sa 

môže zúčastňovať s hlasom poradným na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, na MsR a myslím že 
moja pridaná hodnota  je nie len tá kontrolná činnosť ale určité aj tie skúsenosti  v odbore  čo sa týka 

nejakých projektov, získavania finančných prostriedkov, vypracovaní nejakých projektových 
dokumentácií a podobných vecí. Takže hovorím nie len kontrolná činnosť, ale možno aj niečo naviac 

ponúkam. V banke sme zvyknutí dodržiavať či už zamestnanci alebo aj manažéri globálny kódex určitého 

profesionálneho správania a verte mi, že aj v tej novej pozícii ak by som bol úspešný toto je alfa a omega 
práce hlavného kontrolóra. Mojím základným cieľom bude vybudovať efektívny systém kontroly kde 

budú stanovené jasné pravidlá. Nebude to len čisto o hľadaní nejakých porušení pravidiel zákonov ale 
v prvom rade o nejakom tom usmernení, o vysvetlení a následne o dodržiavaní stanovených pravidiel. 

Som zvyknutý na určitý systém práce v banke a to chcem dodržiavať aj v novej pozícii ak by som bol 

úspešný. Činnosti na dosiahnutie tohto môjho cieľa, rád by som spracoval určitý manuál pre jednotlivé 
kontroly, na webovej stránke by som chcel vytvoriť určitý register kontrolných činností, ktoré by 

pomáhali organizáciám kontrolovaným aj z hľadiska nejakej metodiky, z hľadiska toho aby vedeli čo ich 
v tej kontrole čaká, aké boli nedostatky aby sa tie nedostatky neopakovali. Moje prvé kroky si 

predstavujem v novej funkcii, chcel by som zorganizovať pracovné stretnutie s poslancami mesta 

v prvom rade, následne s vedením mesta a samozrejme na základe týchto stretnutí a týchto poznatkov 
vytvoriť vlastnú koncepciu kontrolnej činnosti a samozrejme aj navrhnúť plán kontrolnej činnosti na 

druhý polrok. Na záver chcem povedať len jednu vec, chcem citovať známeho britského politika 
Churchilla ktorý povedal: „Strach je reakcia, odvaha je správne rozhodnutie“. Prajem vám, aby ste 

nabrali odvahu a dnes spravili správne rozhodnutie. Ďakujem za pozornosť.   
 

Ing. Anton Trišč, kandidát na hlavného kontrolóra mesta Sabinov: 

-Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, ostatní prítomní. Dovoľte 
aby som sa vám v krátkosti predstavil. Volám sa Anton Trišč, pochádzam z obce Jarovnice a momentálne 

už máme postavený rodinný dom a skolaudovaný v obci Uzovský Šalgov kde bývame spolu s manželkou 
a štyrmi deťmi. Vysokú školu som absolvoval na Technickej univerzite v Košiciach, fakulte výrobných 

technológií Prešov v odbore všeobecné strojárstvo so zameraním na počítačovú podporu výrobných 

technológií. Už v rámci som sa chystal, že som si chcel založiť živnosť a aj v rámci voliteľných predmetov 
som si vyberal rôzne predmety právneho a ekonomického zamerania. Počas posledného ročníka vysokej 

školy som si založil živnosť a plynule som prešiel do praxe pri riadení súkromnej firmy. O samosprávu 
som sa zaujímal už dlhšie a v roku 2011 ma zvolili za hlavného kontrolóra obce Uzovský Šalgov na 10% 

úväzok, neskôr v roku 2015 som bol zvolený za hlavného kontrolóra ovce Jarovnice na 80% úväzok. Od 
vtedy som živnosť vykonával už iba príležitostne vo voľnom čase, ak by ste mi prejavili dôveru a bol by 

som voľbe úspešný samozrejme, že by som ukončil aj živnosť aj doterajší pracovný pomer. Keďže som 

funkciu kontrolóra vykonával nepretržite 9 rokov, za uvedené obdobie som vykonal desiatky kontrol 
nielen na obecných úradoch ale aj v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Hlavný kontrolór 

nemá sankčnú právomoc, preto by vnútorná kontrola nemala byť postrachom ale jej výsledky a 



odporučenia z nej by mali byť využité v prospech mesta a na zabezpečenie lepšieho a efektívnejšieho 

fungovania samosprávy a spravovania verejných zdrojov. Kontrolór by mal byť predĺženou rukou 

poslancov zastupiteľstva keďže hlavne pre nich pripravuje podklady a odborné stanoviská. Myslím si, že 
pre hlavného kontrolóra je dôležité sústavné vzdelávanie o čo som sa vždy snažil a okrem dvoch 

viacdňových akreditovaných kurzov v oblasti kontrolnej činnosti v samospráve som absolvoval každý rok  
aj niekoľko jednodňových seminárov z rôznych oblastí týkajúcich sa samosprávy. Mestá a obce majú 

zverených niekoľko tisíc kompetencií a odborný záber samosprávy je veľmi široký preto by som sa o túto 

náročnú funkciu neuchádzal  ak by som nemal postupné skúsenosti z menších samospráv. Túto výzvu 
beriem s pokorou ako príležitosť pre môj odborný rast. V prípade, že by ste mi prejavili svoju dôveru 

budem sa snažiť naďalej si zvyšovať odbornosť a napomáhať pri efektívnom spravovaní tohto mesta. 
Ďakujem pekne za vypočutie. 

