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1. Otvorenie 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta:  
Vítam všetkých na zasadnutí nášho mestského zastupiteľstva v 24.9.2020, po kontrole 
prezenčnej istiny konštatujem, že sme uznášania schopný. Poprosím Vás pani poslankyne 
a páni poslanci, aby ste sa prezentovali.  
 

2. Schválenie bodu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie 

overovateľov zápisnice 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta:  
Dostali ste v elektronickej podobe body návrhu programu dnešného rokovania, tak isto boli 
zverejnené na webovom sídle mesta, chcem sa preto opýtať či bude niekto chcieť doplniť 
návrh bodu alebo bodov programu? Nie je tomu tak, tak potom by sme pristúpili k schváleniu 
bodov navrhovaného programu, ako celku. Hlasujte prosím. 
 
Hlasovanie 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, 
Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta 
Soltisová, Mgr. Erik Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. 
Šimon Vaňo. 



 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta:  
Ďakujem, schválili sme si program dnešného rokovania. Na dnešnom rokovaní je prítomných 
14 poslancov MsZ, ospravedlnil sa poslanec Vargovčík, ktorý príde až na popoludňajšiu časť. 
 

Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice  
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta:  
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov Šimona Vaňa, Alžbetu Šoltysovú a Ernsta 
Radoslava. Má niekto iný návrh? Ak nie je tomu tak, tak poprosím pripravte hlasovacie 
zariadenie, kto je za zloženie takejto návrhovej komisie. 
 
Hlasovanie 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 12 
 
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, Mgr. Alžbeta 
Soltisová, Mgr. Erik Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. 
Šimon Vaňo. 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta:  
Poprosím návrhovú komisiu, aby zaujala miesto, ktoré je určené pre ňu. Za overovateľov 

zápisnice určujem pána poslanca Radačovského Erika a pána poslanca Kovalíka Miroslava. 

3. Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta:  
Pristúpili by sme k tretiemu bodu nášho rokovania a to je stanovisko MsR k prerokovanému 
programu MsZ, poprosím viceprimátora mesta pána Halušku, aby predniesol toto stanovisko. 
 
Ing. Ladislav Haluška, viceprimátor mesta: 
Ďakujem za slovo. Dávam stanovisko MsR k prerokovaným bodom MsZ: 
- Prezentácia investičného zámeru spoločnosti Architecture and desing studio, s.r.o. – závod 
na spracovanie ovocia a na výrobu džúsov a sušeného ovocia, MsR prerokovala predložený 
návrh danej spoločnosti a odporúča ho no dnešnom zastupiteľstve schváliť MsZ. 
- Návrh VZN č. 7/2020 o niektorých podmienkach držania a vodenie psov na území mesta 
Sabinov. MsR prerokovala, alebo návrh zmeny VZN a odporúča ho schváliť. Hlasovali všetci 
štyria členovia prítomní MsR.  
- Návrh VZN mesta Sabinov č.9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č.5/2014 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení VZN 
č.3/2016 a VZN č.2/2014 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta, MsR 
tieto zmeny, ktoré sú v materiáloch uvedené schváliť bez pripomienok. 
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta: 



- Návrh na nadobúdania majetku v katastrálnom území Orkucany, vysporiadanie 
cyklochodníka stavba Eurovelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, 
MsR odporúča MsZ schváliť tento majetkový prevod.  
-  Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta v katastrálnom území 
Telek, podľa materiálu MsR odporúča tieto veci schváliť na dnešnom zastupiteľstve, bez 
pripomienok. 
- Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva prevodu majetku mesta v katastrálnom 
území Sabinov, LV 4161 pozemok CKN – vodná plocha, priamy predaj  MsR odporúča MsZ 
tento prevod schváliť. 
-  Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, zastavaná plocha, je 
to na priamy predaj, MsR to odporúča schváliť.  
- Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta 
v katastrálnom území Drienica, máte tam uvedené pozemky podľa geometrického plánu, MsR 
odporúča schváliť. 
- Návrh na zriadenie vecného bremena pre Východoslovenskú distribučnú, zase tam sú 
vymenované pozemky,  MsR odporúča vecné bremeno schváliť v prospech Východoslovenskej 
distribučnej. 
-  Návrh na zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky, zase sú tam uvedené pozemky, máte v materiáloch MsR  prerokovala a odporúča 
to schváliť jednohlasne. 
- Schválenie prenájmu majetku mesta, prípad hodný osobitného zreteľa pre Polikliniku 
Sabinov, MsR to odporúča schváliť. Informácia o plnení rozpočtu mesta Sabinov  MsR zobrala 
túto informáciu na vedomie. 
- Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Sabinov, MsR odporúča tento návrh na III. Zmenu 
rozpočtu schváliť. 
- Návrh na prijatie finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej 
republiky, MsR  ho odporúča schváliť vo výške 303 349 eur.  
- Návrh na zmenu uznesenia č. 138 – odpísanie nevymožiteľných pohľadávok mesta, MsR 
odporúča takto predložený návrh schváliť. 
- Návrh na VZN č. 8/2020, ktorým sa mení alebo dopĺňa VZN o podmienkach poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta, MsR odporúča tento návrh zmeny schváliť vo VZN. 
- Návrh na zrušenie útulku pre občanov mesta, MsR odporúča schváliť zrušenie tohto útulku. 
Schválenie zmien a doplnkov č.10/2019 územného plánu mesta Sabinov, návrh VZN č.6/2020, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č.10 územného plánu mesta Sabinov, MsR 
ho odporúča schváliť v predloženej forme na dnešnom zastupiteľstve. 
- Návrh VZN mesta Sabinov č.10. ktorým sa  mení VZN č.9/2019 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdu, na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského 
zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2020 MsR ho odporúča schváliť 
v predloženej forme. Ďakujem 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie k tomuto bodu. 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie č.145 zo dňa 24.9.2020 k prerokovanému 
bodu: Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ. MsZ prerokovalo predložené 
stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ a toto berie na vedomie. 
Hlasovanie 



Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, 
Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta 
Soltisová, Mgr. Erik Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. 
Šimon Vaňo. 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Uznesenie sme zobrali na vedomie. 
 

4. Správa o výsledkoch kontrol 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Bod číslo 4 je správa o výsledkoch kontrol. Túto správu predkladá hlavný kontrolór mesta Ing. 

Anton Trišč, nech sa páči máte slovo.  

 

Ing. Anton Trišč, hlavný kontrolór: 

Ďakujem pekne za slovo. Túto správu predkladám na základe zákona o obecnom zriadení 

podľa, ktorého hlavný kontrolór predkladá výsledky kontrol priamo obecnému zastupiteľstvu 

na jeho najbližšom zasadnutí. Ide o pomerne rozsiahly materiál , preto v krátkosti predstavím 

výsledky jednotlivých kontrol, ak by ste chceli k niektorým výsledkom informovať 

podrobnejšie, rád to doplním v diskusii. V predloženom materiály sú predložené výsledky 

ukončených kontrol k dátumu 14.9.2020, k uvedenému termínu bola na základe plánu 

kontrolnej činnosti na prvý polrok ukončená jedna kontrola príspevkovej organizácie mesta, 

MsKS. Ďalšie tri kontroly boli ukončené na mestskom úrade na základe schváleného plánu 

kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020.  Pri kontrolách neboli zistené nedostatky, boli niekde 

navrhnuté nejaké  odporúčanie do budúcna a všetky boli ukončené správou. Prvá kontrola sa 

týkala čerpania výdavkov v športovom areály MsKS v roku 2019. V tabuľkovej forme máte 

uvedené zákazky nad 1 000 eur, ktoré boli zverejnené v profile verejného obstarávania. Všetky 

tieto položky som si prešiel aj v teréne, či boli dodané a všetko bolo, splnené a použité. Pri 

čerpaní výdavkov bolo zistené, že išlo o výdavky hlavne e bežnú prevádzku, na mzdy, a väčšina 

prostriedkov bola čerpaná aj na riešenie takých havarijných situácií a zabezpečenie bežnej 

životnosti, kdeže mnoho tých zariadení je už za hranicou životnosti, a potrebuje riešiť 

nevyhnutné opravy a zabezpečenie ich a funkčnosti. Jedna časť taj správy je venovaná aj rolbe, 

ktorá bola raz spomínaná aj na MsR. Tam som urobil prehľad, takých základných udalostí, ako 

to bolo kupované, obstarávané, financované a prevádzkované. Tam vznikli už od začiatku 

nejaké problémy s prevádzkou, nakoľko bola vybratá najlacnejšia  verzia pri tom obstarávaní 

a potom v praxi dochádzalo k tomu, že boli hneď od začiatku výpadky vo funkčnosti, čo sa 

riešilo aj u dodávateľa, ktorý tieto odstraňoval, a tým, že boli výpadky vo funkčnosti, ktoré bolo 

treba hneď riešiť tak dochádzalo aj k tomu, že sa investovalo aj do starej rolby aby bola 

zabezpečená náhradná, tak tam máte potom presne aké sumy na čo išli, koľko bolo použité. 



Potom sa bude do budúcna treba asi zaoberať aj týmto, aby sa zabezpečila funkčnosť tohto aj 

ostatných zariadení, ktoré sú už v takom stave, že bude treba do nich investovať. Ďalšia 

kontrola sa týkala dotácií na prenesený výkon štátnej správy na Spoločný stavebný úrad v roku 

2019. Táto dotácia bola zložená z troch zložiek. Prvá sa týkala úseku stavebného poriadku, 

druhá preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho 

stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, a tretia zložka sa týkala 

úseku vodnej správy ochrany ovzdušia, a ochrany prírody a krajiny. V súčasnosti je 

v Spoločnom obecnom úrade združených spolu s mestom Sabinov združených ďalších 17 obcí. 

Sumy boli poukazované mestu na základe prerozdeľovacieho pomeru podľa počtu obyvateľov 

príslušných obcí. Podľa tohto pomeru pre mesto Sabinov pripadal podiel 39,66%, pre obec 

Jarovnice 20,74%, obec Šarišské Michaľany 8,92%, obec Ostrovany 6,64%, a ostatné menšie 

obce mali všetky pomer pod 3%. Podľa tohto pomeru sa tie dotácie rozrátavali, a výdavky, 

ktoré vznikali nad rámec poskytnutých dotácií boli rozúčtované jednotlivým obciam podľa 

tohto pomeru. Ešte nad rámec kontroly, použitie dotácií za rok 2019 bolo zistené, že 

v zmluvách o zriedení spoločného stavebného úradu s jednotlivými obcami, ktoré boli 

schvaľované na prelome rokov 2010 a 2011 neboli presne určené pracovné úväzky 

zamestnancov za jednotlivé obce aj keď to v zmluvách bolo uvedené, že budú participovať na 

financovaní podľa rozsahu pracovného úväzku zamestnanca. Spolufinancovanie preto nebolo 

presne ani spochybniteľne zmluvne dohodnuté. Náklady sa medzi obce delili percentuálnym 

podielom podľa počtu obyvateľov jednotlivých obcí, no nie je podľa príslušných úväzkov 

zamestnancov. V súčasnosti prebiehajú rokovania o zmene nastaveného financovania 

a zmene termínov úhrad jednotlivých obcí. Po ukončení rokovaní odporúčam s účinnosťou od 

1.1.2021 uzavrieť s obcami nové zmluvy, kde budú upravené jednoznačné podmienky 

spolufinancovania spoločného obecného úradu. Ďalšia kontrola sa týkala výdavkov z rozpočtu 

mesta na rekonštrukciu verejného osvetlenia v roku 2019. Tam máte v tabuľkovej forme, 

konkrétne za rok 2019 uvedené jednotlivé faktúry, ktoré boli uhradené v rámci čerpania 

týchto výdavkov. Spolu za uvedený rok išlo o sumu 510 235 eur. Uvedené práce som si prešiel 

aj v teréne podľa dokumentácie, ktorú sme mali k dispozícii ohľadom rozmiestnenia tých 

svetelných bodov, a nezistil som, že by niečo chýbalo. Všetko bolo dodané. Raz som si vykonal 

takú obhliadku aj po zotmení, a som si pozrel aj funkčnosť týchto svetelných bodov na väčšine 

ulíc, neistil som nefunkčnosť, akurát v tom čase výkonu kontroly na kruhovom objazde bol 

výpadok niekoľkých svetelných bodov, ktorý vznikol následkom dopravnej nehody, ktoré sa 

riešilo následne. Na investičnú akciu bol schválený úver milión eur, tam v závere je uvedené, 

že celá táto suma už bola vyčerpaná. Jedna faktúra už išla aj za rok 2020 nad rámec tejto sumy. 

Po jej úhrade bolo celkové čerpanie 1 006 031 eur. Celková zmluvná suma však bola 1 141 000 

eur, takže zostáva vykonať práce v hodnote 135 000 eur. Na ich vykonanie ešte neuplynul 

zmluvne dohodnutý termín realizácie. Aktuálne na zvyšný čas prác nie je zabezpečené krytie 

v rozpočte mesta. Podľa uzatvorenej zmluvy o dielo má právo dodávateľovi určiť rozsah 

realizácie etapy číslo 3, má mesto právo určiť rozsah na základe rozhodnutia MsZ 

s odsúhlaseným rozsahom, a finančným krytím záväzku. V prípade, že MsZ sa rozhodne 

pokračovať v nedokončených prácach, odporúčam to prijať formou uznesenia s uvedením 

rozsahu prác a zabezpečením krytia v rozpočte tak, ako je to v podmienkach zmluvy. Po 

dokončení zvyšných prác bude potrebné zabezpeč užívacie povolenie v kolaudačnom 

rozhodnutí, ktoré ešte nebolo keďže neboli dokončené všetky úseky. Ďalšia kontrola sa týka 



kapitálových výdavkov pri výstavbe komunikácie na ulici Šancová. Zámer realizácie akcie bol 

schválený MsZ, kde bolo schválené financovanie tohto projektu prostredníctvom návratných 

zdrojov financovania 500 000 eur. Tam v texte máte podrobnejšie rozpísané, aké položky išli, 

čo bolo uhradené, tak isto v tabuľkovej forme je uvedený zoznam uhradených faktúr. V tejto 

výslednej 429 903 eur bola investičná akciu zaradená do majetku mesta na základe protokolu 

zo dňa 24.2.2020. Tak isto obhliadkou v teréne neboli zistené nedostatky, všetky komunikácie 

sú kompletné, nebolo zistené, že by niečo chýbalo. Na základe po realizačného zamerania bolo 

zistené aj dodanie určitých prác v mierne vyšších množstvách oproti uvedeným, ktoré si 

dodávateľ nenárokoval uhradiť ako práce navyše a akceptoval celkove zmluvne dohodnutú 

cenu. Tam po realizačné zameranie sa robilo presne a dakde vyšli nejaké štvoráky, alebo tie 

parametre komunikácií v mierne vyššom objeme ako bolo zmluvne dohodnuté, ale bolo to 

uhradené tak ako, ako tá zmluvná ceny vyšla na základe verejného obstarávania. Toľko z mojej 

strany, potom v diskusii keby ste chceli konkrétnejšie ku niečomu, rád zodpoviem.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta:  

Ďakujem kontrolórovi mesta, otváram diskusiu, prihlásil sa do diskusie pán poslanec Hrabčák,  

nech sa páči. 

 

Ing. Marek Hrabčák PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pán primátor, ja budeme reagovať na tento materiál pretože ma zaujala 

v tomto materiáli hlavne časť rolby, ktorú používame na zimnom štadióne. My sme sa o tomto 

probléme dozvedeli, teda ja osobne, neviem ako ostatní poslanci na júnovom zasadaní  členov 

finančnej komisie kde z čista jasna sme sa dozvedeli, že vlastne na údržbu samotnej ľadovej 

plochy sa používa stará rolba, ktorá k dnešnému dňu má takmer 30 rokov, a táto informácia 

ma zarazila. Ja ďakujem pánovi kontrolórovi, že nám popísal celú tú genézu toho ako sa sme 

od myšlienky prešli až k zakúpeniu toho stroja, ale zaráža ma akým spôsobom došlo vlastne 

k odstaveniu toho nového stroja. Ma sme mali nejaké stretnutie s členmi finančnej komisie aj 

pred nedávnom, asi pred dvomi týždňami. Ta sme si vypočuli vedenie mesta v zastúpení, alebo 

teda vedenie úradu v zastúpení pána prednostu, že mesto Sabinov sa bude v budúcnosti 

uchádzať o ďalšie finančné zdroje na revitalizáciu samotného športového areálu a jeho časti, 

teda ľadového štadióna. A potom som si dal taký jeden veľký otáznik koľko peňazí ide do 

týchto objektov. A teda je na mieste otázka na vedenie mesta, čo s tým chceme ďalej robiť, či 

sme spokojní s týmto stavom, že sme kúpili pred niekoľkými rokmi novú rolbu, ktorá je bokom, 

a či sme vlastne my poslanci, a to je taká autorská otázka neboli zavedení v prípade 

deklarovania potreby novej rolby. Pretože pred niekoľkými rokmi nám vedenie mesta, 

a vedenie športového areálu sa snažilo nahovoriť, že potrebujeme novú rolbu, pretože 

v súvislosti s novým štadiónom a jeho prekrytím stará nebude vyhovovať.  A čuduj sa svete 

niekoľko rokov po zakúpení, po zakrytí štadióna, po zakúpení novej rolby prichádzame na to, 

že stará stále funguje a tá nová nie. To čo analyzuje a popisuje pán kontrolór v samotnom 

materiáli, ak ma tak isto tak trošku dvihlo zo stoličky, pretože je tam napísané alebo teda pán 

kontrolór uviedol, že: bola vybratá najlacnejšia verzia rolby. Dámy a páni opäť autorská otázka 

do pléna. Najlacnejšia verzia rolby znamená to, že kupujeme druhotriedny výrobok? Nie, kúpili 

sme prvotriedny výrobok, a teda nemôžeme sa uspokojiť s tým, že sme kúpili najnižšiu, 

najlacnejšiu rolbu, a konštatovať keď  sa pokazila, no ale však sme kúpili najlačnejšiu. 



Jednoducho my , sme kupovali prvotriedny výrobok, pokiaľ v kúpno predajnej zmluve nebolo 

uvedené inak. To ja po prvé a po druhé nový, pokiaľ si dobre spomínam. A preto dámy a páni 

poslanci poďme sa tejto venovať, pretože si myslím, že peniaze nemôžeme púšťať len takto. 

Máme byť zodpovední pri narábaní, pri nakladaní s verejnými zdrojmi, a toto nesmieme tak 

nechať. Odišlo tak takmer 80 tisíc eur, ktoré momentálne stoja na boku, a stará rolba naďalej 

je používaná, ktorá bola podľa predchádzajúceho tvrdenie vedenia športového areálu 

nepoužiteľná na nové zakrytie, alebo na nový stav tohoto  ľadového vlastne štadióna. Píšte 

v materiáloch, že vo veľmi krátkej dobe sa začali prejavovať nejaké poruchy, a bola urobená 

vlastne nejaká analýza, nejaký posudok technický, ktorý uznal chybu motora. Motor bol 

vymenený, to je veľmi závažná chyba výmena motora. Motor bol vymenený a ďalšej veľmi 

krátkej dobe opäť nastali ďalšie poruchy motora, ktoré dodávateľ uznal, ale dodával len diely 

a materiál na opravu, a samotné práce už nám účtoval. Samozrejme aj po tej druhej oprave 

pravdepodobne nastala ďalšia porucha, tretia  porucha, ktorá spôsobuje trvalú nefunkčnosť 

alebo čiastočnú funkčnosť tejto rolby a ja sa pýtam. Aké kroky sme urobili voči dodávateľovi 

s ktorým máme zmluvný vzťah? Aké kroky sme urobili aby sme vlastne si uplatnil tretiu 

reklamáciu, prípadne výmenu celého výrobku, prípadne odstúpili od kúpnej zmluvy. Pretože 

viete momentálne sme v stave, že 30 ročná rolba nám čistí ľad, a vytvára ľadovú plochu 80 

tisíc eur nám stojí na boku, a rozmýšľame o novom štadióne, čo je celkom relevantná 

požiadavka, podľa mňa Ok poďme do toho pokiaľ príde nejaká výzva, ale jednoducho stále je 

tu veľký otáznik s účelnosťou a zodpovednosťou pri narábaní s verejnými zdrojmi. Čiže moja 

otázka je pán kontrolór, chcem počuť Vaše stanovisko. Či sme urobili dostatok na to, aby sme 

zvrátili tento stav a teda povedzme odstúpili od kúpnej zmluvy, a ako jeden vlastne 

z účastníkov zmluvy vlastne dostali svoje peniaze naspäť. Pretože momentálne ten stav, nijaký. 

Zmluva pokiaľ viem, alebo teda záruka na samotný výrobok skončila, uvádzate v materiáloch 

36 mesiacov, a momentálne sme tak ako som povedal v stave tak, ako to bolo pred kúpou 

tejto rolby. Teda bez funkčnej rolby, novej. Ďakujem  

 

Ing. Anton Trišč, hlavný kontrolór: 

Chcem len doplniť, že tá nová rolba je funkčná len podľa vyjadrenia, keď som bol v areály nemá 

dostatočný výkon, že má problémy, že sa tam hltí ten sneh, a také technické problémy, že sú 

tam, ale tými investíciami stále bola udržiavaná v prevádzky schopnom stave, len pri tých 

výpadkoch tá stará nahrádzala ten čas, kým sa zaradí naspäť nová, a čo sa týka toho, tá 

kontrola sa týkala roku 2019, že toto bolo nad rámec toho kontrolovaného obdobia, len som 

chcel spísať ten stav. Takže toto nemám tak podrobne zmapované, ale je to už po záručnej 

lehote, takže by bolo možno na novú kontrolu, alebo tak podrobnejšie prejsť ako to všetko 

bolo v tom čase. Ja som povinný sa držať tohto kontrolovaného obdobia, ktoré robím. Toto 

bolo tak nad rámec toho, že som si pozisťoval tie veci, aby ste mali viac informácií k tomu. 

Vravím ako čo sa dalo oni doplnili v rámci toho reklamačného konania a momentálne už to je 

po záručnej dobe, takže neviem detaily viacej.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem s faktickou poznámkou pán poslanec Ernst. 

 

Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 



Ďakujem za slovo, aj chcem poďakovať môjmu predrečníkovi pánovi poslancovi, ktorý trefne 

pomenoval všetky problémy ktoré sú s tou rolbou. Pri obstarávaní verených financií sme určite 

nepochybili, ale ja by som sa chcel opýtať. Prečo nás vedenie športového areálu a MsKS 

neinformovalo o týchto problémoch. AK by sme o nich vedeli včas, určite by sme prijali kroky, 

minimálne zaviazali vedenie mesta, aby konalo. Takto sme, keďže sme o ničom nevedeli 

nemohli nič prijať. Ma sme sa to dozvedeli teraz zo správy, ja som z toho tiež prekvapený 

a šokovaný, že j v takom stave tá rolba. 90 tisíc euro není 9 euro, ja si myslím, že sme mali 

konať a bolo treba konať včas a rýchlo. Ďakujem 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, do diskusie sa prihlásila pani poslankyňa Lenková, nech sa páči. 

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

Keď som si čítala v správe práve tú časť o rolbe, tak som naozaj ostala aj ja mierne povedané 

prekvapená. Ak sa pamätáte tí, ktorí sme boli poslancami aj v minulom volebnom období, celé 

to obstarávanie respektíve návrh na to, že nám je treba rolbu, prebiehal opäť vo veľmi veľkej 

časovej tiesni. Bolo nám predstavené, rýchlo, rýchlo, rýchlo sa musí niečo kúpiť. Pomerne 

chaoticky predstavené aj návrhy, čo môžeme získať, za aké peniaze. Veď tie sumy za aké tu 

vidím, vôbec nekorešpondujú s tým, čo sa nakoniec schválilo. Boli nám predložené nejaké tri 

sumy a potom nakoniec sme schválili tých  25 000, ktoré pamätám sa, že sme diskutovali, že 

odkiaľ sa takáto suma  nabrala, a prečo to ideme takýmto spôsobom obstarávať a podobne. 

Pravdepodobne je neskoro, teraz nad tým už lamentovať. Len si musíme zobrať veľké 

ponaučenie z toho. Prvé je, že ak sa vyskytla prvá chyba a výrobca iba vymenil motor, je tiež 

diskutabilné, pretože sme mohli žiadať nový výrobok. AK sme nežiadali a opravil sa motor, 

a opäť sa vyskytli závady, tam už bolo jednoznačne treba trvať na odstúpení od zmluvy 

a o vrátení finančných prostriedkov. Pravdepodobne tá poruchovosť vyplýva z toho, čo sme sa 

dočítali v závere všetkého, že aj keby sme boli chceli tú rolbu predať, nebol by záujemca lebo 

táto rolba vlastne nemá také parametre aby dokázala očistiť zimný štadión. Čiže kúpili sme 

blud. Jednoznačne blud, za 80 tisíc, či 90 tisíc, či  100 tisíc, ani neviem za akú sumu vlastne, 

lebo je tam plno údajov, ktoré sú tiež také všelijaké. Teraz už pravdepodobne fakt neurobíme 

nič. Prišli sme o tých 80 tisíc, a máme dve rolby z ktorých takmer ani jedna nie je  použiteľná, 

a neustále do toho musíme investovať. Aj keď z pohľadu nášho rozpočtu možno nejakých 

1200, 1800 eur nie je likvidačná suma, ale ja poprosím kompetentných aby nám do budúcej 

finančnej komisie predložili celkovú sumu, ktorá sa vlastne investovala do toho, aby nám rolby 

pracovali. Je viac než jasné, že budeme potrebovať novú, čo urobíme s tými starými neviem, 

ale na MsR som upozorňovala aj na iné zákazky pri ktorých stále víťazí najnižšia suma. Bez 

ohľadu na to aby sme si preverili či firmy, ktoré vyhrali verejné obstarávanie majú na to 

zamestnancov, či majú na to techniku, a či majú na to čas. Lebo nám sa zákazky neskutočne 

naťahujú, a keď vidíme kto tie zákazky robí, tak sú to subdodávatelia na veľmi pofidernej 

úrovni, by som to takto stručne nazvala. Takže zamyslime sa nad tým, či nebude rozumnejšie 

možno niekedy investovať aj o niečo vyššiu sumu, ale bude pri nej záruka, práca bude dodaná 

kvalitne, adekvátne dobe v ktorej žijeme, že to nebudú predpotopné zastaralé technológie, 

a že to bude dodané aj v dostatočnom časovom termíne. Týka sa to všetkých verejných 

obstarávaní bez ohľadu na to čo budeme robiť pretože mám dojem, že tá najlacnejšia ponuka 



naozaj nespĺňa to čo súvisí s efektívnym investovaním finančných prostriedkov  z nášho 

rozpočtu. 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta:  

Ďakujem, s faktickou poznámkou pán poslanec Ernst. 

 

Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pán primátor. Myslím, že pani poslankyňa to pomenovala úplne trefne, kto 

lacno kupuje, dva krát kupuje. To je staré pravidlo a ja ho tak isto dodržiavam. V každom 

prípade ma napadla ešte jedna vec, ku rolbe by som sa chcel vrátiť. Kto vlastne vytipoval 

parametre pre túto rolbu, a na základe akých, na základe akých kritérií, lebo zdá sa, že celé to 

výberové konanie, a celé to obstarávanie bolo od začiatku zle nastavené. Pochybil ten človek, 

možno pán kontrolór keby ste sa na to pozreli a skúsili nejakú krátku informáciu, stačí aj 

emailom. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, s faktickou pán poslanec Kovalík. 

 

Ing. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne pán primátor, kolegyne, kolegovia. Ja len snáď s faktickou k kolegyni 

poslankyni Lenkovej, čo sa týka verejných obstarávaní. Pr pod limitoch, ktoré sú 180 tisíc 

stavebné práce sa môže prihlásiť hocikto, čiže my nemôžeme zabrániť uchádzačovi ísť 

uchádzačovi do procesu verejného obstarávania. Pri zákazkách s nízkou hodnotou to znamená 

do 70 tisíc tovary a služby, a práce do 180 tisíc, je na obstarávateľovi koho si vyberie. Mestá 

aplikujú to aj takto, že dávajú to na web stránku výzvu, ktorú zverejňujú, a oslovujú minimálne 

troch. Dnes nebráni osloviť pri týchto zákazkách aj viacerých uchádzačov, a tým pádom bude 

aj vytendrovaná aj cena dobrá, aj zhotoviteľ, ktorý teda oslovený teda je objednávateľom, 

a väčšinou objednávateľ oslovuje takého zhotoviteľa s ktorým má dobré skúsenosti. Čo sa týka 

aj ceny obvykle aj vo veľkých zákazkách je cena, robili sme aj rôzne obstarávania, kde bola aj 

kvalita, teda kde bola lehota výstavby, tam už zhotovitelia už bicyklovali a tým, že dávali 

mimoriadne nízku lehotu výstavby, ale dávali  vyššiu cenu. Takže je to všeobecné, ale 

všeobecne dneska sa už pri veľkých zákazkách používa jediné kritérium, teda je najnižšia cena.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, druhý diskusný príspevok pani poslankyňa Lenková. 

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

Ja chce poprosiť pána kolegu poslanca aj na MsR rade aj tu odpovedá na danú problematiku 

on. Áno, má na to právo, ja očakávam odpoveď od vedenia mesta. Pretože vedenie mesta musí 

zaujať jasné stanovisko k tomu ako budeme riešiť verejné obstarávania. A ešte poprosím, ja 

som sa pomýlila nemôžem reagovať faktickou na faktickú, takže môžete mi tam vymazať. Dala 

som diskusný príspevok.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta:  



S faktickou pán poslanec Hrabčák, nech sa páči.  

 

Ing. Marek Hrabčák PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pán primátor, ja len doplním mojich kolegov. Určite v tejto veci sa zhodneme 

úplne všetci a vrátane vedenia mesta, vrátane vedenia športového areálu, a MsKS. Ja len 

chcem doplniť jednu vec a zvýrazniť. Nízka cena neznemená, že kupujeme nekvalitný produkt, 

nízka cena nie je ospravedlnením kvality a nefunkčnosti produktu, čiže  prosím, kto lacno 

kupuje – dva krát kupuje. Ok, to možno funguje niekde, ale v tomto prípade nízka cena nemôže 

ospravedlňovať nekvalitný produkt, ktorý neplní svoj účel podľa kúpno  predajnej zmluvy, 

kúpnej zmluvy, čiže len aby, vlastne ten význam nízkej ceny nepredčil tú funkčnosť toho 

výrobku. Čiže ešte raz, nízka cena nerovná sa nekvalitný druhotriedny výrobok, a my sme 

nekupovali druhotriedny výrobok, ale prvú triedu. Ďakujem  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďalší do diskusie pán poslanec Kropiľák, nech sa páči. 

 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, ja len troška na také ozrejmenie situácie. 

Bol som aj v minulom volebnom období, vtedy keď sme tú rolbu prejednávali a zakúpili. Bol 

som poslancom a mnohí aj z mojich predrečníkov tak isto boli poslancami, takže si spomínate, 

že tá situácia ohľadom kúpi rolby bola napätá už vtedy, a naozaj sme tie finančné prostriedky 

tak nejak zvažovali ktoré použijeme na nákup rolby, a rozhodli sme sa, aj zo správy pána 

kontrolóra je, sme vyčlenili v rozpočte prostriedky, ktoré naozaj stačili len na kúpu tejto rolby, 

že parametrami možno  bola na hranici takej tej kvality, nie kvality, ale dimenzie na to aby 

stíhala naše, náš zimný štadión spracovať. To možno je aj troška naša chyba, pretože nám boli 

vtedy predostreté tri ponuky a určite tam bola aj elektrická rolba s vyššími parametrami. Dali 

sme to dole, že naozaj ostávame pri tej plynovej s nízkou, nižšou cenou, že nám to stačí. No 

bohužiaľ, je to tak ako to je, tá poruchovosť tam sa vyskytla. Zase by som to tak zobral, že tá 

rolba nie je nefunkčná, ona je funkčná a ostáva v zálohe, chybou je možno, že sme vtedy 

naozaj zgrglošili a nedali sme troška vyššiu dimendziu, kde by nám vlastne ten zimný štadión 

spracovala tak jak potrebujeme. Ďakujem 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, s faktickou  pán poslanec Hrabčák. 

 

Ing. Marek Hrabčák PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pán primátor, ja doplním môjho predrečníka pána Kropiľáka. Je treba 

povedať a rozlišovať medzi tým, či je funkčná, nikde na nejakom stanovišti kde stojí už niekoľko 

rokov, a či je naozaj aj použiteľná. A v tomto prípade, to asi nie je to isté funkčná a použiteľná, 

pretože keď na údržbu ľadu používajú starú 30 ročnú rolbu, to znamená, že tá nová môže byť 

funkčná. To znamená môžeme ju naštartovať, a ten motor proste funguje, ale použiteľná asi 

nie je, pretože nemá dostatočný výkon motor na to aby sa tá rolba dokázala pohybovať 

dostatočne razantne po tom ľade, aby ten  šnek, ktorý ten sneh sťahuje z tej ľadovej plochy, 

aby mal dostatočné otáčky, čiže opakujem funkčná asi áno, ale použiteľná určite nie.  



 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, ďalší do diskusie pán poslanec Ernst, nech sa páči.  

 

Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pán primátor, ja už iba naozaj krátko k tej rolbe. Myslím si, že kto lacno 

kupuje – dvakrát kupuje, je to overené a je to tak, ale čo sa týka rolby, my sme nekupovali  

lacno. Tá rolba nie je lacná, my sme kúpili drahý stroj, na dané parametre, ktoré boli 

vytipované  v verejnom obstarávaní. Takže ja si myslím, že za tieto peniaze sme mali dostať 

kvalitný stroj, ktorý by mal slúžiť do dnes. Veď to úplný paradox a na hlavu postavené, že 30 

ročný stroj funguje a nový, ktorý je tesne po záruke nefunguje, resp. akože je funkčný 

odstavený kdesi v boxe. Je to naozaj na hlavu postavené. Takže ja si osobne myslím, že tuná 

muselo byť nejaké pochybenie, minimálne pri zadaní parametrov na obstaranie tejto rolby, 

a druhá vec je, že sme mali byť určite informovaní zo strany vedenia a športového areálu, 

alebo vedenia myslím bývalého lebo je tam teraz nový pán riaditeľ vedenia MsKS o tom, že je 

takýto problém s touto rolbou, a ja verím tomu, že mesto by urobilo všetko pre to aby sa tá 

rolba reklamovala, alebo by sa odstúpilo od zákazky, alebo našla nejaká vhodná právna forma, 

ako získať peniaze späť, prípadne získať novú kvalitnejšiu rolbu. Teraz sme prišli o peniaze, 

a musíme hľadať riešenie čo s tým budeme robiť ďalej. Mne sa to nezdá správne, preto na to 

reagujem. Ďakujem  

 

 Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, pán prednosta Judičák, nech sa páči. 

 

JUDr. Martin Judičák, prednosta mesta: 

Dobrý deň, ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel k tej rolbe vyjadriť asi tak, pretože tu 

zaznelo niekoľko pochybností k tomu či je funkčná a či je použiteľná, a myslím si že tieto 

pochybnosti by dokázal určite vysvetliť aj súčasný pán riaditeľ, pretože má za sebou aj zimnú 

sezónu už, čiže toto vie určite povedať. Určite nerozptýli nijako pochybnosti on, ani primátor, 

ani ja čo sa týka výberu tej rolby, pretože sme tu nikto z nás pri tom rozhodovaní nebol. Ja 

poviem k samotným možno parametrom tej voľby, len toľko, že ja som si pozrel spätne ten 

materiál z roku 2015. kedy to bolo vtedy tuná položené na stole na rozhodnutie, mnohí ste tu 

boli. Neboli tam viac menej nejaké porovnateľné stroje, dá sa povedať, ale dá sa povedať, že 

tam boli nejaké tri úrovne. Lepšia, stredná, najlepšia, rozhodnutie padlo aké padlo. Naozaj to 

nebolo málo peňazí. Pán riaditeľ vysvetlí, že či rolbu používajú, či nepoužívajú, resp. načo 

konkrétne, lebo to takto paušalizovať si myslím, že sa ani nedá, len preto, že oni ju nevedia 

možno použiť iba pri frézovaní ľadu, ale normálne čistenie, úprava ľadu sa s ňou robí. Ale to 

vysvetlí pán riaditeľ. Dodám len toľko možno na odľahčenie, že nemôže sa porovnávať, a teraz 

bez urážky škodovka s mercedesom, lebo toto je možno nejaká škodovka a tá elektrická, ktorá 

bola pomaly dva krát drahšia ako tých 90 tisíc, je možno taký mercedes. K tým verejným 

obstarávaniam, ono vlastne celá diskusia, ja vždy reagujem až na koniec, lebo mnoho krát tá 

diskusia mnoho vecí vyrieši, aj čo sa týka rolby, pán poslanec Kropiľák to ja si myslím, že pekne 

zhodnotil keď sa vrátil do tej minulosti, a  pán Kovalík tiež povedal k verejným obstarávaniam. 

Viete ako obraciate sa síce na vedenie mesta, ale ani ja, ani primátor, my neobstarávame. 



Nikto z nás osobne neobstaráva, obstarávajú v závislosti od zákazky, či to je zákazka s nízkou 

hodnotou u nás sa samozrejme obstaráva, keď sú to pod limitné zákazky, tak tieto zákazky 

obstarávame externe. Buď cez agentúru regionálneho rozvoja cez firmy, ktoré sa tým 

zaoberajú, tak ako profesne pán poslanec zaoberá. Preto odpovedal, pretože vie pri tých 

stavebných zákazkách lebo tam asi mierila, tá vaša otázka, sú práveže tie podmienky účasti 

práveže dosť podrobne špecifikované, problém je ale ten,  že tí účastníci ich cedia doložiť 

hocijakým prehlásením aj inej firmy. A tú podmienku účasti splnia, ale ja si myslím, že kvalita 

diela nezávisí od jeho verejného obstarávania, ale od samotnej kontroly a dozoru počas 

realizácie toho diela. Na to by sa malo dbať, ja si myslím, že naši zamestnanci dozorujú dobre, 

naši poslanci, ktorí sú v komisii tiež dobre dbajú na to aby tie diela boli kvalitne urobené, 

a ťažko hovoriť takto všeobecne, lebo museli by sme naozaj prejsť ku konkrétnej zákazke, kde 

máte nejaké výhrady a riešiť to samozrejme. 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Dobre, poprosím pána riaditeľa MsKS, nech sa páči, pán Váhovský. 

 

Mgr. Jozef  Váhovský, riaditeľ MsKS: 

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci príjemný dobrý deň. Áno, 

otvorila sa aj téma počas návštevy MsKS a športového areálu aj téma rolby, a ich funkčnosti, 

a na športovom areále konkrétne na zimnom štadióne. Čo sa týka týchto záležitostí, takže už 

máme za sebou, aspoň ja mám za sebou zimnú sezónu takže by som konkretizoval, ako je rolba 

využitá resp. nevyužitá. Musím sa prikloniť naozaj, keď som hľadal, že ako sa rolba 

zaobstarávala, ako prišla do boxov ku zimnému štadiónu z konštatovaním ako hovoril pán 

poslanec Kropiľák. Bola na stole istá suma, boli tri ponuky, vybrala sa suma za ktorú sa vybrala 

rolba. Momentálne ak si pamätám bolo to ešte kupované cez trhovisko, pripojili sa tam asi 

dvaja účastníci, ktorí prihadzovali pri položke do 80 tisíc po 0,10 a 1 euro. To je taká prvá 

informácia, ako to nejak celé prebiehalo, takže to bola naozaj trošku aj na nervy, čo sa týka 

tohto. Ďalšou záležitosťou čo sa týka funkčnosti rolby.  Rolba je funkčná, ale tak ako bolo 

povedané nespĺňa parametre, ak máme technológiu, treba si povedať aj to, ktorá má 30 rokov 

v rámci chladenia, veľa záleží aj od podmienok vonkajších aj od konkrétneho čpavkového 

chladenia. Ak je príliš zaťažený ľad, napríklad ak minulý rok sme mali verejné korčuľovanie, 

kde prišlo veľké množstvo ľudí boli sme nútení, boli sme nútení viac chladiť, tým pádom ľad 

sa, ako keby naberal na hrúbke potom muselo prísť, že rolba musela tento ľad zrezávať. To 

jeden pojem, nie iba očistiť od snehu, ale zrezávať prakticky po každom, po každej objednávke, 

alebo po každom verejnom korčuľovaní. Došlo k tomu, že tá rolba jednoducho nestíhala, tá 

nová rolba nestíhala  takýto nápor ľadu a starého chladenia, dať do stavu ako by to bolo 

vhodné. No a to je tá záležitosť, že keď sa potom vytiahla z boxu, ako ste spomínali, stará rolba 

tak tá to zvládla. Jednoducho zvládla to znova po nejakej menšej investícii, kedy sa či už 

nechávajú prebrúsiť konkrétne nože a tak ďalej, a tak ďalej, a pripravila sa tá rolba to zvládla, 

ale zvládla to takým spôsobom, že sa zrezával ľad napr. do jednej hodny rána, ale zvládla to. 

Čiže tá staršia je funkčnejšia, ale nová nehovoríme, že je nefunkčná a že len naštartuje. Ona 

bežne behá a čistí ľad napr. po objednávkach alebo po verejnom korčuľovaní, ale keď 

dochádzame napr. dvakrát, trikrát za sezónu ku väčšiemu čisteniu a zrezávaniu  ľadu, tak 

používa sa preto aj tá stará rolba. Čiže máme momentálne ako keby dve rolby, nám ide len 



o to, aby sme tie podmienky, či už kvôli hokejovým zápasom, alebo verejnému korčuľovaniu 

dali čo najlepšie, ale treba brať do úvahy množstvo premenných, ktoré disponujú a sú tam 

v rámci celej prevádzky ľadovej plochy. Nie len možno zamerať sa teraz konkrétne na tú rolbu. 

Toľko možno z tejto mojej strany naozaj, nechcem sa ja nejak ani vyhovárať, ani hovoriť, že 

vtedy nebol som, a ako. Jednoducho hovorím, nám, pre nás je dôležité aby sme udržali ten 30 

ročný stav celej technológie zimného štadiónu funkčný. Čo sa týka tejto rolby, možno že to 

naozaj nebola, najšťastnejšia voľba, ale možno na odľahčenie takto poviem, niekedy si kúpite 

nové auto a tiež sa Vám pokazí, a toto bola asi ten prípad. Ďakujem pekne.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, ešte niekto do diskusie?  Ak nie, tak poprosím návrhovú komisiu aby prečítala návrh 

na uznesenie k tomuto bodu. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh č. 146 k správe o výsledkoch kontrol: MsZ prerokovalo 
predložený materiál a podľa § 18d ods. 1 a § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie správu o výsledkoch 
ukončených kontrol. 
 

Hlasovanie 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef 
Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Soltisová, Mgr. Erik 
Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo. 
Nehlasovali: Ing. Marek Hrabčák PhD. 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Uznesenie bolo prijaté. 
  

5. Správa o kontrolnej činnosti za II. Štvrťrok 2020 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta:  
Materiál pod poradovým číslom 5 je správa o výsledkoch činnosti za II. štvrťrok 2020, materiál 
predkladá hlavný kontrolór mesta Ing. Anton Trišč, nech sa páči máte slovo. 
 
Predkladá: Ing. Anton Trišč, hlavný kontrolór: 
Ďakujem za slovo, túto správu predkladám na základe uznesenia zastupiteľstva č.154/2003 na 
základe ktorého  kontrolu predkladá MsZ správu o kontrolnej činnosti za uplynulý štvrťrok po 
jeho ukončení. Kontrolná činnosť v druhom štvrťroku bola vykonávaná na základe 
schváleného plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020, ktorý bol schválený ešte pre 
predchádzajúceho hlavného kontrolóra. V uvedenom štvrťroku boli vykonávané tieto činnosti, 
vykonávanie kontrol,  vypracovanie stanovísk a správ a ostatná činnosť. Ku všetkým týmto 



zložkám máte podrobne rozpísané , čo bolo urobené a ukončené. Aké stanoviská a správy boli 
predložené, to všetko už ste aj mali v MsZ. Ohľadom tej ostatnej  súvisiacej činnosti, tam som 
si preveril aj došlé sťažnosti a petície, keďže mám robiť ich evidenciu. Bolo tam zistené, že 
v roku 2020 v druhom štvrťroku  bolo mestu doručené jedno podanie označené ako sťažnosť 
od podnájomníkov bytovej jednotky Prešovská Sabinov, na správanie spolunájomníčky 
a narúšanie bytového poriadku. Podanie bolo posúdené právnym oddelení, ktorého 
vyhodnotilo tak, že to nie je sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach. Bola odoslaná odpoveď 
nájomníkom, že spolunájomníčka bola  upozornená na možnosť nepredĺženia nájomnej 
zmluvy. V hodnotenom období nebola žiadna petícia ani z obsahu žiadneho podania 
nevyplývalo, že by malo ísť o petíciu. Toľko z mojej strany ďakujem. 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu, nie je tomu tak. Poprosím návrhovú komisiu , aby 
prečítala návrh na uznesenie.  
 
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie č.147 k správe o kontrolnej činnosti  na II. 
štvrťrok 2020: MsZ prerokovalo predložený materiál a v súlade s§ 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie správu o 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. štvrťrok 2020. 
 
Hlasovanie 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef 
Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Soltisová, Mgr. Erik 
Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo. 
Nehlasovali: Ing. Marek Hrabčák, PhD. 
 
Ing. Michal Repaský, primáror mesta:  
Uznesenie bolo prijaté 
 

6. Informácia o plnení rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2020 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta:  

Materiál pod poradovým č.6 je informácia o plnení rozpočtu  mesta Sabinov k 30.6.2020, tento 

materiál predkladá vedúca oddelenia rozpočtu a financií Ing. Alžbeta Semanová. Nech sa páči 

máte slovo.  

 

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca oddelenia ORaF: 

Ďakujem za slovo, Vážený pán primátor, vážení  poslanci v zmysle zákona 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladáme informáciu o plnení  rozpočtu 

mesta k 30.6.2020. Predložený materiál obsahuje správu  o plnení rozpočtu mesta, tabuľkové 

prílohy čerpanie  programového rozpočtu a čerpanie príjmov a výdavkov podľa ekonomickej  



klasifikácie, a súčasťou materiálu je aj  hodnotenie programového rozpočtu. Mesto Sabinov 

dosiahlo k 30.6.2020 príjmy vo výške 6 741 876 eur zaokrúhlene, a voči schválenému rozpočtu 

je to plnenie na 46.93 %. Výdavky mesta boli čerpané vo výške  5345 737 zaokrúhlene a voči 

schválenému rozpočtu výdavkov je to čerpanie na 37,21%. Súčasťou materiálu je aj zoznam 

kapitálových  investícií, ktoré boli v prvom polroku uhradené. Podrobné informácie sú 

prezentované v predloženej správe a tabuľkových prílohách.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči...nie je tomu tak, tak poprosím 

návrhovú komisiu aby prečítala návrh na uznesenie. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh č. 148 k informácii o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2020: 

MsZ prerokovalo predložený materiál  a podľa § 11 ods. 4 písm. b)zákona č. 369/1990 Zb. o  

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie Informáciu o plnení rozpočtu 

mesta Sabinov k 30.6.2020.  

 

Hlasovanie 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef 
Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Soltisová, Mgr. Erik 
Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo. 
Nehlasovali: Ing. Marek Hrabčák, PhD., 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

7. Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2020 a stanovisko 

hlavného kontrolóra mesta Sabinov k III. Zmene rozpočtu mesta Sabinov 

na rok 2020 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta:  

Materiál pod poradovým č.7 je návrh na III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020, tento materiál 

predkladá vedúca oddelenia rozpočtu a financií Ing. Alžbeta Semanová, nech sa páči máte 

slovo.  

 

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca oddelenia ORaF MsÚ: 

Ďakujem návrh na III. zmenu rozpočtu predkladáme spracovanú v súlade zo zákonom 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s vnútornou smernicou mesta. 