 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

-Poprosím teraz komisiu, ktorú som teraz určil pre túto voľbu, tajnú voľbu, nech prídu na pódium. Nech 

sa páči, pani poslankyňa Lenková, pán poslanec Kovalík a pán poslanec Haluška. 
Pán viceprimátor tlmočil názor, že sa chcete ešte 15 minút poradiť do zasadačky MsR poslanci. Nech sa 

páči, 15 minút. 
 

Tak vás porosím  pani poslankyne, páni poslanci začína voľba, tajná voľba hlavného kontrolóra mesta 

Sabinov. Nech sa páči pristupujte ku komisii a k samotnému aktu volieb. 
 

Vážené dámy, vážení páni poprosím predsedu komisie pána Mgr. Kovalíka aby prečítal výsledok tajného 
hlasovania.  

 
Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 

-Vážený pán primátor, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, ctení uchádzači na funkciu 

kontrolóra, teda hlavného kontrolóra mesta Sabinov, zástupcovia médií. Dovoľte mi aby som prečítal 
výsledky hlasovania o voľbe hlavného kontrolóra mesta Sabinov konaného dňa 2.apríla 2020. 

 
Zápisnica o výsledkoch hlasovania o voľbe hlavného kontrolóra mesta dňa 2.apríla 2020: 
Počet vydaných hlasovacích lístkov – 15,  
počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov – 15,  
počet odovzdaných neplatných lístkov – 0. 
 
Výsledok hlasovania počet získaných hlasov pre jednotlivých kandidátov v prvom kole: 
Kandidát č.1  Ing. Lukáš Baranič – 0 hlasov, 
Kandidátka č.2 Anna Ondrejová – 0 hlasov, 
Kandidátka č.3 Ing. Iveta Fekiač Sedláková PhD. – 3 hlasov, 
Kandidátka č.4 Ing. Janka Šoltésová PhD. – 0 hlasov, 
Kandidát č.5 Ing. Jaroslav Šoltýs – 4 hlasov, 
Kandidát č.6 Ing. Anton Trišč – 8 hlasov. 
Čiže môžeme konštatovať, že na základe výsledkov hlasovania  nadpolovičnou hlasov z prítomných 

hlasovacích lístkov získal kandidát č.6 Ing. Anton Trišč, ktorému zároveň blahoželám k zvoleniu do 

funkcie hlavného kontrolóra mesta Sabinov. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
-Ďakujem predsedovi komisie. Vážení kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, dovoľte aby som vám 

poďakoval za váš čas, za energiu ktorú ste dali do prípravy a do svojich prezentácií. Do vášho ďalšieho 

pracovaného života vám chcem popriať všetko najlepšie a veľa pracovných úspechov. Vážení poslanci 
MsZ takéto rozhodnutie, ktoré  ste urobili dnes svojou tajnou voľbou nebýva často, aj napriek tomu, že 

to nebolo ľahké verím, že ste vybrali správne , že vaše racio a zodpovednosť boli pri tejto voľbe hlavého 
kontrolóra na prvom mieste. Hlavnému kontrolórovi mesta Ing. Antonovi Triščovi prajem všetko 

najlepšie k tejto funkcii. Sabinov má nového hlavného kontrolóra, prajem mu veľa zdravia , z toho 
zdravia hlavne zo zmyslov aby zrak a sluch mu slúžil čo najdlhšie, prajem mu veľa elánu, veľa 

trpezlivosti, vitaj na palube, vitaj v kolektíve mestského úradu. Vážení prítomní ďakujem vám všetkým 

za účasť. 
Poprosím návrhovú komisiu aby prečítala návrh na uznesenie. 

 



Návrhová komisia predniesla návrh č.119 zo dňa 2.4.2020 k voľbe hlavného kontrolóra mesta Sabinov 
na uznesenie MsZ:  MsZ prerokovalo predložený materiál a v súlade s ustanovením § 18 a § 18 a) 
zákona 369/1990 z.b. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  berie na vedomie  výsledok 
voľby hlavného kontrolóra mesta Sabinov, ktorým sa na základe výsledkov tajného hlasovania stal Ing. 
Anton Trišč.   
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: Ďakujem, kto je za takýto návrh na uznesene nech zdvihne ruku. 

 
Za: 15 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní: 15 

 

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

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

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: Uznesenie sme zobrali na vedomie.  
 

 
 

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

 

V Sabinove dňa 2.4.2020 
 

 
 

..................................................              ................................................... 

    JUDr. Martin Judičák       Ing. Michal Repaský 
       prednosta MsÚ          primátor mesta 

 
 

Overovatelia zápisnice : Ing. Radoslav Ernst ..................................................................... 

 
   Mgr. Jozef Kolarčík ....................................................................... 

 
 

Zapisovateľka :  Ing. Júlia Štecová ............................................................................ 
 

 

  
 

 
 

 

 
  

                                       
      

 

 