Celkovo predkladáme návrh rozpočtu rozsiahla zmena a dôvody sú dôkladne popísané 

v dôvodovej správe návrhu na III. zmenu predkladáme navýšenie bežných príjmov celkovo 



o 286 197 eur, navýšenie bežných výdavkov o 247 133 eur, kapitálové príjmy navyšujeme o  

75 456 eur, kapitálové výdavky navyšujeme o 142 731 eur. V tomto návrhu je zapracované aj 

čerpanie z rezervného fondu vo výške 20 000 eur, ktoré by sa použili ako transfer pre 

neziskovú organizáciu Poliklinika Sabinov na refundáciu výdavkov za nákup sanitného vozidla. 

V kapitálovom rozpočte dochádza k úprave výdavkov na zakúpenie nových kotlov v materskej 

škôlke 17. novembra, do-vybavenie kuchyne materskej škôlke Jarkovej, zapracovanie 

výdavkov na zakúpenie projektora, plátna, ozvučenia a mobilného pódia z regionálneho 

príspevku bez spoluúčasti mesta. Výdavky na projektové dokumentácie, a výdavky na 

modernizáciu športového vybavenia na mestskom kúpalisku, čo je podporené aj dotáciou 

z Prešovského samosprávneho kraja vo výške  10 000 eur. Predložený materiál bol 

prerokovaný na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku. Komisia odporúča predložený 

návrh schváliť, MsR predložený návrh tiež prerokovala a odporúčala ho MsZ tiež schváliť. 

Ďakujem  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta:  

Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu.  Tak porosím hlavného kontrolóra mesta na 

stanovisko k III. zmene rozpočtu, nech sa páči pán kontrolór.  

 

Ing. Anton Trišč, hlavný kontrolór mesta: 

Ďakujem, je len v krátkosti. Tie podrobnosti už boli predstavené, a sú aj uvedené v dôvodovej 

správe materiálu. Tu len by som chcel podotknúť, že  ten skutočný vývoj financií je trošku 

pozitívnejší ako bol očakávaný o období prijímania tejto druhej zmeny, čo je pozitívne. 

Konkrétne čísla sú v tabuľkovej forme, ako sumarizácia za bežný kapitálový rozpočet 

a finančné operácie. Z toho vyplýva, že bežný rozpočet tam sa nám podarilo zvýšiť trošku 

prebytok pri kapitálovom je navýšenie schodku, finančné operácie trošku mierne sú tiež 

navýšené a celkový rozpočet je vyrovnaný. Uvedený materiál bol zverejnený v predstihu aspoň 

15 dní pred rokovaním v zastupiteľstve čím bola splnená zákonná podmienka. Predložený 

návrh III. zmeny rozpočtu odporúčam MsZ schváliť.      

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, skôr ako otvoríme do diskusiu, porosím pán poslanec Hrabčák tri krát ste teraz 

nehlasovali. Pani poslankyne, páni poslanci  keď vyjdete vonku z rokovacej miestnosti, 

vytiahnite kartu, lebo svieti Vám prítomnosť, dobre. Možno nevedomosť, alebo neodkladné 

pracovné povinnosti, takže poprosím Vás keď  tu nie ste vytiahnite kartu z hlasovacieho 

zariadenia.  Otváram diskusiu k tomuto bodu k III. zmene rozpočtu. Poprosím prihlásil sa do 

diskusie pán poslanec  Šimon Vaňo, nech sa páči.  

 

Mgr. Šimon Vaňo, poslanec MsZ:  

Ďakujem, Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení poslanci. Neviem v ktorom bode 

mám vyjsť s touto vecou, ale v tomto bode  je slovo rozpočet, takže asi  tu by som len 

v krátkosti len povedal, že  na budúce zastupiteľstvo budeme schvaľovať rozpočet  na budúci  

rok, preto  by som poprosil aby  tí tvorcovia, ktorí budú robiť  rozpočet na nasledujúci rok , aj 

finančná komisia, aby  pouvažovala, či a akou sumou vyčlení na  storočnicu futbalového klubu, 

lebo na budúci rok mestský futbalový klub bude oslavovať 100 rokov. Takže či mesto a poslanci 



máme záujem  nejakou čiastkou prispieť na  túto akciu, aby sme aj my na klube vedeli, či máme 

niečo nachystať, či máme pozývať nejakých hostí, nejakú oslavu urobiť, alebo to bude  

v skromných podmienkach nech vieme, ako sa máme zariadiť. Takže by som porosil aj finančnú 

komisiu,  poslancov, aj tých čo budú tvoriť rozpočet na meste, aby  uvažovali nad tým, a  potom 

už či sa to dá do kolónky MsKS a tam sa to alokuje  na túto akciu, alebo sa to bude rátať s tým, 

že navýšia sa dotácie a tam sa prispeje mestskému futbalovému klubu. Neviem akou formou, 

ale nech  sa rozbehne debata mimo tejto sály, či chceme, chceme oslavovať 100 rokov futbalu 

v meste.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, ďalší do diskusie pán poslanec Kovalík, nech sa páči. 

 

Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne pán primátor, vážené kolegyne, vážení kolegovia poslanci, ja by som chcel 

teda k III. zmene rozpočtu zopár myšlienok, resp. dotazov. K programu 6 – občianska 

vybavenosť, bodu 6.2.4. je tam navýšenie na spevnenie svahu s ...... blokmi na ulici Šancovej 

2700 eur. Určite viete všetci poslanci, že sme obdŕžali list od obyvateľky tejto časti od Evy 

Burgrovej, ja ho nebudeme čítať, lebo každý ho dostal resp. sa oboznámil s určite s týmto 

zoznamom, alebo obsahom tohto listu, vrátane príloh. Ja som si dal námahu naštudoval som 

si zmluvu zo zhotoviteľom, ktorá  bola podpísaná 2.9.2019, číslo zmluvy je 114, a chcem  

apelovať teda, tak ako som to povedal aj na MsR. Tak ako to povedal aj pán prednosta, ktorý 

odpovedal pani poslankyni Lenkovej, keď je najnižšia cena, že je potrebná odborná kontrola 

a stavebný dozor kvalitný. Čiže  samozrejme stavebný dozor dohliada na realizáciu stavby 

podľa stavebného povolenia a podľa dokumentácie samozrejme. Čiže dodržiava, a dbá na tú  

kvalitu a realizáciu  tejto zákazky. Ja som si pozrel tú zmluvu, a trošku mi, a samozrejme 

zdôrazňujem  a je potrebné tieto škody, ktoré tam boli spôsobené dať do poriadku resp. ich 

zrealizovať. V zmluve, ktorá  je z toho dátumu, ktorý som čítal je v bode 7.13 uvedené: Ak 

konanie zhotoviteľa v súvislosti a čase plnenia diela má za následok  poškodenia zdravia ľudí 

a majetku  tretích osôb, a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní 

objednávateľa  za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške. A v bode 7.28. a 7.29  sa hovorí 

o poistení , kde je potrebné aby poistenie tejto stavby mal zhotoviteľ pri realizácii diela, resp. 

pri odovzdaní staveniska, čiže o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu, čítam len časť 

bodu 28: spôsobenú svojou činnosťou  dojednaní poistenie v minimálne vo výške 200 tisíc eur 

s platnosťou  a účinnosťou počas celej doby trvania diela. A bod 7.29  hovorí: zhotoviteľ bude 

udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, ktorú zodpovedá 

zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela. Ja som sa pýtal  na MsR, a 

dal som trošku za chybu vedeniu oddelenia výstavby. Neviem kto dozoroval túto zákazku, resp. 

nevidel som či dokumentácia  zahŕňala aj úpravu tohto svahu pretože ak  k takému poškodeniu 

došlo, a podľa informácií ktoré máme od danej  obyvateľky  mesta, bola vedomosť aj počas 

realizácie stavby aj spomínala tuná pána Tuleju. Malo sa to realizovať počas realizácie výstavby  

pretože si myslím tá zákazka  na ktorú sme brali úver bola  finančne dosť náročná a tých 2700 

eur mohlo byť zrealizovaných už vtedy, resp. tá oprava mohla byť zrealizovaná tak ako som 

uviedol  v rámci tejto zmluvy. Čiže jednou vetou k tomuto návrhu. Áno, je potrebné to 

zrealizovať, ak to budeme platiť, ak bude schválená tá III. zmena to budeme platiť zo svojich 



prostriedkov poprosím, aby sme si to  potom pán kontrolór vyúčtovali, resp. uplatnili  túto 

čiastku nárokovú voči  zhotoviteľovi stavby v zmysle zmluvy o dielo. K tomuto toľko, chcel by 

som sa spýtať pani ekonómky. Mám vedomosť, ako člen rady školy, že bolo ZUŠ- ke v priebehu 

teda tohto roka vzaté z energií, lebo mala preplatok na energii, pre  materské škôlky, školy 

1 700 eur. Vieme, že došla dotácia zo štátu na dofinancovanie mzdy, alebo mzdy jednotlivých 

učiteliek teda. Či bola vrátená už tá kvázi pôžička, resp. tie prostriedky, ktoré ona mala teda 

v rámci úspory energií, či jej boli vrátené naspäť, alebo nie, alebo kedy sa teda vrátia.  No 

a dávam pozmeňujúci návrh k tomuto bodu, k tejto III. zmene rozpočtu teda. Navrhujem teda, 

ja som to chcel riešiť na  komisii výstavby, nezúčastnil som sa, lebo som bol v karanténe. 

Informoval som predsedu komisie ohľadne vybudovania retardéra, ja som to na MsR nevedel 

tak som to nespomínal, lebo zápisnica bola nám zaslaná až v pondelok, bolo tam spomínané 

pánom Šmidlom, že je to požiadavka obyvateľov  ulice Cirbusovej  na vybudovanie a osadenie 

retardéra na ulici. Takže dávam, k týmto veciam sa ďalej vyjadrovať nebudem, lebo neviem či 

bola komisia uznášania schopná pretože  neboli prítomní dvaja členovia  a poslanci pán Šimon 

Vaňo a ja, neviem či bola uznášania schopná, keď viem, že komisia je uznášania schopná aj 

vtedy keď sú prítomní nadpolovičná väčšina  členov komisie z radu poslancov. Takže dávam 

teda poslanecký návrh k bodu 7, III. zmeny rozpočtu presun 1500 eur z položky programu 6.3. 

projekty do programu 3.1.1. výstavba pozemných komunikácií  na vybudovanie retardéra na 

ulici Jolany Cirbusovej. Ja som to odôvodňoval aj tým, bol som oslovený obyvateľmi .... 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Pán poslanec zoberte si druhý príspevok... 

 

Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Totiž bol som oslovený obyvateľmi tejto ulice. My sme tému retardérov 

rozprávali aj ja na MsR, ja si myslím stále, že má opodstatnenie pretože, lebo nič nie je viacej 

ako ľudský život a hodnota ľudského života a to je hlavná ulica, kde sa jazdí  smerom na IBČ – 

ku. Navrhujú tí obyvatelia osadenie retardéra medzi rodinným domom číslo 9 a 10, tak ako to 

uvádzal aj  Šmídl, je to uvedené aj v zápisnici, len nie je to konkretizované. Toľko poprosím 

páni poslanci aj Vás aby ste teda zahlasovali za túto zmenu rozpočtu. Ďakujem pekne pán 

primátor.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem s faktickou pán poslanec Ernst, nech sa páči. 

 

Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pán primátor. Ja by som chcel podporiť tento návrh pána  Kovalíka, nakoľko 

v danej lokalite bývam, a naozaj môžem potvrdiť, že tento retardér  žiadali viacerí obyvatelia , 

lebo naozaj tí ľudia, ktorí tam bývajú sa cítia ohrození tou dopravnou situáciou, ktorá tam je. 

A v rámci toho by som chcel ešte  pripomenúť z predošlého obdobia. My sme sa celkovo 

rozprávali o nejakej koncepcii spracovanie cestnej siete, dopravnej nejakej štúdie na lokalitu 

Hura, nakoľko Hura je v tejto chvíli je naozaj veľmi  poddimenzovaná, čo sa týka cestnej siete, 

a neustále tie autá pribúdajú. Môžem povedať len to, že bolo dohodnuté ešte v minulom 



období volebnom, že sa urobí nejaká taká štúdia nejaká, tak by som bol  veľmi rád keby sa to 

zapracovalo mestský úrad na tom popracoval, pretože naozaj tú situáciu dopravnú treba riešiť.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, ďalšia do diskusie sa prihlásila pani poslankyňa Šoltisová, nech sa páči. 

 

Mgr. Alžbeta Šoltisová , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem, veľmi pekne za slovo pán primátor. Ja len by som sa chcela opýtať  v rámci položky 

tuzemské  bežné granty a transfery. Je tam položka zapracovanie dotácie na sčítanie 

obyvateľstva + 15 328 eur, a dotácie na register adries + 756 eur. Všetci vieme, že niekedy na 

jar to sčítanie malo fungovať, pretože sme dostali také informácie, že budú chodiť tí sčítací 

komisári aby sme ich proste pustili do domov. Ide o tom, že vzhľadom na Covid sa všetko 

zmenilo. Ráta sa  s týmito financiami, že  do konca roka sa budú  vyčerpávať, alebo v ďalšom  

období to je? Ďakujem 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ja poprosím pána prednostu, aby reagoval na túto otázku. 

 

JUDr. Martin Judičák, prednosta mesta: 

Dobre, ja by som potom možno využil a zareagoval aj na iné. Čo s týka sčítania obyvateľov 

domov a bytov  to prebieha. Troška je nesprávna informácia, že budú chodiť komisári, to nie 

úplne pravda. Sčítanie je rozdelené na dve fázy, momentálne prebieha prvá fáza sčítanie 

domov a bytov, ktoré vykonáva  výlučne mesto svojimi zamestnancami, prípadne dohodármi, 

všetko sa robí, v podstate elektronicky. My, ako mesto sme  na tom veľmi dobre, minule bol 

aj v Korzári článok s Kežmarkom, čo sa týka Prešovského kraja  máme najvyššiu spracovanosť, 

čo sa týka percent. Samotné sčítanie obyvateľov bude prebiehať, teraz presne dátum si 

nepamätám, niekedy začne vo februári budúceho roka, až tam budú respektíve nie je úplne 

pravda, že budú chodiť sčítací komisári, ako boli pred 10-timy rokmi, lebo sa budú obyvatelia 

sčítavať sami. Iba tých napríklad seniori, alebo iné skupiny obyvateľov, ktoré  nevedia, budú 

môcť požiadať, aby ich  navštívili takýto asistenti sčítania, ktorí  zase budú v nejakom vzťahu 

s mestom, ktoré koordinuje a riadi to sčítanie, prípadne  bude aj kontaktné miesto aj úrade, 

kde sa bude dať sčítať. Tá dotácia, ktorá bola daná práve na túto prvú fázu, ďalšia bude na tú 

ďalšiu fázu. Tá sa aj čerpe, pretože tam sú reálne aj náklady, čiže tá, a môže byť použitá iba na 

to. Na to je predpis, metodika na čo všetko môže byť použitá. Ešte by som, neviem či bude 

kolega Ondirko reagovať na to čo sa týka ulice Šancovej. Ja by som tam k tomu len dodal, len 

toľko. Ťažko teraz povedať, či pochybil zhotoviteľ, či nie, lebo to by bolo treba preskúmať, či 

postupoval podľa projektovej  dokumentácie, alebo nie. K tomu s ťažko  sa vyjadrovať, ale dá 

sa to samozrejme zistiť. Neviem či už škoda vznikla, alebo minimálne je  veľké riziko, že môže 

vzniknúť , to nevylučujem, že môže vzniknúť. Videl som aj nejaké fotky. Každopádne viem, že 

nejaké riešenie sa  tam počas realizácie  navrhovalo, ale bohužiaľ nedošlo k dohode 

s vlastníkom tej nehnuteľnosti. Čiže sa to musí dodatočne riešiť, čo je škoda si myslím, kdeže 

to mohlo byť, vyriešené. Ešte by som chcel dodať, čo sa týka komisie, že bol schválený nový 

rokovací poriadok a momentálne je uznášania schopnosť už ináč riešená. Už to nie je 

podmienené  účasťou poslancov, ale všetkých členov  komisie nadpolovičná väčšina, tak tam 



by tá pochybnosť mala byť tým pádom rozptýlená, že bola uznášania schopná. Ja som tam 

vtedy aj bol, štyria zo siedmych boli, čiže bola uznášania schopná. A k energiám ZUŠ by som 

asi poprosil pani  vedúcu oddelenie rozpočtu a financií, nech sa vyjadrí.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Nech sa páči pani Semanová. 

 

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca oddelenia ORaF MsÚ: 

ZUŠ je originálne kompetencia mesta, je financovaná aj z podielových daní, aj z iných zdrojov, 

ktoré má mesto na základe schváleného rozpočtu. V roku 2020 mali preplatok z energií vo 

výške 5 111 eur, ten preplatok, alebo akékoľvek originálne kompetencie, ak  majú preplatok 

mesto  nie je povinné im ho vrátiť. Mesto ho môže požiť na rôzne iné aktivity, činnosti, nie len 

na originálne kompetencie, ale v rámci  mesta ako celku. Bolo zvykom, alebo je také nepísané 

pravidlo, že  mesto ani nevracia  preplatky z energie, čo sa týka školských jedální pri základných 

školách, ani ZUŠ, iba  v prípade, že je podložený účel  a ten účel je  dosť rozumný na to aby sa  

tieto preplatky investovali do tejto novej aktivity. To znamená, že netreba vnímať to, že keď 

má nejaká  originálne kompetencia preplatok na energiách z predchádzajúceho roku, je 

povinné im ho vrátiť, nie je to tak. V prípade ZUŠ  minulý rok sme im vrátili preplatok  z energií, 

ktorý sa použil  na archiváciu, tam sme zhodnotili vtedy, že je to  veľmi dôležité, a je to  zákonná 

povinnosť. Tie peniaze boli dobre použité. Tento rok keď mali preplatok vo výške 5 111 eur, 

žiadali o vrátenie preplatku, ale nebol tam  určený účel  na čo. V prvom prípade sme im  pri 

návrhu na II. zmenu rozpočtu vrátili ten preplatok, ale následne na to vznikla  porucha na 

vodovode  v materskej škôlke 17.novembra, a súrne sme to potrebovali  riešiť, a opravovať. 

Potrebovali sme nájsť v rozpočte mesta 3700 eur na opravu tohto vodovodu, a keďže peniaze 

z preplatku energií  neboli účelovo určené presunuli sme ich  v rámci programu  školstva zo 

ZUŠ na materské škôlky. Čiže ja si myslím, že ten účel tam bol. Tie peniaze boli dobre použité, 

a či ich do konca roka vrátime ZUŠ – ke nenazvala by som to vrátenie, nazvala by som to 

navýšenie rozpočtu, ak bude priestor na nejaký konkrétny účel.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, ďalší do diskusie pán poslanec Hrabčák nech sa páči. 

 

 

Ing. Marek Hrabčák PhD. Poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pán primátor. Ja by som len doplnil mojich kolegov, ktorí vystúpili predo 

mnou. Prioritne pána poslanca Kovalíka vo veci nejakého poškodzovania majetku na ulici 

Šancová. Som členom stavebnej komisie, bol som na rokovaní stavebnej komisie, a pán Ing. 

Tuleja nám tento problém vysvetlil. Myslím si, že samotné správanie  občana, ktorého majetok 

je kvázi poškodzovaný je trošku nekorektný vo  veci vo vzťahu k mestu, pretože boli tam 

navrhované nejaké riešenia tejto nazvime to, že škodovej udalosti, ale nedošlo k dohode.  Je 

treba povedať, že pri posudzovaní zodpovednosti za škodu zhotoviteľa diela, je treba poznať 

nie len zmluvu o dielo, ale je treba poznať aj rozsah samotnej zmluvy, ktorý viete posúdiť, ale 

iba z projektovej dokumentácie.  Z nejakých rezov, z pohľadov a podobne. Jedná sa naozaj 

o maličkú vec, o úpravu nejakého terénu za obrubníkom, ktorý neviem či vôbec tá úprava 



terénu bola predmetom realizácie, možno iba dobrou vôľou samotného zhotoviteľa diela. 

A ten postup mesta, ktorý bol zvolený si myslím, že bol správny. Mali sme to naozaj 

prerokované na stavenej komisii, a venovali sme tomu dostatočnú pozornosť, a pokiaľ 

urobíme nejaké úpravy, ktoré navrhujeme tak myslím si, že dôjde k zastabilizovaniu terénu 

a nebude ďalej dochádzať k poškodzovaniu majetku toho občana. Teda v tomto prípade 

padaniu plota, keď si dobre spomínam.  A v  prípade, že to bude možné, tak pripojím sa k tomu 

čo povedal pán kolega Kovalík smerom k hlavnému kontrolórovi, pokiaľ to bude možné a bude 

to umožňovať zmluva, a projektová dokumentácia tak žiadať náhradu škody u samotného 

zhotoviteľa diela. Pokiaľ viem, tak každá zmluva je podpisovaná tak, že predmet podnikateľskej 

činnosti by zhotoviteľ diela mal mať podpísaný, a v rámci škodovej udalosti, a poistného 

plnenia si môže dať nahradiť túto škodu vo svojej poisťovni. Čiže ani samotný zhotoviteľ diela 

by nemusel byť ukrátený o svoje finančné zdroje a mesto, by malo mať zaplatený náklad, ktorý 

súvisí s vlastne úpravou terénu za obrubníkom smerom k plotu k tomuto občanovi. Ďakujem 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta:  

Ďakujem, ďalší do diskusie pán poslanec Kropiľák, nech sa páči. 

 

Jozef Kropiľák, poslanec Msz: 

Vážení ja k tomu, by som ešte doplnil. Ja sám by som to lepšie nepovedal, než môj  predrečník 

pán Hrabčák. Čo s týka tej Šancovej ulice, už len doplním naozaj. Z investičnej komisie, pretože 

sme sa týmto problémom zaoberali, pán Kovalík kolega nebol na tomto, na zasadnutí. Chcel 

by som sa zastať zamestnancov mesta, konkrétne pána Tuleju, ktorý povedal, že tento 

problém, čo sa týka Šancovej ulice a pani Ing. Burgrovej mohol byť vyriešený priamo pri 

realizácii stavby. Ona konkrétne doniesla mu, a mám to tu v mobile, som si to ofotil, nákres 

ako by to chcela riešiť, a takto to mohlo byť zrealizovaná už pri realizácii celkovej tej investície. 

Nakoniec sama nesúhlasila s tým návrhom, a preto sa to natiahlo o 10 mesiacov. Riešenie, 

ktoré momentálne navrhujeme je presne to isté s ktorým ona prišla na začiatku. Čiže bohužiaľ 

len ten čas, čas to stál, a od vtedy aj ten svah troška akoby ešte viac sa zosunul, resp. padá tam 

troška, ale to riešenie by to malo podľa vyjadrenia Ing. Tuleju, by to malo riešiť a svah by mal 

byť spevnený. Nám na investičnej komisii sa zdalo, že nie je potrené tam dávať oporný múr, 

ktorý teraz v novom tom spise žiadala pani Burgrová, pretože ten múr mal opodstatnenie tam 

kde je prechod, kde je chodník, a vlastne ten ústi do prechodu pre chodcov. Čiže ta ďalej 

pokračuje len kanálová vpusť, a tie tvárnice na odvod vody. Takže nám sa zdalo, a investičná 

komisia bola za to, že to riešenie, ktoré bolo vtedy navrhované je dobré, a že ho treba 

zrealizovať. Toľko k tomu. Ešte by som chcel reagovať na môjho predrečníka pána Kovalíka, 

tiež sme v investičnej komisii rozprávali o tom retardéry na ulici Cirbusovej. Vzhľadom k tomu, 

že nebol účastný komisie a týka sa to viac menej, veľmi blízko jeho lokality, a členovia komisie 

sa vyjadrovali, že je  veľmi blízko ulica  na ktorej býva on a je tam  druhý retardér, žeby sme to 

nechali na výjazdové zasadnutie októbrovej komisie, kde prejdeme situáciu, a zvážime či 

presunieme retardér, ktorý je na jeho ulici a uličku ďalej, alebo budú dva vedľa seba. Pretože 

dôvodili to tým, že na tej krátkej ulici, ktorá  vedie k Mambu je jednak stopka, jednak 

križovatka, je tam ešte spomaľovací retardér. Ja som túto informáciu na investičnej komisii 

predniesol, keď mi volal pán Kovalík, aby sme to prejednali, ale komisia  nebola za to, aby ten 

retardér tam bol umiestnený. Preto by som navrhoval zobrať to do výjazdového zasadnutia 



októbrovej komisie, kde bude aj pán Kovalík účastný a prejdeme si to na mieste, a navrhneme 

to najsprávnejšie riešenie. Ďakujem 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, s faktickou pán poslanec Kovalík, nech sa páči. 

 

Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne pán primátor, kolegyne, kolegovia poslanci. Správne povedal aj kolega pán 

poslanec Hrabčák, skrz realizáciu diela zmluvu ako takú, súhlasím  s tým beriem to. S tým, že 

malo to byť riešené v zázname z kontrolného dňa, malo to byľ prejednané na kontrolnom dni. 

Bolo by to zapísané v zázname, ak tá obyvateľka neakceptuje riešenie OK. Potom to nebudeme 

v návrhu zmeny rozpočtu.  Pán kolega poslanec Kropiľák si protirečí. Raz povedal, že áno, raz 

nie realizácii tohto oporného múra. Čiže  k tomu toľko, a k retardéru ja som povedal svoj názor 

aj na mestskej rade, mali sme tam rôzne názory. Pán kolega Kropiľák tam nebýva, takže ja som 

ho pozval osobne, aby prišiel s manželkou ku mne na kávu. Ni ej to kvôli mne, ja som na ten 

retardér apeloval, keď som nebol ešte poslancom. Ešte štyri roky dozadu, a neosadil sa tam 

kvôli mne, ale kvôli bezpečnosti, kvôli ľudom, ktorí tam bývajú. Nie sú tam tri rodinné domy, 

je ich tam osem, a jazdí tam celá Hura. Ďalší retardér, ktorý je navrhovaný je  o 200 metrov 

ďalej. Snáď len toľko.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

S faktickou pán poslanec Ernst, nech sa páči. 

 

Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pán primátor. Ja by som chcel reagovať na oporný múr a realizáciu ulice 

Šancovej. Bol som sa pozrieť rovno na tvare miesta, fotografia je jedna vec, a realita je druhá 

vec. Realita je taká, že bol odkopaný svah, a tým, že bol odkopaný svah sa vlastne plot rodine 

Burgrovej, ktorý je poškodený alebo momentálne zachytený  nejakom upínacom páse, celý 

vyhol, a celé základy boli vlastne obnažené. Čiže ten plot začal padať, oni ho v poslednej chvíli  

zachytili na gurtni. Takže tam je naozaj nevyhnutné potrebné ten svah šanovať, a urobiť 

opatrenia, aby ten plot nespadol, lebo spadne na cestu. Cestu, kde chodia autá, kde chodia 

ľudia, takže neviem kto pochybil, ale ja verím tomu, že pani Burgrová robila všetko pre to, a 

komunikovala s mestom a by sa tento spravil, a oprava v danej chvíli keď sa to stalo, nie teraz.  

 

Ing. Michal Repaský , primátor mesta: 

Ďakujem, ďalší do diskusie, pán kontrolór,nech sa páči. 

 

Ing. Anton Trišč, hlavný kontrolór MsÚ: 

Chcel, by som na to zareagovať. Ja som robil kontrolu tej investičnej akcie na Šancovej, mal 

som aj k dispozície aj výkresovú dokumentáciu aj výkazy, výmery, a uvedená časť stabilizácia 

toho svahu tam nebola. V tom rozpočte, ani asi vo výkresovej dokumentácii, a pri kontrole 

som zisti, že tam časť z toho oporného múra od roha je urobená, a to bola nad rámec rozpočtu, 

a to už dodávateľ dal tak, že to urobil  v rámci svojej investície. Čiže už sa to stalo, len nebol 

zrealizovaný celý ten úsek, tam zrejme nedošlo k dohode a sa to neurobilo celé naraz len časť 



z toho múrika. Oni teraz žiadajú ten zvyšok, takže toto už sa j stalo, že oni z vlastných nákladov 

zrealizovali nad rámec tohto rozpočtu.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, ďalší do diskusie. Pán Ing. Ondirko chce reagovať, ako vedúci oddelenia,  nech sa 

páči. 

 

Ing. Stanislav Ondrirko, vedúci oddelenia výstavby a stavebný spoločný úrad MsÚ: 

Ak dovolíte zareagujem na to. JA som bol s pánom Tulejom na mieste si pozrieť túto lokalitu, 

aj vlastne celý ten svah. Tak po vlastne vykonanej obhliadke neevidujeme tak žiadne 

poškodenie plota, jediné poškodenie plota, a to vlastne aj pani Burgrová uvádza, bol jeden 

stĺpik, ktorý vlastne stavebník vymenil počas stavby, a to poškodenie bolo odstránené. 

Momentálne ide len o spevnenie svahu, pomocou polo vegetačných tvárnic, a treba k veci 

povedať ešte jenu vec. Pri realizácii tohto spevnenia  môže dôjsť aj k narušeniu už našej stavby 

jestvujúcej, pretože pri obnažovaní môžeme vlastne poškodiť jestvujúcu časť komunikácie, 

obrubníky, ale keďže bolo to prezentované už aj na komisii, kde komisia sa uzniesla na tom, že 

sa to zrealizuje nebudem sa do toho ako ďalej nejak vkladať. Fakt je, že momentálne ten plot 

nevykazuje, a nemá žiadne známky poškodenia je stabilizovaný, a navrhované opatrenie, 

ktoré je vlastne zo strany pani Burgrovej, a s ktorým sa vlastne stotožnila aj komisia je, že dôjde 

k spevneniu toho celého svahu. My sme sa boli na tom mieste pozrieť aj po daždi, nezosúva 

sa ten svah, v priekope nie sú žiadne nejaké, nejaká zemina, ktorá by z toho svahu opadávala 

takže vlastne postupne zatrávnením, a nejakým možno aj vysadením nejakých kríkov dôjde  

k spevneniu toho svahu a určite nehrozí nejaké zrútenie na cestnú komunikáciu.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, s faktickou pán poslanec Ernst. 

 

Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pán Ondirko, ja som bol na tvare  miesta aj z vnútornej strany toho obydlia, 

a ten plot je zachytený na upínaciu gurtňu. AK by tam tá gurtňa nebola tak sa vyvráti. Choďte 

sa tam prosím pozrie, a potom uvidíte v akom je to stave. Takže nie je pravda, čo hovoríte, že 

je stabilizovaný. Nie je vôbec stabilizovaný, je zachytený na gurtňu, lebo ten plot padá na 

stranu cesty, tá gurtňa ho drží. Ja verím, že tá úprava svahu tomu pomôže, ale uvidíme teda, 

no. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, s faktickou pán poslanec Hrabčák. 

  

Ing. Marek Hrabčák PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pán primátor. Viete dámy a páni, tieto veci sa tuná proste nejakým 

spôsobom točia v takej pocitovej rovine. Je treba povedať jednu vec. Pokiaľ sa chceme baviť 

naozaj o tom, že našou stavebnou činnosťou vzniklo poškodenie majetku nejakého občana 

mesta. Tak otázka je ako mal urobený ten plot. Mal to urobené v zmysle projektovej 

dokumentácie, je urobená nejaká projektová dokumentácia k detailu kotvenia, a tých  



oporných stĺpov. Pokiaľ  by tam bol spravený nejaký rez, a nakreslené ako to má byť napr. 

zaliate betónom, do akej hĺbky, ako to byť vystužené, tak sa môžeme baviť, že bolo to urobené 

podľa projektovej dokumentácie. Boli tam dodržané určité stavebné štandardy a aj napriek 

tomu vašou činnosťou došlo k poškodeniu majetku. A potom sa môžeme baviť. Pokiaľ niekto 

urobí nejaké základy do hĺbky 30 cm, a my potom urobíme nejakú stavebnú úpravu, a potom 

dôjde k poškodeniu nejakých stĺpikov, tak samozrejme stavebník, ktorý robil ten plot 

nedodržal základné stavebné štandardy, a našou činnosťou muselo potom dôjsť k poškodeniu. 

Čiže otázka je ako to bolo urobené.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, ďalší do diskusie. Nie je tomu tak, tak porosím  návrhovú komisiu, aby prečítala 

pozmeňovací návrh pána poslanca Kovalíka.  

 

Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci poslanecký návrh k bodu 7 návrh na III. zmenu 

rozpočtu: Presun 1500 eur z programu 6.3 Projekty do programu 3.1.1. Výstavba pozemných 

komunikácií, na vybudovanie retardéru na ulici Jolany Cirbusovej.  

   

Hlasovanie 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 4 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Jozef Kolarčík, Mgr. Miroslav Kovalík, Mgr. 
Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Soltisová, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, 
Mgr. Šimon Vaňo. 
Zdržali sa: Ing. Marek Hrabčák, PhD., Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Erik 

Radačovský 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Pozmeňujúci návrh bol akceptovaný, bol prijatý. Teraz poprosím návrhovú komisiu, aby 

prečítala návrh na uznesenie k III. zmene rozpočtu mesta Sabinov ako celok. 

 

Návrhová komisia predniesla uznesenie k návrhu č.149 k Návrhu na III. zmenu rozpočtu mesta 

Sabinov na rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta Sabinov k III. zmene rozpočtu 

mesta Sabinov na rok 2020:  

MsZ  prerokovalo predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, berie na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra mesta Sabinov k III. zmene rozpočtu mesta Sabinov na rok 2020, schvaľuje: 

 

 

 

 

III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 včlenení podľa príjmov a výdavkov: 



- Objem bežných príjmov vo výške 11 608 017 € 

- Objem bežných výdavkov vo výške 11 494 155 € 

- Objem kapitálových príjmov vo výške 2 120 964 € 

- Objem kapitálových výdavkov vo výške 2 914 055 € 

- Objem príjmových finančných operácií vo výške 1 028 182 € 

- Objem výdavkových finančných operácií vo výške 348 953 €    

III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 včlenení podľa programov: 

- Služby a občanom a interné služby : bežné výdavky 222 574 €, kapitálové výdavky 0, 

- Bezpečnosť: bežné výdavky 429 476 €, kapitálové výdavky 66 326 €, 

- Verejné priestranstvá : bežné výdavky 861 626 €, kapitálové výdavky 45 000 €, 

- Školstvo : bežné výdavky 6069 749 €, kapitálové výdavky 791 115 €,  

- Sociálna oblasť: bežné výdavky 1 604 977 €, kapitálové výdavky 0, 

- Občianska vybavenosť: bežné výdavky 128 762€, kapitálové výdavky 1 855 754 € 

- Kultúra a šport. Bežné výdavky 599 928, kapitálové výdavky 155 860 €, 

- Správa mesta: bežné výdavky 1 577 063 €, kapitálové výdavky 0, 

SPOLU: bežné výdavky 11 494 155 € , kapitálové výdavky 2 914 055 €. 

 

III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie 

rozpočtovej klasifikácie 

Daňové príjmy: 5 888 927 € 

Nedaňové príjmy: 1 173 934 € 

Granty a transfery : 6 666 120 €  

Príjmové operácie: 997 857 € 

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné operácie: 30 325 € 

Príjmy spolu: 14 757 163 € 

Bežné výdavky: 11 494 155 € 

Kapitálové výdavky: 2 914 055 € 

Výdavkové operácie: 348 953€ 

Výdavky spolu: 14 757 163 € 

 

Hlasovanie 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, 
Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta 
Soltisová, Mgr. Erik Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. 
Šimon Vaňo. 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Uznesenie bolo prijaté. 



8. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej 

Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu 

kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID-19 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta 

Sabinov o dodržaní podmienok na prijatie návratnej finančnej výpomoci 

poskytnutej Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobností 

z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Materiál pod poradovým č.8 je Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej 

Ministerstvom financií Slovenskej republiky na výkon samosprávnych pôsobnosti z dôvodu 

kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID-19 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta Sabinov o dodržaní podmienok 

na prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR na výkon 

samosprávnych pôsobnosti z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb 

v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Tento materiál predkladá vedúca 

oddelenia rozpočtu a financií pani Ing. Alžbeta Semanová, nech sa páči. 

 

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca oddelenia ORaF MsÚ: 

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 494/2020 zo dňa 12.08.2020 bol prijatý návrh na 
poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na 
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Bezúročná návratná 
výpomoc je určená na krytie výdavkov samosprávnych funkcií a poskytne sa maximálne do 
výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. Pre mesto Sabinov je výpadok dane 
z príjmov vypočítaný vo výške 303 349 €. Splácanie návratnej finančnej výpomoci je odložené 
do roku 2023, to znamená prvá splátka by bola uhradená v roku 2024, posledná v roku 2027. 
Splátky budú rozložené rovnomerne, v rovnakej výške, len posledný rok tam dôjde 
k zaokrúhleniu, čiže bude vyššia splátka o 1 €. O návratnú bezúročnú výpomoc môžu mesta 
a vyššie územné celky požiadať v termíne do 31.10.2020 a použiť ju môžu v termíne do 
31.12.2020. Prijaté prostriedky sa môžu použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných 
subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020. Odpustenie sumy splátok poskytnutej 
návratnej finančnej výpomoci je možné len na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky. 
Ja ešte poviem takú doplňujúcu informáciu, lebo na Mestskej rade padla otázka, čo v prípade 
ak bude mať mesto prebytok hospodárenia a požiadame o finančnú návratnú výpomoc. Čiže 
pri tom ako máme teraz postavený návrh na tretiu zmenu rozpočtu, alebo už v tejto chvíli 
schválený rozpočet po zmene, je postavený tak, že mestu zatiaľ vychádza schodok vo výške 
697 000 zaokrúhlene. To znamená, ja len na doplnenie informácie, ak mesto má k 31.12. na 
účtoch nejaké peniaze, to neznamená, že automaticky skončil s prebytkom hospodárenia, čiže 
len na upresnenie. Je veľmi veľká pravdepodobnosť, že aj po schválení tejto návratnej 
finančnej výpomoci bude výsledok hospodárenia schodok. Tento výsledok hospodárenia 
ovplyvňuje čerpanie z rezervného fondu. To je v našom prípade vo väčšej miere tento rok a aj 
prijaté úvery, čiže nepredpokladám, že tam bude rok 2020 že budeme schvaľovať 
v záverečnom účte prebytok hospodárenia. Ďakujem 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 



Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Stanovisko hlavného kontrolóra, nech sa páči.  
 
Ing. Anton Trišč, hlavný kontrolór: 

Ďakujem. Som si pozrel na stránke Ministerstva financií podmienky tejto poskytovanej pomoci 
a tam sa uvádza, že musí sa k tomu poskytnúť aj stanovisko hlavného kontrolóra pred 
schválením, lebo sa to berie ako úver. Máte ho spracované v písomnej forme. Všeobecne je 
potrebné splniť dve podmienky a to celkovú zadlženosť 60 % a výšku splátky 25 %. 
V uvedených podmienkach bolo uvedené, že tá celková zadlženosť by sa mala posudzovať na 
výšku 50 %, lebo v zákone o rozpočtových pravidlách je uvedené, že už od tejto výšky už sú 
nejaké sankčné pásma, tak oni sa chceli poistiť, tak už to dali od tohto pásma. Ale v našom 
prípade máme rezervu pri obidvoch. V tabuľkovej forme máte uvedené konkrétne čísla. Je tu 
uvedené v najnepriaznivejšom prípade, napríklad tie orientačné ročné splátky úverov, som to 
zarátal, aj keby bol uvažovaný v tomto roku, ale podľa podmienok poskytnutia výpomoci, je 
splácanie odložené a prvá ročná splátka by sa mala splatiť až v roku 2024, kedy by bola celková 
výška splátok iná, podľa aktuálnej situácii. Preto pre posudzovaný aktuálny rok prijatie 
návratnej finančnej výpomoci neovplyvní celkové ročné splátky úverov. Celkovo na základe 
preverenia aktuálnych zákonných podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 
konštatujem, že mesto Sabinov spĺňa obe zákonné podmienky na prijatie nového úveru. 
Ďakujem 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Hrabčák. 
Nech sa páči, máte slovo. 
 
Ing. Marek Hrabčák PhD., poslanec MsZ: 
Ďakujem za slovo pán primátor, ja len doplním pána kontrolóra. Na najbližšie tri roky suma 
všetkých splátok úveru nebude ovplyvnená, ale je to záväzok, ktorý budeme musieť splácať 
v roku 2024, takže schvaľujme to s týmto vedomím. Ja by som chcel doplniť k prerokovanému 
bodu to, že táto finančná výpomoc bola poskytnutá aj vyšším územným celkom a Prešovský 
samosprávny kraj tak isto pristúpil na prijatie tejto návratnej finančnej výpomoci bezúročnej 
vo výške 7,7 milióna Eur a tak ako na rokovaní Prešovského samosprávneho kraja tak aj tu na 
tomto rokovaní chcem poprosiť pani Ing. Semanovú, aby nám prichystala na najbližšiu 
finančnú komisiu zoznam akcií, ktoré budú finančné kryté cez túto finančnú výpomoc, aby my 
sme vedeli, minimálne členovia finančnej komisie. Nakoniec sa to dostane do zastupiteľstva, 
ktoré akcie a aké aktivity budú kryté cez túto finančnú výpomoc vo výške 303 tisíc Eur. 
Jednoducho aby sme mali zadosťučinené otázkam v našich hlavách či bolo nakladané s tými 
finančnými zdrojmi účelne a hospodárne. Ďakujem 

 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Ernst, nech sa páči.  
 

Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pán primátor. Ja by som ešte doplnil môjho predrečníka a poprosil pani 
vedúcu finančného oddelenia, aby nám doplnila informáciu ako to vlastne je s schváleným 
návratným úverom, komerčným úverom, ktorý sme schvaľovali na predošlom zastupiteľstve, 
či bol použitý, či sa použije alebo v akom je to vlastne v tejto chvíli v akom je to stave. Ďakujem 
 



Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Môže odpovedať hneď pani Semanová, nech sa páči ohľadom toho kontokorentu. 
 
Ing. Alžbeta Semanová, vedúca oddelenia ORaF MsÚ: 

Áno budem odpovedať hneď. Na júnovom zastupiteľstve, keď ste schválili komerčný úver na 
dobu jedného roka vo výške 300 tisíc Eur, bolo to ako na preklenutie finančných problémov 
v rámci mesiaca. Môžem vás uistiť, že tento úver nebol použitý. Máme ho schválený, máme 
ho zazmluvnený s bankou. K tomuto kroku došlo, ale do dnešného dňa sme z neho nepoužili 
ani jedno euro. To znamená, že je na dobu jedného roka. Ak ho vôbec nevyužijeme, my 
nebudem platiť nič, lebo za nevyčerpanie tohto úveru nemáme tam žiadne poplatky. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, ďalšia do diskusie sa prihlásila pani poslankyňa Lenková. Nech sa páči, máte slovo. 

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

Tak isto chcem doplniť pána poslanca Hrabčáka. Rozprávali sme o tom na finančnej komisii aj 
na mestskej rade som túto moju požiadavku predniesla. Vždy sme boli opatrní pri braní 
akýchkoľvek pôžičiek, úverov a vždy sa to veľmi dôkladne zvážilo. Táto finančná návratná 
výpomoc, lebo nevolá sa to ani úver ani pôžička, je to návratná finančná výpomoc od štátu. Je 
naozaj myslím si, že výhodná v tom, že je bezúročná a možno aj výhodná v tom, že sa začne 
splácať až v roku 2024. ale vzhľadom na to, že to presahuje naše volebné obdobie a splácať to 
bude nové mestské zastupiteľstvo a vlastne v novom volebnom období, tak takisto som 
požiadala o to aby sme pri čerpaní týchto prostriedkov postupovali veľmi zodpovedne 
a navrhujem, aby sme presne vyčlenili načo môžu byť použité tieto finančné prostriedky 
a možno aj načo ich v žiadnom prípade čerpať nemôžeme, respektíve nebudeme, aby, 
predpokladám, že už v nasledujúcej zmene rozpočtu sa asi táto finančná čiastka bude 
zapracovávať, aby tam už bolo presne určené čo áno, čo nie a poprípade, ak budeme 
v prebytku, tak aby sa to odviedlo do rezervného fondu. 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, s faktickou pán poslanec Hrabčák, nech sa páči. 
 
Ing. Marek Hrabčák PhD., poslanec MsZ: 
Ďakujem za slovo pán primátor, ja len dámy a páni a možno pre obyvateľov mesta Sabinov, 
poviem takú tu zákulisnú informáciu, na teraz je v hre samozrejme aj odpustenie týchto, tejto 
výpomoci aj keď si čítate materiály, tak na konci je napísané, že odpustenie splátok 
poskytnutej návratnej finančnej výpomoci, ktorým dochádza k zníženiu štátnych finančných 
aktív je možno na základe rozhodnutia vlády, čiže aj na úrovni finančnej komisii vyššieho 
územného celku, ktorej som riadnym členom táto otázka bola predebatovaná a nakoniec aj 
na spoločnom stretnutí s pánom primátorom, čiže do budúcna aj napriek tomu, že teraz to 
zvýši úverové zaťaženie, úverovú službu v našom meste. Do budúcna v tom 24.roku nie je 
vylúčené, že dôjde k odpusteniu tejto finančnej výpomoci. Ďakujem. 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, s faktickou pán poslanec Kovalík, nech sa páči. 
 
 



Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 
Ďakujem pán primátor, panie poslankyne, páni poslanci, už ma predbehol, respektíve 
myšlienku povedal pán poslanec Hrabčák. My sme to ozaj na mestskej rade rozdebatovali 
a s tým sme teda aj odporúčali schváliť to na mestskom zastupiteľstve, že táto návratná 
finančná výpomoc môže byť v budúcnosti preklasifikovaná ako nenávratná, takže odporúčame 
teda, aby bola schválená táto výpomoc. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem. Ešte niekto do diskusie? Nikto. Tak poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh 
na uznesenie k tomuto bodu. 
 
Návrhová komisia predniesla uznesenie č. 150 k návrhu na prijatie návratnej finančnej 
výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky na výkon samosprávnych 
pôsobnosti z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta Sabinov 
o dodržaní podmienok na prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom 
financií SR na výkon samosprávnych pôsobnosti z dôvodu kompenzácie výpadku dane 
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19: 
MsZ prerokovalo predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, berie na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra mesta Sabinov o dodržaní podmienok na prijatie návratnej finančnej výpomoci 
poskytnutej Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobnosti z dôvodu 
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 
ochorenia COVID-19 a schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných 
aktív poskytnutej Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobnosti z dôvodu 
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 303 349 Eur. 
 

Hlasovanie 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, 
Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta 
Soltisová, Mgr. Erik Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. 
Šimon Vaňo. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

 

 



9. Návrh na zmenu uznesenia č. 138 zo dňa 25.6.2020 - odpísanie 

nevymožiteľných pohľadávok mesta 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Materiál pod poradovým č.9 je návrh na zmenu uznesenia č.138 zo dňa 25.6.2020 –odpísanie  

nevymožiteľných pohľadávok mesta. Tento materiál predkladá vedúc oddelenia rozpočtu 

a financií pani Ing. Alžbeta Semanová, nech sa páči máte slovo. 

 

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca oddelenia ORaF MsÚ: 

Mestské zastupiteľstvo dňa 25.06.2020 schválilo uznesenie č. 138 odpísanie nevymožiteľných 
pohľadávok. Následne bol realizovaný odpis v účtovníctve a bola zistená sčítacia chyba pri 
odpisovaní pohľadávky u daňovníka firmy Drekos, a.s. Mestské zastupiteľstvo schválilo odpis 
pohľadávky vo výške 20 704,92 Eur ale skutočná pohľadávka bola vo výške 22 503,76 €. Preto 
z toho dôvodu navrhujeme zmeniť uznesenie č. 138 v bode týkajúce sa firmy Drekos, a.s., tak 
ako to máte v návrhu na uznesenie. Ďakujem 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta:   
Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nie je tomu tak, poprosím návrhovú komisiu, aby 
prečítala návrh na uznesenie. 
 

Návrhová komisia prečítala uznesenie č. 151 k návrhu na zmenu uznesenia č. 138 zo dňa 
25.06.2020 – odpísanie nevymožiteľných pohľadávok mesta: 
MsZ prerokovalo predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje zmenu uznesenia mestského 
zastupiteľstva v Sabinove č. 138 zo dňa 25.06.2020 v bode Drekos, a.s. sa suma 20 704,92 Eur 
nahrádza sumou 22 503,76 €. 
 
Hlasovanie 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, 
Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Soltisová, Mgr. Erik 
Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo. 
Nehlasovali: Mgr. Miroslav Kovalík 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Uznesenie bolo prijaté. 

 
 
 
 
 



10. Návrh na zrušenie útulku pre občanov 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Materiál pod poradovým č.10 návrh na zrušenie útulku pre občanov ohrozených sociálnym 
vylúčením. Tento materiál predkladá vedúca oddelenia sociálnych služieb pani Mgr. Gabriela 
Harčariková, nech sa páči máte slovo. 
 
Mgr. Gabriela Harčariková, vedúca OSS MsÚ: 
Vážený pán primátor, vážení poslanci máte pred sebou materiál návrh na zrušenie útulku. Čo 
nás k tomu viedlo je uvedené v dôvodovej správe. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky tak nech sa 
páči, rada vám na nich odpoviem. V dôvodovej správe som teda uviedla dôvod tohto návrhu 
a zároveň možno nejaký spôsob riešenia tejto situácie bezdomovectva u nás v meste Sabinov 
do budúcna a hovorím, nech sa páči ak máte nejaké otázky a nejasnosti môžte sa pýtať. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa prihlásila pani poslankyňa Šoltisová, 
nech sa páči.   
 
Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 
Ďakujem veľmi pekne pán primátor za slovo. Ja len pozerám tú tabuľku tých príjmov a výdajov. 
Ozaj tie náklady mesta sú neskutočné. Ako keby sme chovali druhú športovú halu. Nie je mi 
trošku jasné, ako sa podarilo vôbec mestu vyzbierať od týchto bezdomovcov čo bývajú tam 
cez 13 tis. Eur za rok 2019. neviem koľko ľudí sa tam točí, aké sú poplatky a ďalšia otázka, 
chcela by som sa opýtať áno budova je v zlom technickom stave, je nutná rekonštrukcia. Kedy 
sa predpokladá rekonštruovať tá budova? Viem, že korunky sú v nedohľadne a čo sa tam 
predpokladá, aby bolo teda. Ďakujem 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ja poprosím pani vedúcu aby reagovala, nech sa páči. 
 

Mgr. Gabriela Harčariková, vedúca OSS MsÚ: 
Áno, takže v tej tabuľke, ktorú som vám tam uviedla v tých príjmoch sú zarátané príjmy nielen 
od klientov zariadenia ale je tam aj štátna dotácia, ktorú dostávame z Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Táto dotácia činí 10 800 Eur. Je to 150 Eur na osobu na mesiac. keďže 
náš útulok má kapacitu šiestich klientov to znamená že tá suma zodpovedá tej výške 10 800 
Eur. To znamená, že to nie sú príjmy len od klientov. Poplatok za nocľah alebo respektíve za 
jeden deň je tam 1 Euro, čiže je to naozaj také symbolické a sami vidíte ako tie náklady každým 
rokom idú hore. Jednak tým, že sa zvyšuje tá minimálna mzda a jednak preto, že musíme si 
uvedomiť, že ten útulok teda aj v zmysle zákona by mal fungovať 365 dní v roku. To znamená, 
že sú tam príplatky za nočné, kedy hlavne robia v noci, je tam dozor. A samozrejme príplatky 
za soboty, nedele a sviatky, takže naozaj tie náklady rapídne nám stúpajú. Čo sa týka tej 
rekonštrukcie budovy naozaj aj v prípade, žeby sme ten útulok nerušili, museli by sme ho na 
určitý čas teda zatvoriť. Pretože akákoľvek rekonštrukcia sa nedá robiť za pochodu a čo sa týka 
tých finančných nákladov, my sme už na tú tému debatovali aj s oddelením správy majetku. 
Boli sme sa tam pozrieť aj s odborníkmi zo stavebnej firmy, ktorí nám odporúčali čo je všetko 
potrebné urobiť, čiže pracujeme na tom, aby sme nejaké náklady na tieto rekonštrukčné práce 
mali už do budúceho roku, aby sme to vedeli dať do rozpočtu a podotýkam, že to nebude 



nejaká veľmi rozsiahla rekonštrukcia za niekoľko desiatok tisíc Eur. Naozaj ide o tom, že 
zamákajú tam steny, tvoria sa tam plesne a proste toto je potrebné vyriešiť. Čiže naozaj, mne 
sa v tejto danej chvíli veľmi ťažko odhaduje výška tej sumy, ktorú tam bude treba investovať, 
ale aj tak podľa tých návrhov tých stavebníkov, určite to nebude dosahovať celkové ročné 
náklady aké sú momentálne na ten útulok. Takže k tým nákladom naozaj vám neviem presne 
povedať, uvidíme hovorím podľa výšky či to budeme schopní urobiť v priebehu budúceho 
roka, alebo si to rozdelíme možno na nejaké etapy a čoby sme chceli urobiť s tým priestorom, 
myslím, že som to v tej dôvodovke aj uviedla, že veľmi tu chýba nejaké núdzové bývanie. 
Máme s tým skúsenosti už aj v našom meste, kedy sme naozaj riešili v piatok poobede rodinu, 
ktorá stála pred Lidl-om s dvomi deťmi a nemali kam ísť. A práve pre takéto situácie, či už sa 
týka proste, že rodina sa dostane do takého stavu z dôvodu, ja neviem nejakej živelnej 
katastrofy, požiaru, záplavy, aby sme mali nejakú rezervu a aby sme vedeli tej rodine nejakým 
spôsobom na určitý čas pomôcť. Podotýkam nebude to nájomný byt, bude to núdzové 
bývanie, ktoré proste bude na nevyhnutný určitý čas pre danú rodinu. Čiže toto je plán s týmto 
priestorom do budúcna. Samozrejme po tej nutnej rekonštrukcii. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, ďalší do diskusie sa prihlásil pán poslanec Radačovský, nech sa páči. 
 

Mgr. Erik Radačovský, poslanec MsZ:  
Ďakujem za slovo pán primátor, ja by som len chcel teraz takto teraz jednak aj pochváliť 
vedenie mesta aj pani vedúcu sociálnych vecí, že ešte predtým, než sa uvažovalo o niečom 
takom, že ideme to zrušiť, pristúpili k tomu, že našli nejaké útočisko pre tých ľudí a 
samozrejme je tam ochota pomôcť aj s tou administratívou a dokonca aj ich tam odviesť, takže 
nie je to len také že teraz niečo sa ide zrušiť a vlastne tých ľudí necháme len tak napospas, 
takže ďakujem za slovo. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta:   
Ďakujem, ďalej do diskusie pani poslankyňa Šoltisová. 
 

Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 
Ďakujem veľmi pekne za slovo pán primátor. Ja už len otázočku na pani Harčarikovú. Ako prijali 
títo naši bezdomovci to rozhodnutie a či sú schopní využívať to prešovské centrum? Ďakujem 
 

Mgr. Gabriela Harčariková, poslankyňa MsZ: 
Takže čo sa týka názoru našich ľudí, ktorí žijú v útulku, tak samozrejme budem s nimi o tom 
rozprávať, pretože ja som si nedovolila rozprávať predtým kým to neprejde cez komisiu, cez 
mestskú radu a cez mestské zastupiteľstvo, takže určite s nimi rozprávať budeme. My sme 
jednali aj s grécko-katolíckou charitou, ktorá je správcom útulku v Prešove. Oni majú aj 
nocľaháreň, majú aj denné centrum, majú aj útulok. Oni sa absolútne nebránia tomu, aby tam 
prijali aj ľudí zo Sabinova, pretože ich majú od Rožňavy, Revúcej, Košíc, po Bardejov, Stropkov 
a tak ďalej. Takže naozaj my sme ochotní im v tejto veci pomôcť zariadiť, vybaviť čo im bude 
treba. Aj ja som nápomocná. A to, či oni tam budú chcieť ísť alebo nebudú, to už je na ich 
rozhodnutí. Sú to dospelí svojprávni ľudia, vybrali si spôsob života aký si vybrali, možno 
niektorí chtiac niektorí nechtiac, to ja neviem posúdiť. Ale určite, že budeme sa im snažiť 
v tejto veci pomôcť týmto spôsobom. Ja si myslím, že Prešov neni až tak ďaleko, že by to bolo 
pre nich nezvládnuteľné alebo jednoducho, žeby mali nejaký dôvod prečo tam nemôžu ísť. 
Takže naozaj budeme sa im snažiť v tejto veci pomôcť. Čo sa týka Sabinovčanov, my 



momentálne máme v útulku troch ľudí zo Sabinova a tí traja sú z okolitých obcí. My sme si 
proste uzniesli to, respektíve chceli sme prijímať ľudí hlavne zo Sabinova, aby sme im teda 
mohli poskytnúť strechu nad hlavou, ale keďže zo Sabinova nebol nejak záujem. Hovorím mám 
troch ľudí s trvalým pobytom z mesta Sabinov, tí ostatní sú z okolia. Ale ja ten stav naplniť 
musím. Pretože ja keby som nemala obsadené miesta tak časť tej dotácie by som z tohto titulu 
musela vrátiť naspäť, čiže už potom pristupujeme k tomu že sme zobrali tých ľudí z okolia.  
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, s faktickou poznámkou pán poslanec Hrabčák, nech sa páči. 
 

Ing. Marek Hrabčák PhD., poslanec MsZ: 
Ďakujem za slovo pán primátor. Ja k tomu materiálu len jednu vec poviem. Ja som si čítal 
pozorne tento materiál a páči sa mi to, že cirkev, grecko-katolícka cirkev v tejto veci bude 
súčinná a pomôže nám riešiť ťažkú situáciu týchto ľudí a taká myšlienka úplne na záver, ktorá 
mi v kontexte tohto materiálu zišla na um, je že toto je práve miesto cirkvi, kde by sa cirkev 
mala uplatňovať. Cirkev by mala pomáhať ľuďom a nie robiť politiku. Ďakujem. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, s faktickou pani poslankyňa Motýľová, nech sa páči. 
 

Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 
Ďakujem za slovo. Ja len kratúčko. Na komisii bytovej sociálnej sme tento problém rozobrali 
dopodrobna. Kvitujem toto rozhodnutie a takisto kvitujem snahu pomôcť týmto 
bezdomovcom, aby sa mali vlastne kde ubytovať. Je to naozaj tak ako pani vedúca Harčariková 
spomenula, keďže sú dospelí, svojprávni, tak verme tomu, že túto pomoc neodmietnu. Pokiaľ 
tu majú nejaké sociálne väzby, kontakty v tomto meste, nič im nebráni navštevovať svojich 
známych, priateľov. Prešov nie je ďaleko. Tak držme im palce a verme že sa rozhodnú pre tú 
pomoc. Ďakujem 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, pán poslanec Kovalík do diskusie ďalší, nech sa páči. 
 

Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 
Ďakujem pekne pán primátor, vážení poslanci, vážené poslankyne, vážení prítomní, my sme 
túto debatu čo sa týka zrušenia tohto útulku ozaj veľmi podrobne rozobrali na mestskej rade 
a ozaj materiál bola pani vedúca pochválená aj z mojej strany a jednak ho pekne rozpísala 
respektíve odôvodnila, tak ako aj dneska tu s tým, že je nutné už aj vzhľadom na situáciu ktorá 
je čiže už, či už vzhľadom na financie alebo staticky stav tejto budovy, teda nevyhnutné to 
zrušiť, respektíve umiestniť ich niekde inde. My sme rozprávali aj z toho titulu teda, lebo 
v podstate v súlade so zákonom 448-čkou o sociálnych službách je povinnosť takéto útulky 
zriadiť v pôsobnosti VUC-iek, čiže  prešovská VUC-ka tento útulok nemá, tak sme potom 
žiadali, ja som aj poprosil teda, aby pri týchto prípadoch, aby neboli nám tí ľudia ľahostajní aj 
keď nie sú, väčšina je teda mimo obyvateľov nášho mesta, aby sme im boli nápomocní, či už 
pri nejakých právnych veciach, respektíve administratívnych aby nebolo to ľahostajné tak som 
poprosil príslušné oddelenie aby boli sme im nápomocní s tým, že aby nebolo aj pohľad ľudí 
verejnosti že rušíme útulky pre ľudí a zakladáme alebo zriaďujeme útulky pre psov takže 
chcem poprosiť aby v prípade aj v takejto pomoci sme boli aj nápomocní pri obsadení 



respektíve pri tom aby boli zaradení do charity respektíve do nejakého iného zariadenia. 
Ďakujem pekne. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, ďalší do diskusie pán poslanec Kropiľák. 
 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 
Vážení prítomní, nedá mi aby som troška sa nezapojil do tej debaty čo sa týka prejednávaného 
bodu. Keď tak si zoberiem to čiste z ekonomického pohľadá, tak náklad na jedného člena, ktorý 
je v útulku je pomaly vyšší než príjem priemernej rodiny v Sabinove, čo sa mi zdá akože naozaj 
veľmi nerentabilné a neúčelné vynakladanie tých prostriedkov. Aj vzhľadom k tomu, že ako 
zaznelo mnohokrát, ten stav si dotyční zavinia aj sami. Na druhej strane zriaďujeme mnohé 
útulky pre psov a mnohé iné zvieratká a tak ďalej a je to veľmi populárne na tomto. Smerujem 
k tomu, že zaznelo tu od pána kolegu môjho predrečníka, že cirkev by mala robiť toto a toto 
sa ma troška dotklo v tom zmysle, že všetci sme ľudia a každému by malo záležať na tom, ako 
ten blížny žije. Pre mňa ako kresťana je to môj brat a samozrejme záleží mi na tom a preto by 
som možno aj z tej správy, ktorú pani Ing. Harčariková uviedla, tam je vlastne, čo sa týka 
náplne tých útulkov je, že vlastne, neni to len ubytovanie, je to aj sociálne poradenstvo 
a vlastne nejaká pomoc čo sa týka vykonávania tej základnej osobnej hygieny, prípravy stravy, 
nejaké pracovné zručnosti tu čítam, ošatenie, obuv. Ja by som bol rád keby sme naozaj aj ako 
mesto či už cez komunitné centrum alebo kde tieto náplň toho útulku a pracovali s tými ľuďmi 
aspoň počas dňa pokiaľ odmietnu zúčastniť sa alebo bývať v k katolíckej charite v Prešove. Na 
druhej strane si dovolím tvrdiť, že katolícka charita v Prešove ponúka komplexnú službu 
a prácu s týmito ľuďmi aj s výhľadom toho, že kdesi ich posúva ďalej. Keď sa stretnete s ľuďmi, 
ktorí v Prešove predávajú ja neviem časopis a vlastne sú to už ľudia slušní, oblečení, triezvi 
hlavne, čiže vidno že tie výsledky a to je len taký zlomok toho. Mnohých posúvajú naspäť do 
pracovného procesu, do života a tak ďalej. Áno cirkev má toto veľmi akože na zreteli a je, ale 
cirkev som aj ja a mnohí aj tu čo sedíme sme cirkev pretože sme členovia cirkvi a na tejto pôde 
si dovolím vyjadriť ešte jeden názor. Je hanba to, čo zaznelo v televíznej relácii OTO 2019, keď 
ste sledovali toto, ja som sa hanbil a bolo mi trápne, že jedna verejnoprávna televízia je 
schopná takto hanobiť vlastne cirkev alebo inštitúciu ku ktorej sa hlási podľa štatistík cez 70 % 
ľudí. Je to neprístojné a takisto je to verejnoprávna televízia je z našich daní platená takže bolo 
mi to jednak ľúto a trápne, ale bohužiaľ dostávame sa do tejto situácie, kedy sme mnohí ako, 
to čo niekedy bolo, že to bolo len zopár ľudí ateisti, tak mnohí sa dneska cítime ako ateisti a to 
kresťanstvo dostáva na frak na každej pozícii, tak potreboval som potrebné sa zastať jednak 
sám seba, ale aj tých, ktorí naozaj úprimne veria a snažia sa aj pomáhať týmto ľuďom mimo 
útulku a mimo toho v bežnom živote na ulici. Ďakujem. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Pani vedúca chce reagovať, nech sa páči. 
 

Mgr. Gabriela Harčariková, vedúca OSS MsÚ: 
Tak áno máte pravdu pán Kropiľák, samozrejme my sa snažíme tým ľuďom pomáhať aj nielen 
tým, že sme im teda dali strechu nad hlavou, ale správne ste spomenuli, máme tu komunitné 
centrum, kde pracujú komunitní pracovníci aj terénni pracovníci. Títo ľudia mali možnosť, 
v čase keď je komunitné centrum otvorené k dispozícii tam ísť. Mohli sa zapojiť do aktivít, 
ktoré sa tam robia. Túto službu vôbec nevyužívali, nemali záujem a čo sa týka toho 
poradenstva, samozrejme, že im ho poskytujeme. Z vlastnej iniciatívy sledujeme vek týchto 



ľudí, či odchádza do dôchodku, neodchádza. Terénni pracovníci vyhľadávajú aj ľudí na ulici, 
ktorí nie sú v útulku pokiaľ už spĺňajú napríklad dôchodkový vek, ako sú na tom, či si to vedia 
zariadiť, čo potrebujú. Teraz momentálne riešime dvoch takýchto ľudí, takže, pomáhame im 
čo sa týka oblečenia, obuvi, takže určite to nie je len čiste ten útulok a tým, že útulok zanikne 
tak my sa proste tejto téme nejakým spôsobom prestaneme venovať. To určite tak to nie je.  
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, chce reagovať ešte pán prednosta, nech sa páči. 
 

JUDr. Martin Judičák, prednosta mesta: 
Nechcem, aby to bolo vnímané, že si nejak prihrievame polievočku, ale naozaj môžem ja 
potvrdiť, že mesto Sabinov je vnímané v takých odborných kruhoch, kde mi to bolo vyslovene 
povedané na stretnutiach na úrovni iných orgánov ako taký príklad tuná regionálny, čo sa týka 
sociálnej oblasti. Naozaj ten prístup, tá práca, poctivá dennodenná, ktorú nie je vidno ani ju 
nikto nikdy neuvidí, lebo to sa nedá ani zhmotniť sa tu robí naozaj veľmi poctivo a precízne. 
Chcel som ale doplniť vlastne celú tú mozaiku toho, pretože naozaj všetci vidíte, že navonok 
sa to zdá možno rozhodnutie jednoduché, ale ono nie je. Všetko nasvedčuje tomu, že je to 
nerentabilné. Tuná na zasadnutí sa tomuto problému venuje možno polhodina v rámci 
prerokovania. My kým sme došli do tohto štádia sme sa tomu venovali možno polroka. Možno 
nebyť COVID-u, možno že by to bolo možno kratšie, lebo stretnutia boli problémové v rámci 
tej prvej vlny a podobne, ale chcem poukázať na to, že my sme predtým než prišiel návrh na 
zrušenie útulku, zvažovali aj iné možnosti. Oslovovali sme iné organizácie, aby sa s nami 
spolupodieľali na financovaní tohto útulku. Čiže prvá snaha bola ho zachovať, ale odbremeniť 
samozrejme rozpočet mesta. Bohužiaľ sa nám nepodarilo s nikým takto dohodnúť. Sama 
grécko-katolícka charita potvrdila, že prevádzkovanie útulku v takýchto podmienkach 
nemyslím teraz materiálnych ale finančných je naozaj nerentabilné, pretože s takým počtom 
ľudí, ktorý mi potrebujeme na zabezpečenie tej služby obslúžime my 3,4,5,6 klientov, oni 
v Prešove, neviem teraz či neprestrelím 100 alebo 80 alebo 150, proste niekoľko násobne viac. 
Samozrejme aj ten podiel financovania, ktorý potom dostávajú im na to postačuje. A ešte 
chcem jednu dôležitú vec povedať. Bol spomínaný ten štátny príspevok a to musím naozaj 
povedať, že keby sme dôrazne dodržiavali všetky podmienky čo sa týka útulku, tak by sme tam 
v podstatne ani nemali žiadneho klienta a bola by povinnosť ten príspevok vrátiť, čiže tu také 
riziko vždy bolo a bude. Ďakujem. 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, ďalší do diskusie. Nikto. Tak poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na 
uznesenie k tomuto bodu.  
 
Návrhová komisia predniesla uznesenie č. 152 k návrhu na zrušenie útulku pre občanov:  
MsZ prerokovalo predložený materiál a podľa § 80 písm. i) a j) v spojitosti s § 12 ods. 1 písm. 
a) body 2.4 a 2.5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
schvaľuje zrušenie útulku pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením na ulici 17. novembra 
50 v Sabinove ku dňu 31.12.2020. 
 
 
 



Hlasovanie 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, 
Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta 
Soltisová, Mgr. Erik Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. 
Šimon Vaňo. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

11. Schválenie zmien a doplnkov č. 10/2019 Územného plánu mesta 
Sabinov VZN č. 6/2020 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Materiál pod poradovým č. 11 je schválenie zmien a doplnkov č.10/2019 Územného plánu 
mesta Sabinov VZN č.6/2020, predkladá ho vedúci oddelenia rozvoja, výstavby a spoločného 
stavebného úradu pán Ing. Stanislav Ondirko. Nech sa páči máte slovo. 
 
Ing. Stanislav Ondrirko, vedúci ORVaSSU MsÚ: 
Vážený pán primátor, dámy a páni, dovoľte mi v krátkosti pár viet k predkladanému materiálu. 
Tento materiál tak jak to máte dosť podrobne uvedený v dôvodovej správe aj v ďalších 
častiach tohto materiálu je vlastne zavŕšením zmien a doplnkov, ktoré boli schválené pred viac 
ako rokom mestským zastupiteľstvom. Máte v materiáli aj samozrejme uvedené aj lokality 
ktorých sa to týka. Celý materiál je doplnený ešte aj od spracovateľa takou informáciou ako 
prebiehal ten celý postup schvaľovania zmien a doplnkov. Ja len poviem, že mesto vlastne 
tieto zmeny a doplnky po obstarávaní zhotoviteľa týchto zmien postupovalo v zmysle zákona. 
Je to tam aj napísané, niekedy aj nad rámec zákona zverejnilo na dlhšiu dobu to čo sa má 
zverejňovať. Naposledy ste sa zaoberali týmto materiálom pri vyhodnotení pripomienok 14. 
mája tohto roku a teraz ide vlastne o finálne o finálny proces, kedy vlastne schválením týchto 
zmien a všeobecne záväzného nariadenia tieto zmeny a doplnky vojdu v platnosť. Stanovisko 
mestskej rady je, že prerokovala tento materiál a doporučuje mestskému zastupiteľstvu 
schváliť. Tento materiál nemá dopad na mestský rozpočet. 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu, nie je tomu tak, tak poprosím... Pani Motýľová, 
pani poslankyňa Motýľová, nech sa páči. 
 

Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 
Ďakujem za slovo, ja len otázku mám jednu, či tento materiál bol prerokovaný na komisii 
výstavby, lebo neni tam stanovisko v materiáli.  
 
 



Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Poprosím predsedu komisie pána Kropiľáka, nech sa páči. 
 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 
Takže tento materiál nebol prejednávaný v investičnej komisii, pretože vlastne je to proces 
a tie body boli schvaľované už dvakrát predtým. Teraz je záverečné akoby hlasovanie za to, že 
tie zmeny môžu prebehnúť, čiže my už sme sa opätovne k tomu nevracali. Keď už to raz bolo 
zastupiteľstvom schválené, že môžu tieto, ten proces tých zmien môže prebiehať, už sme to 
naspäť nebrali do komisie. Ďakujem 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
S faktickou pán poslanec Hrabčák, nech sa páči.  
 

Ing. Marek Hrabčák PhD., poslanec MsZ: 
Vďaka za slovo pán primátor, ja len doplním môjho predrečníka pána predsedu výstavnej 
komisie, možno moje stanovisko bude trochu iné ako jeho, ale ja si dovolím tvrdiť, že tieto 
zmeny ktoré sú predmetom schvaľovania boli masívne prerokované v minulosti, tak sedí to 
s tým čo povedal pán predseda. Už samotný materiál tak ako je predložený nie, ale všetky tie 
parciálne časti z ktorých pozostáva tento materiál boli masívne prerokované a tento proces 
zmeny územného plánu nie je otázka tohto roka ale ten započal hádam už roku 2018 tuším 
alebo 2019, takže je to otázka viac ako 12-ich mesiacov počas ktorých boli tieto jednotlivé časti 
tohto materiálu prerokované. Ďakujem. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Nech sa páči. 
 

Návrhová komisia predniesla uznesenie č. 153 schválenie zmien a doplnkov č. 10/2019 
Územného plánu mesta Sabinov VZN č. 6/2020: 
MsZ v Sabinove podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku takzvaný stavebný zákon v znení neskorších predpisov berie 
na vedomie 1) správu, informáciu o postupe obstarávania a prerokovania zmien a doplnkov č. 
10/2019 územného plánu mesta Sabinov,  
2) berie na vedomie výsledky prerokovania zmien a doplnkov č. 10/2019 územného plánu 
mesta Sabinov,  
3) berie na vedomie výsledok preskúmania zmien a doplnkov č. 10/2019 územného plánu 
mesta Sabinov podľa § 25 Stavebného zákona Okresným úradom Prešov, odborom výstavby 
a bytovej politiky č. OÚ-PO-OVBPI1-2020/82568/36484 zo dňa 23.07.2020 ako príslušným 
orgánom územného plánovania.  
 
Ďalej schvaľuje: 
1) v súlade s § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zmeny a doplnky 
č. 10/2019 územného plánu mesta Sabinov vypracované spoločnosťou Aleliér urbeko s.r.o. Ing. 
Arch. Vladimír Ligus so sídlom Konštantínova 3, Prešov 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, budeme hlasovať procesne, musíme o tomto čo ste prečítali na dvakrát, čiže 
poprosím pripravte hlasovacie zariadenie. 



Hlasovanie 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, 
Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta 
Soltisová, Mgr. Erik Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. 
Šimon Vaňo. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Táto časť uznesenia bola prijatá. Poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala ďalej návrh na 
uznesenie. 
 

Takže MsZ schvaľuje: 
2) v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, všeobecne 
záväzné nariadenie č. 6/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzne časť zmien a doplnkov č. 10/2019 
územného plánu mesta Sabinov. 
 
Hlasovanie 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Jozef Kolarčík, 
Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta 
Soltisová, Mgr. Erik Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. 
Šimon Vaňo. 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Pán poslanec Kropiľák, poprosím o prezentáciu, pán poslanec Hrabčák, pán poslanec Ernst. 
Ďakujem. V predpoludňajšej časti nášho rokovania niektorí ste mali rúška, niektorí nie. Dal 
som si vytlačiť teraz cez obed opatrenie Úradu verejného zdravotníctva, ktoré platí od 
14.9.2020, preto vás chcem poprosiť. Je povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest 
v priestoroch interiérov budov. Pokiaľ budete užívať občerstvenie, budete diskutovať kľudne, 
buďme k sebe tolerantní navzájom, chcem vás o to poprosiť. Dobre ďakujem 

 
 
 
 
 



12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 7/2020 o 
niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území mesta Sabinov  
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Budeme pokračovať v ďalšej časti nášho rokovania to je bod č. 12 je to návrh všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 7/2020 o niektorých podmienkach držania a vodenia 
psov na území mesta Sabinov. Tento materiál predkladá vedúci oddelenia právneho a správy 
majetku Mgr. Lukáš Janiga, nech sa páči máte slovo. 
 

Mgr. Lukáš Janiga, vedúci OPaSM MsÚ: 
Dobrý deň, ďakujem za slovo. Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia vychádza 
z nejakého refrešu mestských VZN-iek, kde sme sa zamerali ktoré VZN-ka má povinnosť obec 
prijať. Medzi nimi sme našli jedno také polostratené, ktoré je pôvodné VZN č. 8/2010, ktoré 
bolo protestom prokurátora zrušené. Obec má povinnosť zo zákona ustanoviť minimálny 
rozsah nejakých podrobností o vodení psa a určite zadefinovať sumu úhrady za náhradnú 
evidenčnú známku psa vo forme VZN. Tá suma nesmie prekročiť 3,50 Eur a môže vymedziť 
miesta kde sa zakazuje voľný pohyb psa a miesta kde je vstup so psom zakázaný. Predložený 
návrh VZN je vo svojej podstate veľmi úzky v minimálnom rozsahu úpravy respektíve regulácie 
spoločenských vzťahov a plne rešpektuje súkromné vlastníctvo preto sa v samotnom texte 
VZN venujeme iba zákonnému minimu s veľkým dôrazom na zamedzenie nejakému nejakého 
dotknutia sa súkromného vlastníctva, čo sa týka, aby sme neregulovali nejaké podmienky, na 
ktoré nie sme oprávnení. Tieto VZN sú dosť často kontrolované zo strany prokurátora a veľmi 
citlivo posudzované čo sa týka nejakého akéhokoľvek obmedzovania výkonu vlastníckeho 
práva. Čiže ako som spomenul v samotnom texte VZN je stanovená suma za tú náhradnú 
známku, lebo prvá je bezplatne udeľovaná zo strany obce v sume 3 Eur a zakazuje sa voľný 
pohyb psov na všetkých miestnych komunikáciách na území mesta a tam je voľný pohyb 
zakázaný. Vedia sa tam psy pohybovať ale len na vôdzke. Teda voľný pohyb je tam zakázaný. 
Čo sa týka zákazu vstupu psov, tak ten je zakázaný vo verejne prístupných miestach vo 
vlastníctve mesta. To je také kľúčové k tejto téme, že akékoľvek iné vlastníctva s takýmto VZN-
kom by sme nemohli nejak regulovať vstup týchto psov. V samotnom texte sú zadefinované 
detské ihriská, pieskoviská, kúpalisko, športové ihriská, areály škôl, školských zariadení, areál 
cintorína a tak ďalej. Všetky tieto mieste, kde je zákaz vstupu so psom zakázaný je potrebné 
zabezpečiť viditeľným označením s nápisom Zákaz vstupu so psom, čiže po prijatí VZN dôjde 
aj k postupnému označovaniu miest takouto zákazovou značkou alebo tabuľou. Z mojej strany 
asi toľko. Ďakujem pekne. 
 
Ing. M. Repaský 
Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie je tomu tak, poprosím návrhovú komisiu 
aby prečítala návrh na uznesenie.  
 
Návrhová komisia predniesla uznesenie č. 154 zo dňa 24.09.2020 k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 7/2020 o niektorých podmienkach držania a vodenia 
psov na území mesta Sabinov: 
MsZ prerokovalo predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie 
mesta Sabinov č. 7/2020 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území mesta 
Sabinov, ktorého návrh tvorí prílohu tohto uznesenia.  



 

Hlasovanie 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 13 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, 
Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Soltisová, Mgr. Erik 
Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo. 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Uznesenie bolo prijaté všeobecné záväzné nariadenie. Chcem ešte ospravedlniť pána poslanca 
Kolarčíka, ktorý pre neodkladné pracovné povinnosti opustil poludňajšiu časť nášho 
rokovania. 
 

13. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 8/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 

14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďalší materiál je materiál pod poradovým číslom 13. Je to návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Sabinov č. 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Sabinov č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov. 
Tento materiál predkladá vedúca oddelenia rozpočtu a financií pani Ing. Alžbeta Semanová. 
Nech sa páči, máte slovo. 
 

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca ORaF MsÚ: 

Ďakujem za slovo. V tomto návrhu, tak ako máte popísané v dôvodovej správe, opravujeme 
termín na podanie vyúčtovania. Posúvame ho z 31.12. na nový termín 10.1. Upozorňujem, že 
to je len termín na podanie vyúčtovania nie termín dokedy majú použiť dotáciu žiadatelia. 
Jasnejšie upravujeme sankcie a pokuty. Zapracuvávame povinnosť určenú zákonom č. 
177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním 
informačných systémov verejnej správy, to znamená, že žiadatelia už nebudú povinní 
predkladať nám kópie výpisov z obchodného registra, živnostenské oprávnenie ani výpisy 
z registra evidencie občianskych združení. Presne zadefinovávame text, ktorý musia uvádzať 
žiadatelia pri propagácii mesta Sabinov ako spoluúčasť pri tých aktivitách a akciách ktoré sú 
riešené z týchto dotácii a ešte upravujeme prílohu č. 1, kde upravujeme zlé znenie zákona. Je 
to na návrh hlavného kontrolóra, čiže upravujeme znenie zákona o ochrane osobných údajov. 
Podrobne je všetko popísané v dôvodovej správe. Ďakujem. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Ako prvá sa prihlásila pani poslankyňa Šoltisová, 
nech sa páči.  
 
 



Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcem trošku si ozrejmiť niektoré vety v článku 6. kde v bode 
1 sa píše príjemca dotácie je povinný do 30 dní po použití dotácie mesta predložiť finančnému 
oddeleniu vyúčtovanie poskytnutej dotácie. V bode 3 sa ale píše nepoužitú dotáciu alebo jej 
časť je príjemca dotácie povinný vrátiť najneskôr do 10.01. nasledujúceho roka. Trošku mi to 
nesedí, pretože keď je akcia niekedy v marci, tak nemôžem vracať predsa do 10.01. 
nasledujúceho roka. Neviem nech skúsi pani Semanová to nejak ozrejmiť ako to bolo myslené, 
lebo ten december chápem, že do 10.01., ale potom záver je vrátiť financie do 10.01. Ďakujem. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem bude reagovať pani Semanová, nech sa páči. 
 

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca ORaF MsÚ: 
Áno, ak niekto má akciu v marci je povinný podľa platného všeobecne záväzného nariadenia 
vyúčtovať dotáciu do 30 dní od skončenia tej dotácie, respektíve 30 dní do skončenia akcie, 
respektíve do 30 dní odkedy mu boli pripísané finančné prostriedky na účet. V prípade, že sa 
akcia koná v decembri alebo posledná časť akcie sa koná v decembri, je povinný doniesť 
vyúčtovanie najneskôr do 10.01. V prípade vracania finančných prostriedkov samozrejme ak 
vie, že v priebehu roka nepoužije dotáciu, musí ju vrátiť ale ak ešte v decembri rozmýšľa či 
zrobí akciu nezrobí, alebo má ešte možno, bola dotácia vyššia ako potreboval v skutočnosti tak 
najneskôr potom do 10.01. ju musí vrátiť. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, ďalšia do diskusie sa prihlásila pani poslankyňa Lenková, nech sa páči. 
 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
K tomuto bodu mám pozmeňujúci a doplňujúci návrh, pretože z diskusie na finančnej komisie 
vyplynuli nejaké veci, tak aby sme upresnili. Takže navrhujem, aby sme v článku 9 účinnosť 
nariadenia v odseku 2 doplnili nasledovné znenie: „Pri posudzovaní plnenia podmienok podľa 
tohto VZN u žiadostí o poskytnutie dotácie doručených mestu pred dňom nadobudnutia 
účinnosti tohto VZN sa postupuje podľa ustanovení všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Sabinov č. 14/20016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov platných 
a účinných ku dňu podania žiadosti“. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, ďalší do diskusie sa prihlásil pán poslanec Hrabčák, nech sa páči. 
 

Ing. Marek Hrabčák PhD., poslanec MsZ:  
Ďakujem za slovo pán primátor. K prerokovanému bodu možno taká technická poznámka.  Je 
fajn, že tieto veci, ktoré tu máme zapracované zlepšia samotné VZN ale stále mi nie je jasný 
kľúč k rozdeľovaniu dotácií. Možno by sme mali otvoriť otázku v nasledujúcich týždňoch, 
dňoch, týždňoch, mesiacoch akým spôsobom sa budú rozdeľovať badžet, ktorý mestské 
zastupiteľstvo mesta Sabinov vyčlení na daný rok, akým kľúčom sa budú rozdeľovať. Lebo teraz 
to je také, že to funguje kto má väčšie lobby, tak ten viac dostane do klubu, ktorý žiada, alebo 
do organizácie, ktorá žiada vlastne tieto rozpočtované zdroje v rámci dotačného mechanizmu 
nášho mesta a myslím si, že to je také celkom dosť nespravodlivé, lebo neberú sa do úvahy 
výsledky samotných klubov, keď hovoríme o športových kluboch, ale berú sa do úvahy, hlavne 
veľkosť členskej základne a potom rozhoduje prevažne lobby samotných žiadateľov, čiže malo 



by sa naozaj posudzovať objektívnejšie bez takýchto vplyvov, ktoré momentálne prevládajú 
pri rozdeľovaní dotácií a na to je treba stanoviť nejakú metodiku, o ktorej sme teda už 
rozprávali, ale stále sme sa nedohodli na tom, že ako. Ďakujem. 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, s faktickou pani poslankyňa Lenková 
 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
Len dovysvetlím kolegovi Hrabčákovi. Na zasadnutí komisie pre školstvo, mládež, šport 
a kultúru sme sa tiež na túto tému rozprávali. Ako viete tie kritériá chystáme už pomerne dlho, 
ale nejako sa nevedeli aj členovia komisie zhodnúť na tom či sú potrebné, na koľko sú potrebné 
podrobné kritéria. Potom vznikla aj taká naša myšlienka, že vyskúšame aby jednotlivé kluby 
vyplnili žiadosť podľa doterajších kritérií ale aj podľa nových kritérií a že uvidíme, aké nám tam 
vlastne sa ukážu finančné záležitosti ale z klubov, tuším predložil len jeden v takom tom 
dvojitom vydaní požiadavku. Tak sme sa dohodli, že si k tomu urobíme zvláštne sedenie len 
k tomuto VZN a  naozaj nejaké kritériá už definitívne nastavíme veď je to proces, ktorý je 
možné dopĺňať a vylepšovať v nasledujúcom období 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, ďalší do diskusie viceprimátor pán Haluška. Ešte predtým pani vedúca oddelenia 
rozpočtu a financií, pani Semanová nech sa páči. 
 
Ing. Alžbeta Semanová, vedúca ORaF MsÚ: 
Ďakujem za slovo, ja by som len chcela pripomenúť, že v minulom roku v roku 2019 boli 
pripravené dve verzie nového znenia všeobecne záväzného nariadenia o poskytnutie dotácií. 
V týchto zneniach alebo v týchto návrhoch boli aj metodika alebo kľúč na rozdelenie týchto 
dotácií. Boli predložené i komisii finančnej a správy majetku i komisii, ktorá sa zaoberá 
rozdeľovaním dotácie. Nevznikla nejaká všeobecná zhoda, že je to pripravené správne. Takisto 
tiež sme vychádzali z všeobecne záväzných nariadení väčších miest, ktoré sme si zobrali za 
vzor, ale je to ťažko možno tieto kritériá na také menšie mesto ako je Sabinov. Boli oslovené 
kluby a žiadatelia, ktorí bežne a pravidelne žiadajú mesto o dotáciu, aby nám takou 
dotazníkovou formou vyplnili tieto kritériá. Spätná väzba bola asi od 7 žiadateľov a na základe 
toho tieto kritériá alebo tieto spätné väzby boli zosumarizované do tabuľkovej predlohy 
rozdelenej na športové aktivity a rozdelené na kultúrne aktivity ak to tak môžem nazvať. Boli 
predložené komisii, ktorá sa zaoberá rozdeľovaním dotácií ale výsledok z tej komsie...je to asi 
ťažšie podľa takého kľúča rozdeliť dotácie a zatiaľ spätnú väzbu ani nemám. Ďakujem. 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, ďalší do diskusie pán poslanec Vaňo Šimon, nech sa páči 
 
Mgr. Šimon Vaňo, poslanec MsZ: 
Ďakujem vážený pán primátor, panie poslankyne, páni poslanci. Som rád, že riešime kritéria 
rozdeľovania dotácií, ale aj žeby bolo čo rozdeľovať. Spíšeme kritériá podľa čoho budem 
rozdeľovať dotácie a nakoniec zistíme, že ani nebude čo rozdeľovať. Preto okrem toho, že by 
sme sa dohodli na kritériách aj sa dohodnime už. Ja tu už 6. rok v kuloároch rozprávam, že tam 
stanovme už dajakú presnú čiastku, koľko budeme rozdeľovať, lebo my ideme, kluby idú žiadať 
peniaze od mesta a ešte ani rozpočet nebude schválený. Takže každý si tam napíše, že koľko 



by potreboval, nakoniec z rozpočtu tam dáme 10 tisíc Eur a môžem mať aj kritérií kadejakých 
a nakoniec je tam 30 žiadostí, no jak tých 10 tisíc rozdelíme medzi tie 30 kluby na základe tých 
kritérií. Takže tam aj nejakú čiastku konečne nech kluby vedia od čoho sa môžu odraziť, že čo 
môžu vlastne očakávať od mesta. Nech vedia aký rozpočet budú mať krytý. Takže keď budeme 
riešiť to VZN-ko, kde budeme detailne popisovať tie kritériá na základe ktorých sa budú 
rozdeľovať, dajme tam aj tú čiastku alebo nejaké percento z podielových daní alebo niečo 
z čoho sa môžu odraziť žiadatelia koľko môžu žiadať od mesta. Ďakujem. 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, s faktickou pán poslanec Hrabčák, nech sa páči. 
 
Ing. Marek Hrabčák PhD., poslanec MsZ: 
Ďakujem za slovo pán primátor. Pán kolega je treba na to povedať jednu vec. My sami ako 
zástupcovia mesta Sabinov si predsa neušijeme na seba búdu a nenastavíme nejakú pevnú 
čiastku. Veď miera neistoty naplnenia príjmovej časti rozpočtu je tak veľká, že my nemôžeme 
predsa zákonom, naším interných všeobecne záväzným nariadením mesta si povedať, že každý 
rok budeme dávať 50 tisíc Eur, lebo to neviem zvládnuť. Napríklad na budúci rok ta určite 
nebudeme vedieť zvládnuť v takomto objeme a preto ja rozumiem tomu čo chcete povedať 
tým, ale nie je to možné takýmto spôsobom nastaviť. Mesto dá toľko koľko môže v daný rok 
a tie možnosti mesta sa z roka na rok menia. Druhá vec, aj keby sme len 5 eur rozdeľovali aj 
napriek tomu by bolo dobré, aby sme mali tie kritériá  ako sa tie 5 eurá  rozdelia, pretože  nie 
je dôležitá výška, ale spravodlivosť pri prístupe rozdeľovania dotácií. Či už sa bude rozdeľovať 
10 alebo 20 tisíc eur, tá spravodlivosť, a objektivita, ktorú musia cítiť tí žiadatelia. Aby to 
nebolo také, že niekto je ukrivdený a niekto je zvýhodnený. Ďakujem 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, ďalší do diskusie sa prihlásil pán viceprimátor Haluška nech sa páči. 

 

Ing. Ladislav Haluška, viceprimátor mesta: 

Ďakujem za slovo. Osobne  tento návrh VZN čo teraz prišiel vnímam veľmi pozitívne lebo 

športové kluby mali pri vyúčtovaní stále problém. Vysvetlím aký. Vyúčtovanie  malo byť do 

31.12. , ale kluby  výpisy z účtov dostávali  až niekedy okolo 10.1. v nasledujúcom roku. Čiže 

kluby, ktoré mali, väčšinou kluby majú svoje účty museli dodatočne potom dodávať na 

kontrolu na finančné tieto doklady. Čiže toto vnímam, ako veľmi pozitívne, z môjho pohľadu 

snáď, možno, že to mohlo byť aj do konca mesiaca lebo, v podstate prvá finančná kontrola 

prebieha cez finančné oddelenie a začiatok roka v podstate  majú dosť perno, títo ľudia tam. 

Takže dobre v poriadku je to 10 –teho nemám s tým problém je to pozitívna zmena, z môjho 

pohľadu. Čo sa týka kritérií podľa mňa, možno by sme ich mali teraz posunúť, vysvetlím prečo. 

Prijali sme VZN – ko o poplatkoch čo sa týka mestskej športovej haly. Blíži sa jeho účinnosť od 

1.1., do dnes zatiaľ nevieme ako bude prefinancovávať mesto tieto hodiny, ktoré si budú 

jednotlivé kluby prenajímať. Podľa mňa skôr by sme sa najprv mali začať venovať týmto 

hodinám, aby bolo jasno, lebo o chvíľu je tu 1.1., a keď kluby nebudú mať jasno, prestanú tam 

chodiť. Čiže prevádzka niečo bude stáť, či tam bude niekto chodiť alebo nebude niekto chodiť. 

Takže  skúsme najprv zamýšľať sa nad touto témou, a potom vymýšľajme kritériá. 

 

 



Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, s faktickou pán poslanec Hrabčák.  

 

Ing. Marek Hrabčák PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pán primátor, ja len doplním svojho predrečníka. Z dotáciami pre žiadateľa 

prichádzajú aj povinnosti žiadateľa voči tomu, kto tú dotáciu dá, voči mestu. Ja si dovolím 

hlboko nesúhlasiť s tým, že výpisy chodia až na nejaký  10 deň nasledujúci mesiac. Vy si predsa 

môžete požiadať o mimoriadny výpis, môžete si dať bankový výpis cez internet banking 

a podobne. My nie sme v roku 1960 ale v roku 2020. A pokiaľ žiadateľ požíval výhody dotácií, 

tak bol povinný v zmysle VZN- ka tieto vlastne daňové doklady, ktoré súviseli priamo 

s použitím dotácie zdokladovať podľa VZN –ka. Práve klub v ktorom ste pôsobili mal s tým  

najväčšie problémy, a toto odôvodnenie ktoré ste teraz povedali, že chodí až 10-ty deň 

nasledujúci mesiac, nie je opodstatnené, lebo Vy si môžete požiadať o výpis kedykoľvek každý 

deň v mesiaci. Ďakujem 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, s faktickou pani poslankyňa Lenková. 

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

Reagujem na pána poslanca Halušku. V podstate kritériá a ľado hodiny, alebo halo hodiny 

veľmi úzko spolu súvisia, čiže jedno bez druhého asi neurobíme. Takže práve kvôli tomu by sa 

mala stretnúť komisia, ešte možno aj do budúceho zasadnutia MsZ , aby sme presne 

rozkalkulovali aj to ako to bude s tými  halo hodinami, ľado hodinami, a či budeme mať tie 

dotácie rozdelené na dve časti a jedna časť bude práve na tieto položky a druhá časť bude na 

činnosť klubov, teda dať dohromady všetko to čo nám vysvitlo aj v súvislosti  s mestskou halou, 

aj v súvislosti s tým aby sme už kritériá, či dotácie rozdeľovali naozaj seriózne, podľa veľkosti 

klubu, podľa veku klubu, podľa možno nejakých priorít, ktoré má mesto, podľa veľkosti 

športových klubov.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, pán prednosta chce reagovať nech sa páči.  

 

JUDr. Martin Judičák, prednosta mesta: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som si dovolil oponovať pretože halo hodiny podľa mňa 

s kritériami až tak vôbec nesúvisia, pretože sme si jasne povedali, že celá tá zmena cenníka 

využívania mestskej športovej haly je o tom aby stransparentnili toky. To že v konečnom 

dôsledku, či podľa starej verzie, alebo novej  to zaplatí mesto. To znamená, že kritériá  čo sa 

týka veľkosti klubu, úspešnosti a podobne, by vôbec nemali  nejako obmedzovať výšku dotácie 

na halu. A my toto vieme, a my toto vieme, my potrebujeme vedieť len požiadavku na hodiny 

od klubu, a toto premietnuť do dotácie, ktorá bude účelová na taký počet hodín, a tak isto to 

vedia vyúčtovať. Toto vôbec nesúvisí s kritériami. Otázka kritérií tu je otvorená od minimálne 

roku 2019, a nedošlo doteraz ku konsenzu, a je naozaj len na vás 15-tich poslancoch, aby ste 

sa dohodli, a my vám urobíme okolo toho administratívu, premietneme do VZN-ka. Čiže treba 

sa spojiť a rozprávať, my sme niekoľko sa snažili... len je naozaj veľmi ťažké zísť sa so všetkými 



poslancami nejak neformálne. Samy to vidíme, boli pokusy cez leto a sú naozaj témy, ktorým 

sa treba venovať viac, nielen na komisiách pretože sú to témy, kde treba vytvoriť nejaké 

pracovné skupiny.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, ešte niekto do diskusie. AK nie tak poprsím návrhovú komisiu aby prečítala návrh na 

uznesenie k tonuto bodu.  

 

Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca MsZ k prerokovanému 

bodu č.13 Návrh VZN č.8, navrhuje zmeniť článok 9: 

Pri posudzovaní plnenia podmienok podľa toho VZN u žiadostí o poskytnutie dotácie 

doručených mestu pred  dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa postupuje podľa 

ustanovení VZN mesta Sabinov č.14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

mesta Sabinov platných a účinných ku dňu podania žiadosti.  

 

Hlasovanie 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, 
Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Soltisová, Mgr. Erik 
Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 
Vargovčík 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Tento pozmeňujúci návrh pani poslankyne prešiel, teraz poprosím návrhovú komisiu aby 

prečítala návrh na uznesenie ako celok. Medzitým prišiel pán poslanec Vargovčík, ktorého 

týmto vítam. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie č. 155 k Návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Sabinov č. 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Sabinov č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov: 

MsZ prerokovalo predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Sabinov č. 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 

14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov, ktorého návrh tvorí 

prílohu tohto uznesenia. 

 

Hlasovanie 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 



Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, 
Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Soltisová, Mgr. Erik 
Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 
Vargovčík 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Toto VZN bolo schválené. 

 

14. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 9/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 

5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov 

č. 3/2016 a všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 2/2014 o 

podmienkach poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Materiál pod poradovým č.14  je návrh VZN Sabinov č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mesta Sabinov č. 5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach v znení VZN mesta Sabinov č. 3/2016 a VZN mesta Sabinov č. 2/2014 o podmienkach 

poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta, predkladá tento materiál Mgr. Lukáš Janiga, 

nech sa páči máte slovo.  

 

Mgr. Lukáš Janiga, vedúci OPaSM MsÚ: 

Ďakujem pekne. Predkladaný návrh VZN č. 9/2020 v danom prípade ide, jedná sa o tak zvané 

technické VZN-ko, ktorým vlastne dochádza k aktualizácii dvoch platných prijatých VZN, ktoré 

reflektujú na zákonnú úpravu, ktorá  vstúpila do platnosti v roku 2018 a to je tzv. zákon proti 

byrokracii. Pri kontrole mestských VZN bolo zistené, že mesto si naďalej vyžaduje od občanov, 

alebo podnikateľov niektoré doklady, ktoré už je ako orgán vyššej moci povinný si sám 

dohľadávať v evidencii informačných systémov verejnej správy. Preto došlo k predloženému 

návrhu na aktualizáciu tých dvoch spomínaných platných VZN. V prvom prípade čo sa týka VZN 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. V danom 

prípade dochádza k úpravám  obidvoch príloh predmetného VZN, kde sa vypúšťa povinnosť 

dokladať výpisy zo živnostenského registra, obchodného registra katastre nehnuteľností. 

A zároveň sa do dodaného VZN dopĺňajú ďalšie dva príležitostné trhy, ktoré sú organizované 

zo strany mesta, a to fašiangy a Mikulášska nádielka. V prípade druhého VZN v podmienkach 

poskytovania sociálnej pomoci občanov, ta dochádza k vypusteniu povinnosti žiadateľa 

o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi predkladať potvrdenie o návšteve školy, keďže túto 

skutočnosť si meste tiež vie overovať z centrálneho registra detí, žiakov alebo resp. teda 

registra študentov. Z mojej strany asi toľko Ďakujem pekne.  

 

 

 



Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem za uvedenie materiálu, otváram diskusiu  k tomuto bodu.  Nie je tomu tak, tak 

poprosím návrhovú komisiu aby prečítala návrh na uznesenie. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh č.156 k Návrhu VZN mesta Sabinov č. 9/2020, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach v znení VZN mesta Sabinov č. 3/2016 a VZN mesta Sabinov č. 

2/2014 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta: 

MsZ prerokovalo predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje VZN  mesta Sabinov č. 9/2020, ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach v znení VZN mesta Sabinov č. 3/2016 a VZN mesta 

Sabinov č. 2/2014 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta, ktorého 

návrh tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

Hlasovanie 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, 
Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Soltisová, Mgr. Erik 
Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 
Vargovčík 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
 VZN bolo schválené ďakujem.  

 

15. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 10/2020, 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 9/2019 o 

určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na 

území mesta Sabinov na rok 2020 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Materiál č. 15 je  Návrh VZN mesta Sabinov č. 10/2020, ktorým sa mení VZN mesta Sabinov č. 

9/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2020. 

Materiál predkladá vedúca oddelenia školstva a spoločného školského úradu pani Ing. Vlasta 

Znacová, nech sa páči máte slovo. 

 

 

 



Ing. Vlasta Znancová, vedúca OSaSŠÚ MsÚ: 

Ďakujem, Vážený pán primátor, vážení poslanci máte pres sebou návrh VZN, ktorým sa 

upravuje výška dotácie na žiaka pre ZUŠ, materské školy a školské zariadenia na území mesta 

Sabinov. Táto  zmena, alebo tento návrh zahŕňa, alebo kopíruje III. zmenu rozpočtu mesta, 

ktorú ste schválili pred poludním.  V dôvodovej správe máte uvedené, čo sme  v týchto 

rozpočtoch menili. To znamená, že je tam zahrnutá dotácia štátu na mzdy zamestnancov 

materských  škôl, úprava prevádzkových nákladov v materských školách podľa skutočného 

čerpania, týka sa to hlavne výdavkov na plyn. Ďalej ide o navýšenie prevádzkových  výdavkov 

v materskej škole a v školskej jedálni na ulici Jarkovej, z dôvodu dovybavenia týchto  zariadení 

po rekonštrukcii. Ďalej tu máme zachytený vznik dvoch nových oddelení ŠKD od 1.septembra. 

Jedno nové vzniklo pri ZŠ na ulici 17.novembra, a jedno pri ZŠ  na ulici Komenského, a CVČ 

z dôvodu, že vlastne bola uzavretá prevádzka od 1.marca a skončili platné pracovné zmluvy. 

Takže do konca roka  neprijímame nového zamestnanca. Komisia aj MsR s predkladaným 

návhrhom VZN súhlasili a odporúčajú ho MsZ schváliť.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Kovalík, nech sa páči. 

 

Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne pán primátor, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení prítomní, aj 

vzhľadom na diskusia, ktorá bola dosť živá v zmene rozpočtu, teda III. zmene rozpočtu, ktorú 

sme dopoludnia schválili. Som rád a chcem poďakovať všetkým tým, ktorí schvaľovali resp. 

ktorí hlasovali za zmenu o poplatkoch , teda o výške poplatku pre ZUŠ. Je vidieť, že tých 50%  

ZUŠ –ke pomohlo teda, a prežila a funguje prevádzka, funguje ďalej teda, a snáď len chcem 

podotknúť, že sme nehlasovali za celý, celé VZN-ko, ale iba jediný bod, ktorý sa týkal školy ako 

takej, čiže ZUŠ-ky. Čiže bol schválený tými, ktorí hlasovali 1 bod VZN-ka. K tomu toľko, na 

druhej strane chcem ešte povedať, a podotknúť, tak ako som povedal na MsR. Chcem 

pochváliť vôbec celé oddelenie, ktoré pripravovalo tie rôzne zmeny VZN, pretože už boli, bolo 

potrebné ich riešiť. My sme  už pár krát obmieľali, že je potrebné ich riešiť a hlavne aj doplniť 

niektoré také veci, ktoré zhodou okolností vytkol aj pán kontrolór, ktorému sme ďakovali kde 

boli niekde aj zákony, ktoré už neboli platné. Takže som rád, že sa tie zmeny VZN aktualizujú 

a schvaľujeme ich zároveň. Ďakujem 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, ďalší do diskusie. Nie je tomu tak, tak poprosím návrhovú komisiu aby prečítala 

návrh na uznesenie k tomuto bodu. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie č. 157 k Návrhu VZN mesta Sabinov č. 

10/2020, ktorým sa mení VZN mesta Sabinov č. 9/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

zriadených na území mesta Sabinov na rok 2020: 

MsZ prerokovalo predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov schvaľuje VZN 



mesta Sabinov č. 10/2020, ktorým sa mení VZN mesta Sabinov č. 9/2019 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka 

školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2020, ktorého návrh tvorí 

prílohu tohto uznesenia. 

 

Hlasovanie 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, 
Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Soltisová, Mgr. Erik 
Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 
Vargovčík 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Uznesenie bolo prijaté  

 

16. Prezentácia investičného zámeru spoločnosti Architecture and design 

studio, s.r.o. – „Závod na spracovanie ovocia na výrobu nápojov, džúsov a 

sušeného ovocia“ 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Materiál č.16 prezentácia investičného zámeru spoločnosti Architecture and design studio, 

s.r.o. – „Závod na spracovanie ovocia na výrobu nápojov, džúsov a sušeného ovocia“, tento 

materiál predkladá vedúci oddelenia právneho a spáva majetku  pán Mgr. Lukáš Janiga, nech 

sa páči máte slovo. 

 

Mgr. Lukáš Janiga, vedúci OPaSM MsÚ: 

Ďakujem pekne. Predložený zámer investičnej spoločnosti Architecture and desing studio 

vzišiel práve z neúspešného ukončenia dotiahnutie nemeckého investora do areálu štátnych 

lesov v Sabinove. Mesto Sabinov iniciovala ďalšie druhé, tretie kolo zháňania nejakých 

potencionálnych investorov, ktorí by vedeli  reálne a zmysluplne využiť ten areál, ktorý 

podotýkam nie je vo vlastníctve  mesta, je vo vlastníctve Slovenského štátu, teda konkrétne 

správu vykonávajú štátne lesy. A nato sa ozval pán Kurila, ktorý má s daným  územím svoj 

nejaký investičný zámer, plánuje tam vybudovať nejaké oživenie  bývalej Frucony v Sabinove, 

chce nadviazať na historickú tradíciu a možno ponúknuť aj nejaké pracovné príležitosti pre 

menej kvalifikovaných  pracovníkov. Jeho zámer vychádza z konceptu, že dochádzalo by 

k zbere a ovocia, lesných plodov a bezprostrednom okolí  Sabinove, resp. širšieho okolia 

a následnom zvážaní a spracovaní nápojov alebo džúsov. Svoj zámer chce realizovať 

prostredníctvom vzniku sociálneho podniku, ráta s podporov dvoch ministerstiev, a to 

Ministerstva práce a Ministerstva pôdohospodárstva pri  následnom nejakom predbežnom 

schválení  jeho žiadosti, aby došlo k urýchlenému  zabezpečeniu, či už prevodu vlastníckeho 



práva k predmetným pozemkom na sociálny podnik, alebo zabezpečeniu nejakého 

refinancovania  pri dočasnom nájme, a s následným odpredajom. Ráta aj s nejakou finančnou 

pomocou zo strany štátu, keďže by išlo významnejší sociálnejší podnik v danej lokalite. 

Predpokladaná hodnota investície je aspoň z jeho stany je 12,5 milióna až 15 miliónov eur, 

zvyšné finančné prostriedky, ktoré nebude mať k dispozícii, chce ich použiť z úverových 

zdrojov. Síce predložený investičný zámer predpokladá, nejaký termín začatia realizácie 

výstavby v marci 2021, je to relatívne šibeničný termín, do vtedy je potrebné ešte strašne veľa 

vecí vykonať a sprocesovať, aby vôbec sa môže niečo začať, a či ešte vôbec so stavbou 

v takomto šibeničnom termíne. Na tento čas určite potrebuje od mesta Sabinov, aby vedel 

predložiť nejakú svoju žiadosť investičného zámeru na príslušné ministerstvo, zo strany mesta 

mať nejakú vyjadrenú podporu, alebo nejaký taký, že zobratie na vedomie toho investičného 

zámeru a vyjadrenia nejakého takého, že podania  pomocnej ruky zo strany mesta. Preto aby 

sa daná jeho aktivita mohla realizovať. Preto aj predložený návrh samotného uznesenia je  

v takom minimálnom koncepte, alebo mesto Sabinov nezaväzuje k ničomu, len že berie na 

vedomie a poskytne maximálnu v rámci legislatívy  možnú podporu a súčinnosť pri  takejto 

aktivite. Osobne by som bol rád, keby ten areál bol  už konečne využívaný nejakým  

zmysluplnejším spôsobom než, len leží ladom-skladom posledných 15, 20 rokov. Je to jedna 

z možností. Či bude úspešný ten projekt, neviem. Nezávisí to ani od mesta, a môžeme mu 

akurát držať palce a akokoľvek ho podporovať. Z mojej strany toľko. Ďakujem pekne. 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu, ako prvá sa prihlásila pani poslankyňa Šoltisová, 

nech sa páči. 

 

Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len by som sa chcela opýtať, či náhodou nedošlo k preklepu 

v časti: cieľom zámeru tejto investície meste Sabinov. V poslednom riadku, v prvom odstavci  

sa píše : „stredných, ale aj veľkých pestovateľov ovocia v danom regióne v povodí rieky 

Cirocha, Laborec a Ondava“.  Neviem či tam nemysleli Torysu, a v druhom odstavci  posledná 

veta: „ ponúkame možnosť oživenia poľnohospodársko priemyselnej výroby v danom regióne 

a tým súvisiace aj zníženia nezamestnanosti  v regióne severného a južného Zemplína“. My 

sme Šariš, tak neviem, náhodou. Ďakujem pekne za odpoveď. 

 

JUDr. Martin Judičák, prednosta mesta: 

Môžem reagovať, lebo to sme nevypracovávali ten materiál, to nám predložil ten investor ,a 

asi kolega nespomenul, ale  s podobným zámerom , podbaný zámer prerokovávali aj MsZ 

v Humennom, a podobný  zámer, ale na pivovar  v Revúcej. Tak možnože on pri príprave tých 

materiálov si vypomáhal predchádzajúcimi textami, a asi z nepozornosti mu tam ostali tieto 

veci a odpustíme hádam. 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakuje s faktickou pán poslanec Hrabčák, nech sa páči. 

 

 



Ing. Marek Hrabčák PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pán primátor. Áno, všimli sme si to s kolegom tak isto  tieto preklepy ale 

beriem to ctrl v a ctrl c na počítači, a je to nejaký materiál, ktorý berieme na vedomie. 

V každom prípade myšlienka dobrá, problém v našej oblasti je ten, že tá bývalá história 

a tradícia  v našom meste a v tomto celom regióne, teda ovocinárska tradícia bola za posledné 

desaťročia  zdecimovaná.  A preto  tu bude veľmi ťažké nadviazať na túto históriu, pretože tie 

ovocné stromy, ktoré tu kedysi boli, ktoré obhospodaroval bývalý školský majetok, to všetko 

je niečo čo už nie je použiteľné, a napr. aj Gazdašák na ktorom aktuálne stojí  Kaufland a ďalej 

sa budujú ďalšie obchodné prevádzky, bol takouto časťou kde sa pestovali  ovocné stromy, ale  

na túto tradíciu bude veľmi ťažké nadviazať, a potrvá to veľmi veľa rokov. Takže k tomu toľko, 

ale držím palce samozrejme tomuto zámeru. Ďakujem 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, pán poslanec Ernst ďalší do diskusie, nech sa páči. 

 

Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZZ: 

Ďakujem za slovo, ja by som chcel nadviazať na svojho predrečníka. Ja túto aktivitu naozaj 

vítam, nakoľko Sabinov a otázka zamestnanosti, to je naozaj veľmi vážna téma, a to že podarilo 

nájsť potencionálneho zamestnávateľa, ja mu držím palce a pevne verím, že sa  to podarí 

rozbehnúť. A hoci za minimálnu mzdu, ale predsa zamestná ľudí, ktorí nemajú žiadnu mzdu. 

Ja som si našiel ešte vo svojom počítači takú krátku informáciu  o Sabine, a možno len tak ako 

perličku by som  povedal, že taký zakladajúci človek, ktorý Sabinu v Sabinove ešte svojho času 

založil, alebo bol pri jej vzniku bol Jozef Tenen Baum, a potom Jozef Ondáš v roku 1942. Hej, 

a Sabina začala fungovať pokiaľ správne informácie 2.júna 1943, alebo resp. od tohto dátumu 

niesla názov Sabina. Takže si myslím osobne, keď sa podarí obnoviť túto tradíciu, ktorá 

v Sabinove  mala naozaj dlhé korene tak to bude naozaj veľký úspech. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, ďalší do diskusie. Pán poslanec Hrabčák, nech sa páči. 

 

Ing. Marek Hrabčák PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem zase za slovo pán primátor, ja možno ešte doplním  všetky tieto prerokované veci 

k tomuto bodu. Ako  poslanec VUC som sa zaujímal  o sad, o ovocný sad, ktorý máme 

v Orkucanoch v našom katastri. Určite všetci dobre poznáte túto lokalitu ktorá, vlastne ktorou 

končí a začína naše mesto smerom na Prešov. Aktuálne tento sad o výmere  takmer alebo 114 

hektárov je v prenájme, je to vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, je to v nájme 

pasienkovej spoločnosti  do roku 2025. Ja som si vyžiadal ako poslanec PSK informácie 

k tomuto genetickému sadu, lebo niekoľko krát som tuná počul nejaké informácie ohľadom 

toho, že prečo sa to nezberá to ovocie, a prečo to nejako nespracovávame. Čiže na margo toho 

som začal vytvárať nejaké aktivity, a je treba povedať, že tento ovocný sad, ktorý momentálne 

má svoju aktuálne platnú nájomnú zmluvu Pasienkovou spoločnosťou, tak do roku 2025 tak je 

to geneticky sad. Čiže nie je možné v tomto sade chodiť a zbierať ovocie, a nejakým spôsobom 

ho spracovávať lebo je vlastne na udržanie genofondu nejakých typov ovocných rastlín. Čiže 

tento sad asi nebude možné využívať na tento účel, aký tuná prezentuje táto spoločnosť, ktorá 



chce spracovávať ovocie z nášho regiónu, ale to som len odbočil lebo často krát sa ma na to 

občania pýtajú. Ďakujem 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, ďalší do diskusie. Ak nie, tak poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na 

uznesenie k tomuto bodu. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie č. 158 k Prezentácii investičného zámeru 

spoločnosti Architecture and design studio, s.r.o. –„Závod na spracovanie ovocia na výrobu 

nápojov, džúsov a sušeného ovocia“: 

MsZ prerokovalo predložený materiál a podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie investičný zámer spoločnosti 

Architecture and design studio, s.r.o. na výstavbu závodu na spracovanie ovocia na výrobu 

nápojov, džúsov a sušeného ovocia na roky 2020-2022. Mesto Sabinov poskytne všetku 

potrebnú pomoc pri realizácii investičného zámeru. 

  

Hlasovanie 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, 
Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Soltisová, Mgr. Erik 
Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 
Vargovčík 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

17. Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Materiál pod poradovým č. 17 je návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta. Tento 
materiál predkladá vedúci oddelenia právneho a správy majetku pán Mgr. Lukáš Janiga. Nech 
sa páči máte slovo. 
 

Mgr. Lukáš Janiga, vedúci OPaSM MsÚ: 

Ďakujem veľmi pekne. Predložený návrh majetkoprávneho riešenie je dnes trošku obsiahlejší. 
Týka sa celkovo 6-tich oblastí. V rámci prvej oblasti majetkovoprávnej dispozície je predložený 
návrh na odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta Sabinov. Z procesného uhla pohľadu ešte 
chcem podotknúť, že pripravené návrhy na uznesenie sú rozdelené na tri samostatné časti a to 
z dôvodu, že Slovenský pozemkový fond si žiada mať prijaté odsúhlasenia takéhoto odkúpenia 
na samostatnom uznesení zo strany zastupiteľstva. Prvá oblasť, ktorá je vám predložená na 



schválenie týka sa odkúpenia pozemkov pod ukončovanou aktivitou Eurovela, teda 
cyklochodníka v meste Sabinov, na území mesta. Je potrebné si zabezpečiť vlastnícky vzťah 
k dotknutým pozemkom a to od troch subjektov, ktorým je Slovenský pozemkový fond, 
jednotlivé fyzické osoby a Prešovský samosprávny kraj. Slovenský pozemkový fond pozemky, 
ktoré má vo svojom vlastníctve bezodplatne ich prevedie do vlastníctva mesta na základe 
tohto uznesenia. Slovenský pozemkový fond, ktorý spravuje pozemky neznámych vlastníkov, 
tak ich bude odpredávať mestu Sabinov za cenu znaleckého posudku. Ten je zhruba na úrovni 
okolo 5 Eur, 5 Eur 21 22 centov, nejak takto. Preto je tam tá odhadovaná cena za takéto 
odkúpenie pozemkov s príslušnou výmerou od Slovenského pozemkového fondu pri 
neznámych vlastníkov suma 5 330 Eur. Ďalším subjektom od ktorého by sa mali odkupovať 
pozemky, časovo to nie je až tak nevyhnuté potrebné realizovať v tomto roku, preto dajú sa 
odkupovať tie pozemky od známych vlastníkov, kde už sú zabezpečené zmluvy o budúcich 
kúpnych zmluvách, v ktorých sú tie zmienky o dvoch rôznych cenách. Niektorí požadovali mať 
tam presne zadefinovanú cenu a to je 5 Eur. Ostatní tam požadovali mať zadefinovanú cenu 
na základe znaleckého posudku, to je trošku jemné vyšší. Som uviedol ten rozdiel zhruba 20 
centový. Náklady na odkúpenie príslušných parciel pod Eurovelom u fyzických osôb by 
predstavovali sumu zhruba 7 800 Eur. Tento rok ešte myslím, že rozpočet ešte počíta na danú 
aktivitu s položkou zhruba 6 000 Eur, čiže Slovenský pozemkový fond by sme vedeli ešte do 
konca tohto roka majetkoprávne vysporiadať. Tretím subjektom je Prešovský samosprávny 
kraj, ktorý bude požiadaný o prevod za symbolické jedno euro. Predpoklad komplexného 
vysporiadania z časového uhla pohľadu SPF asi zrejme tento rok, jednotlivé fyzické osoby, no 
ak pôjde všetko hladko tak teoreticky v priebehu budúceho rok keď bude vyčlenených 
príslušná suma tých 7 800 Eur z rozpočtu na túto aktivitu. Môže sa to trošku skomplikovať lebo 
tých fyzických osôb je trošku viacej a môže dôjsť...ja neviem k úmrtiu, k prededeniu, môže tam 
ja neviem sa zablokovať niečo s exekúciou, čiže toto sú také prekážky, ktoré môžu tento proces 
predĺžiť ešte o ďalšie dva tri roky. Ale vravím, máme to zabezpečené zmluvami o budúcich 
zmluvách je to už iba otázka časového postupného vysporiadania sa s tými fyzickými osobami. 
Čiže k tomuto prvému bodu asi toľko. Kľudne môžete otvoriť diskusiu a ešte chcem podotknúť, 
že ak bude predkladaný návrh na uznesenie, tak v prvom rade bude predložený čisto vo forme 
uznesenia, ktorý bude odsúhlasovať odpredanie od vlastníka SPF, druhé samostatné 
uznesenie je uznesenie, ktoré bude odsúhlasovať odpredanie od SPF ako správcu a tretie 
uznesenie bude vo vzťahu k ďalším ostatným bodom. Ďakujem pekne. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nie je tomu tak. Tak poprosím návrhovú komisiu, 
aby prečítala návrh na uznesenie k tomuto majetkoprávnemu vysporiadaniu. 
 

 

Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie č.159 k Návrhu na majetkoprávne riešenie 
majetku mesta: 
MsZ prerokovalo predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje: 
1/ nadobúdanie nehnuteľnosti v k. ú. Sabinov, v k. ú. Orkucany: Stavba: EuroVelo 11 v 
Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves a to jednotlivých parciel tak, ako sú 
uvedené v predloženom návrhu uznesenia. Majetkoprávne vysporiadanie bude riešené 
s vlastníkom nehnuteľnosti Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava podľa 
osobitného predpisu. Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom vysporiadania sú zastavané 



cyklochodníkom v rámci projektu Eurovelo prechádzajúcim katastrálnym územím Sabinov 
a katastrálnym územím Orkucany. Ide o verejnoprospešnú stavbu. Nadobúdanie 
nehnuteľného majetku je riešené v súlade s osobitným predpisom. Náklady spojené 
s prevodom hradí mesto Sabinov. 
 
Hlasovanie 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, 
Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Soltisová, Mgr. Erik 
Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 
Vargovčík 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Tento prevod, bol schválený. Poprosím ďalej 

 

Návrhová komisia predniesla uznesenie MsZ č. 160 k Návrhu na majetkoprávne riešenie 
majetku mesta: 
MsZ prerokovalo predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje: 
1/ nadobúdanie nehnuteľnosti v k. ú. Sabinov, stavba Eurovelo 11 v Prešovskom kraji, úsek 
Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves a to jednotlivých parciel tak, ako sú uvedené v predloženom 
návrhu uznesenia. Majetkoprávne vysporiadanie bude riešené so správcom nehnuteľnosti 
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava v súlade s osobitným predpisom. 
Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom vysporiadania sú zastavané cyklochodníkom v rámci 
projektu Eurovelo, prechádzajúcim katastrálnym územím Sabinov a katastrálnym územím 
Orkucany. Ide o verejnoprospešnú stavbu. Nadobúdanie nehnuteľného majetku je riešené 
v súlade s osobitným predpisom. Náklady spojené s prevodom hradí mesto Sabinov. 
 

Hlasovanie 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, 
Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Soltisová, Mgr. Erik 
Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 
Vargovčík 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Tento prevod, bol schválený. Poprosím ďalej 



Návrhová komisia predniesla uznesenie mestského zastupiteľstva č. 161 k Návrhu na 
majetkoprávne riešenie majetku mesta. Tu je celkovo osem bodov, takže o každom bode sa 
bude hlasovať osobitne. Teraz k tomu bodu č. 1. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo 
predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov schvaľuje: 
1/ Nadobúdanie nehnuteľnosti v k.ú. Sabinov, k.ú. Orkucany, stavba Eurovelo 11 v Prešovskom 
kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves a to jednotlivých parciel tak, ako sú uvedené 
v predloženom návrhu uznesenia. Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom vysporiadania sú 
zastavané cyklochodníkom v rámci projektu Eurovelo, prechádzajúcim katastrálnym územím 
Sabinov a katastrálnym územím Orkucany. Ide o verejnoprospešnú stavbu. Výstavba chodníka 
bola realizovaná v rámci projektu a stavebného povolenia pod č. 17063/2017 – 425/Va zo dňa 
18.09.2017. Nadobúdanie nehnuteľného majetku je riešené v súlade s osobitným predpisom 
za kúpnu cenu dohodou alebo podľa znaleckého posudku. Náklady spojené s prevodom hradí 
mesto Sabinov. 
 

Hlasovanie 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, 
Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Soltisová, Mgr. Erik 
Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 
Vargovčík 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Tento majetkoprávny prevod bol schválený. Poprosím ďalej. 
 

Mgr. Lukáš Janiga, vedúci OPaSM MsÚ: 
Ďakujem pekne. Ďalším predkladaným majetkoprávnym úkonom je návrh na odsúhlasenie 
priameho predaja príslušných parciel v lokalite ulice Lúčnej, hore na Teleku. Ide o druhé kolo 
daného úkonu. Prvé kolo bolo odsúhlasené zo strany zastupiteľstva v máji tohto roku, pričom 
bol schválený zámer priamo odpredať dotknutým vlastníkom tie koncové časti tých záhrad, 
ktoré vlastne potom v upresnenom geometrickom zameraní v jednotlivých výmerách, ktoré 
sú predložené v samotnom materiáli. Znalecká cena za dané pozemky bola stanovená na sumu 
12 Eur. Jednotliví žiadatelia aj predložili takéto svoje ponuky na predmetnú sumu 12-tich Eur. 
Prijem pre mesto Sabinov pri takomto odsúhlasení priameho predaja by predstavoval sumu 
bez pár Eur vo výške 4 600 Eur. Ďakujem pekne. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nie je tomu tak. Tak poprosím návrhovú komisiu, 
aby prečítala návrh na uznesenie. 
 

 



Návrhová komisia predniesla uznesenie č. 161 k Návrhu na majetkoprávne riešenie majetku 
mesta: 
Bod č. 2 predaj nehnuteľnosti v k.ú. Sabinov, LV č. 2214, Pozemok CKN p. č. 2794/43 ostatná 
plocha o výmere 144 m2 v prospech Nikolas Balog a manželka Iveta Balogová, Sabinov za 
kúpnu cenu 12 €/m2 , Pozemok CKN p. č. 2794/44 ostatná plocha o výmere 110 m2 v prospech 
Ivan Kaleja a manželka Mária Kalejová, Sabinov za kúpnu cenu 12 €/m2 , Pozemok CKN p. č. 
2794/45 ostatná plocha o výmere 63 m2 v prospech Martin Bolvan a manželka Alena 
Bolvanová, Sabinov za kúpnu cenu 12 €/m2 , Pozemok CKN p. č. 2794/46 ostatná plocha o 
výmere 66 m2 v prospech Michal Duda, Sabinov za kúpnu cenu 12 €/m2. Prevod je riešený v 
súlade s § 9a ods. 1 písm. c), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, t. j. 
priamym predajom. Splatnosť kúpnej ceny je 60 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Náklady 
spojené s prevodom, t. j. pomerná časť geometrických plánov, pomerná časť znaleckého 
posudku a správne poplatky k návrhu na vklad hradia žiadatelia. 
 
Hlasovanie 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, 
Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Soltisová, Mgr. Erik 
Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 
Vargovčík 
 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Tento majetkoprávny prevod bol schválený. Ďakujem, ďalej. 
 

Mgr. Lukáš Janiga, vedúci oddelenia OPaSM MsÚ: 
Ďakujem pekne. V ďalšej časti je vám predložený návrh na, takto uvediem, celkovo sa bude 
ďalšia časť v bodoch 3, 4 a 5 týkať odsúhlasenia spôsobu prevodu formou priameho predaja. 
Ide o prvé kolo, čiže treba sa len rozhodnúť, že či ísť touto formou odpredaja na základe 
žiadostí celkovo troch žiadateľov. V bode č. 3 tým žiadateľom je pán Čaja, ktorý požiadal mesto 
o odkúpenie časti pozemku v lokalite Pod Švabľovkou, ktorú dlhoročne užíva má ju tam aj 
oplotenú a je hneď vedľa cyklochodníka Eurovelo. Je to ťažko zreteľné, je to zarastené, zhruba 
tam tým prstom kde ukazuje. Je to presne na konci katastrálneho územia smerom na Pečovskú 
Novú Ves. Ide o celkovú výmeru 152 m2, je síce v katastri evidovaná ako vodná plocha ale je 
to nefunkčný, alebo mŕtve rameno zaniknuté, ktoré pôvodne bolo evidované ako vodná 
plocha v skutočnosti to nie je vodná plocha. Ak by ste odsúhlasili tento spôsob priameho 
predaja, kúpna cena by bola určená znaleckým posudkom nie starším ako 6 mesiacov. 
Ďakujem pekne. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto prevodu. Nie je tomu tak, tak poprosím návrhovú 
komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. 
 



Návrhová komisia predniesla uznesenie MsZ č. 161 k Návrhu na majetkoprávne riešenie 
majetku mesta časť: 
 3/ spôsob prevodu nehnuteľnosti v k. ú. Sabinov – LV č. 4161. V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku. Pozemok CKN p. č. 1994/2 vodná plocha o výmere 152 m2 , Prevod 
riešiť podľa § 9a ods.1 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov – priamym predajom za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom. 
 

Hlasovanie 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 13 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. 
Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Soltisová, Mgr. Erik Radačovský, Mgr. 
Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, pripravte hlasovacie zariadenie. Hlasujte prosím. Za 13, proti nikto, zdržal sa nikto. 
Tento majetkoprávny prevod bol schválený. Poprosím ďalej pán Janiga. 
 

Mgr. Lukáš Janiga, vedúci OPaSM MsÚ: 
Posledným z trojice navrhovaných majetkoprávnych úkonov týkajúcich sa odsúhlasenia 
prvého kola teda spôsobu predaja, formou priameho predaja je pozemok vo vlastníctve mesta, 
ktorý sa nachádza v k.ú. Drienica. Na základe žiadosti žiadateľa, ktorým je spoločnosť 
s ručením obmedzeným Besna, s.r.o. Požiadala mesto Sabinov o odpredanie samostatne už 
geometricky vytýčených parciel s celkovou výmerou 515 m2. Ide o lokalitu, ktorú on potrebuje 
práve za účelom kolaudácie vodnej stavby, vodnej nádrže, ktorú tam má a používa ju na 
zasnežovanie v Drienici. Stavbu zrealizoval na základe právoplatného stavebného povolenia 
a potrebuje ju kolaudovať a počas tej výstavby vlastne došiel k tomu, že zaberá podstatne 
väčšiu časť než pôvodne plánoval zaberať vlastne tou vodnou stavbou. Čiže keď dôjde 
k naplneniu, tak zaberá breh nádrže tej vody na pravej a na ľavej strane. To sú tie prvé dva 
pozemky a tretí ten pozemok je 22 m2, to je vlastne pozemok pod tou betónovou priehradou 
vo výpustnom objekte. Ak by ste odsúhlasili tento priamy predaj samozrejme cena by bola 
určená na základe znaleckého posudku. Pre účely mesta je táto parcela relatívne nevyužiteľná 
alebo je málo využiteľná na akýkoľvek iný zámer než je tam realizovaný a prevádzkovaný. 
Ďakujem pekne zatiaľ. 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto prevodu. Nie je tomu tak, tak poprosím návrhovú 
komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. 
 

 

Návrhová komisia predniesla uznesenie MsZ č. 161 k Návrhu na majetkoprávne riešenie 
majetku mesta časť: 



5/  spôsob prevodu nehnuteľnosti v k. ú. Drienica  – LV č. 863. V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku. Pozemok CKN p. č. 1575/10 ostatná plocha o výmere 263 m2. Pozemok 
CKN p. č. 1620/191 ostatná plocha o výmere 230 m2. Pozemok CKN p. č. 1620/192 ostatná 
plocha o výmere 22 m2 , podľa Geometrického plánu č. 68/2020 úradne overený Okresným 
úradom Sabinov odbor katastrálny pod č. G1-351/2020 zo dňa 7.07.2020. Prevod riešiť podľa 
§ 9a ods.1 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – 
priamym predajom za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom. 
 

Hlasovanie 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, 
Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Soltisová, Mgr. Erik 
Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 
Vargovčík 
 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Tento prevod bol schválený. Poprosím ďalej pán Janiga. 
 

Mgr. Lukáš Janiga, vedúci OPaSM MsÚ: 
Ďakujem pekne. Ďalším predkladaným návrhom je návrh na zriadenie vecného bremena 
v prospech Východoslovenskej distribučnej spoločnosti, ktorá realizovala v lokalite hura v časti 
ulíc Moyzesova smerom až k chodníku nad Základnou školou 17. novembra rekonštrukciu 
trafostaníc, v rámci ktorej došlo k čiastočnému preloženiu káblového prepojenia týchto dvoch 
trafostaníc k zvýšeniu zosilneniu výkonu tejto trafostanice. Dotknuté parcely, je ich celkovo 8. 
Predložený návrh na zriadenie vecného bremena je potrebné realizovať pre VSD-čku práve 
z titulu uloženia ich nejakého technického zariadenia do zeme. Potrebujú mať aj vzťah k tomu 
svojmu technickému zariadeniu. Predložený návrh síce je ako bezodplatné zriadenie vecného 
bremena, ale my sme sa už asi aj na finančnej komisii k tej téme bavili, že do budúcna v rámci 
zmeny zásad hospodárenia s majetkom mesta chceme práve takéto zriaďovanie vecných 
bremien asi riešiť formou odplaty, ale treba si stanoviť asi nejaké jasné presné pravidlá. 
Historicky tu dlhodobo tak bolo v Sabinove, že sa zriaďovali vecné bremená bezodplatne pre 
nejaké verejnoprospešné stavby, alebo slúžiace verejnoprospešnému účelu, čiže možno tam 
tú možnosť tam nechať. To sa asi treba zamyslieť nad tým, že či Východoslovenská distribučná, 
reálne je to riadna obchodná spoločnosť, ktorá podniká v rámci distribúcie, čiže v tomto 
prípade asi by mohlo to byť aj odplatné. Ďakujem pekne.  
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto zriadeniu vecného bremena. Nie je tomu tak, tak 
poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.  
 



Návrhová komisia predniesla uznesenie MsZ č. 161 k Návrhu na majetkoprávne riešenie 
majetku mesta  
 6 / zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v k. ú. Sabinov  – LV č. 2214.  
- pozemok CKN p. č. 276/139 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 388 m2,  
- pozemok CKN p. č. 276/206 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 374 m2, 
- pozemok CKN p. č. 276/221 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2,  
- pozemok CKN p. č. 276/208 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 161 m2 ,  
- pozemok CKN p. č. 276/106 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 242 m2, 
- pozemok CKN p. č. 276/107 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 289 m2,  
- pozemok CKN p. č. 276/108 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 289 m2,  
- pozemok CKN p. č. 276/104 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1433 m2 v rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 130/2020 úradne overený Okresným úradom Sabinov odbor 
katastrálny pod G1-417/2020 zo dňa 4.8.2020 v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., 
Košice. Predmetom vecného bremena je strpieť umiestnenie elekroenergetického zariadenia a 
jeho príslušenstva na slúžiacich pozemkoch podľa geometrického plánu na zriadenie vecného 
bremena, trpieť vstup a vjazd v prospech žiadateľa za účelom prevádzky, údržby a opravách 
podzemného elektrického vedenia k stavbe „ Sabinov – úprava NN a DP Ul. Moyzesova“. 
 

Hlasovanie 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, 
Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Soltisová, Mgr. Erik 
Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 
Vargovčík 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Toto zriadenie vecného bremena bolo schválené. Ďalej poprosím pána Janigu. 
 

Mgr. Lukáš Janiga, vedúci OPaSM MsÚ 
Ďalším predloženým návrhom na nejakú majetkoprávnu dispozíciu návrh na zriadenie 
záložného práva v prospech Ministerstva životného prostredia v zastúpení Slovenskej 
inovačnej a energetickej agentúry. Predložený návrh na zriadenie záložného práva súvisí 
s plánovanou realizáciou projektu rekonštrukcie rozvodov ústredného kúrenia a teplej vody 
v okruhu kotolne centrum 1 a súvisí s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na 
realizáciu tejto aktivity. Finančný objem predpokladanej investície sa pohybuje zhruba 
v rozsahu 1,3 mil. Eur, preto je ten rozsah navrhovaného záloženého práva sa týka celkovo 8 
stavieb a 14 pozemkov. Ide o prevádzkové budovy, stavbu kotolní, garáží, skladov na ulici 17. 
novembra, Pod Švabľovkou a ulica Mieru. Ten rozsah je tak široký kvôli tomu, aby pokryl výšku 
samotného nenávratného finančného príspevku. Po úspešnom ukončení a zrealizovaní tohto 
projektu dôjde k uvoľneniu tohto záložného práva. Čiže predmetné nehnuteľnosti budú opäť 
voľné. Ďakujem pekne. 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 



Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nie je tomu tak, tak poprosím návrhovú komisiu, 
aby prečítala návrh na uznesenie.  
 

Návrhová komisia predniesla uznesenie MsZ č. 161 k Návrhu na majetkoprávne riešenie 
majetku mesta: MsZ schvaľuje  
7/ zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Sabinov  – LV č. 2214 a to jednotlivých 
parciel, tak ako sú uvedené v návrhu uznesenia. Ďalej v prospech Ministerstva životného 
prostredia SR , Bratislava - v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra , Bajkalská 
27, Bratislava. 
 

Hlasovanie 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, 
Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Soltisová, Mgr. Erik 
Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 
Vargovčík 
 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Čiže  toto záložné právo bolo schválené. Ďakujem, ďalší majetkoprávny prevod, nech sa páči 
pán Janiga.  
 

Mgr. Lukáš  Janiga, primátor mesta: 
Posledným predkladaným návrhom je návrh na schválenie dlhodobého prenájmu 
nehnuteľnosti z dôvodov hodných osobitného zreteľa v prospech žiadateľa, ktorým je 
Poliklinika Sabinov, n.o. Predložený návrh dlhodobého nájmu by mal byť na dobu 10-tich 
rokov. Je ho potrebné opätovne schváliť, z titulu, že pôvodná nájomná zmluva a doba nájmu 
už uplynula. Dôvod hodný osobitného zreteľa v tomto prípade spočíva v 
zabezpečovaní poskytovaní zdravotnej starostlivosti prostredníctvom neziskovej organizácie, 
v ktorej 100 %-nú majetkovú účasť má mesto Sabinov. Nájomné je predložené v návrhu 1 Eura 
v roku. Ten ešte dôvod hodný osobitného zreteľa dá sa zdôvodniť aj z titulu alebo povinnosti 
obce, ktorá vyplýva z ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) kde obec je povinná utvárať podmienky 
na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti. Samotný rozsah predmetu nájmu oproti 
pôvodnej zmluve sa nemení, čiže je to viac menej zachovanie statusu quo, aby Poliklinika 
Sabinov, n.o. mala relevantný právny vzťah k nehnuteľnostiam, ktoré užíva na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti. Ďakujem pekne.  
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nie je tomu tak, tak poprosím návrhovú komisiu, 
aby prečítala návrh na uznesenie.  
 
 
 



Návrhová komisia predniesla uznesenie mestského zastupiteľstva č. 161  k Návrhu na 
majetkoprávne riešenie majetku mesta: 
MsZ prerokovalo a schvaľuje dlhodobý prenájom nehnuteľností v k. ú. Sabinov  – LV č. 104 a to 
jednotlivých parciel, ako sú uvedené v návrhu uznesenia. Zároveň stavbu – budova 
zdravotného zariadenia súp.č. 501, dve prístavby a a garáže v prospech neziskovej organizácie 
Poliklinika Sabinov, n. o., Sabinov do 31. 08.2030 za symbolické nájomné 1,- € ročne. Prenájom 
je riešený v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov – prípad osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvod hodný osobitného zreteľa: poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti , 
službách súvisiacich poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení neskorších 
predpisov prostredníctvom neziskovej organizácie so 100 % majetkovou účasťou mesta 
Sabinov. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že mesto Sabinov má v zmysle 
ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení povinnosť okrem 
utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni 
životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na 
vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, 
Predmet nájmu bude v súlade s vyššie uvedeným využívaný na zabezpečovanie zdravotnej 
starostlivosti v súlade s osobitným predpisom a to najmä na účel predpokladaný ustanovením 
§ 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
 

Hlasovanie 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD.,, Mgr. Miroslav Kovalík, 
Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Soltisová, Mgr. Erik 
Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Jozef Potocký, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter 
Vargovčík 
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
Čiže  toto uznesenie bolo prijaté. Ďakujem 
 

19. Interpelácie poslancov 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, materiálom č.17 sme ukončili návrh na majetkoprávne riešenie mesta sme ukončili 

sme ukončili pracovnú časť. Zajtra to bude tri mesiace, 90 dní kedy sme mali sme posledné 

zastupiteľstvo. Vidíte, že tých materiálov a vecí, ktoré sme mali na zastupiteľstvo nebolo málo. 

Chcem sa Vám poďakovať , že sta takto kreatívne pristupovali, podávali aj fakt dobré 

pozmeňovacie návrhy, a že sme veľmi dobrými uzneseniami posunuli znovu mesto dopredu. 

Chcem sa Vám poďakovať všetkým, za to neľahké obdobie aj keď bolo dovolenkové, pretože 

tých vecí je každým dňom je čoraz viac, tej roboty pribúda. Ja to sám cítim aj na sebe, aj na 

prednostovi, aj na zamestnancoch nie len úradu, aj na Vás pretože komunikujete, chodíte, 



mailujete, rozprávame sa. Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom aj školstva, pretože 

sme začali nový školský rok v ZUŠ-ke, CVČ-ko, materským škôlkam, pretože pripravovali hlavne 

tú Jarkovu, aby detičky prišli od druhého do peknej, novej a krásnej a zariadenej škôlky. 

Pomaličky sa nám začína rozbiehať kultúra a šport, aj keď vidíte, že prognózy každým dňom, 

počet pozitívnych aj testovaných je väčší a mesto Sabinov sa tomu tak isto nevyhýba tak ako 

ostatné samosprávy. Ku kultúre a športu by som poprosil pána riaditeľa, lebo on je tu ten 

najerudovanejší, a najpovolanejší aby nás poinformoval. Registrovali ste cez leto, prvá vec čo 

sa Vám chcem všetkým poďakovať poslanci MsZ za to, že sta podporili to otvorenie kúpaliska, 

aj keď boli názory rôzne, ale malo to do seba dosť. Ľudia si to chválili, aj keď tých slnečných 

dní bolo toľko, ako bolo, ale nebolo to až tak stratové ako sme si to predstavovali, alebo mnohí 

to vykresľovali. Ku tej kultúre povie pán Váhovský, čo sa týka športu som veľmi rád, že náš 

futbalový oddiel MFK Sabinov veľmi dobre vykročil do jesennej časti súťaže, že chlapcom sa 

darí, funguje chémia na ihrisku aj v šatni, a je to vidieť, že aj tí diváci chodia radi na ten futbal. 

Hrali sme aj pohárový zápas s Tatranom Prešov, rozbieha sa floorbal. Dievčatá teraz v sobotu, 

nedeľu hrajú doma. Veľmi dobré majstrovstvá Slovenska boli online v šachu, to bolo skutočne 

špičkové. Si to aj pán prezident šachovej asociácie Slovenska veľmi chválil. V CVC už začínajú 

ako prvé lastovičky krúžky fungovať, ZUŠ-ka funguje v rámci možností, však poprosím aj pani 

riaditeľku v rôznom môže vystúpiť a informovať nás. Hlavne sú ohrozené tie hromadné formy 

vyučovania, ale v rámci možností si pomáhame navzájom a som rád, že je tu súčinnosť medzi 

školami, medzi  úradom a medzi MsKS. K tomu kúpalisku chcem ešte povedať ešte jednu vec, 

že zmenila sa trošku filozofia novozriadeného Ministerstva MIRI a tú žiadosť, ktorú sme dávali 

na výmenníky tepla sme znovu zopakovali, a bola úspešná. Hodnotiaca komisia ju posunula 

ďalej, čiže je veľká šanca, že tie výmenníky dostaneme a do konca roka by sme ich mali aj 

inštalovať. Chcem sa poďakovať aj poslancom Prešovského samosprávneho kraja, najprv 

začnem dámou Katkou Heredošovou, že prispela svojou dotáciou na ten jesenný festival, ktorý 

bude v nedeľu v inom termíne ako bol plánový aj keď je trošku počasie hlásené nepriaznivé, 

ale verím, že sa to podarí, tá dotácia bude zmysluplne využitá, a chcem sa poďakovať aj pánovi 

poslancovi Hrabčákovi.  Za to, že hoci tie atrakcie na kúpalisku sme tento rok nemali, ale verím, 

že čo je doma sa počíta. To verejné obstarávanie a muselo opakovať, ale toto čo máme doma, 

na druhý rok akoby sme našli. Samozrejme obom chcem poďakovať, za rekonštrukciu mosta  

Cez Torysu, ktorý je vo veľkej kvalite urobený aj keď mal nejaké nedostatky, a mohli sme to 

zapracovať, ale po vojne je každý generál. Išlo o časť chodníka, a o odbočovaní pruh na 

kúpalisko, ale už to necháme tak, urobili to v rámci možností a mesto tiež kreovalo trošku zo 

svojich peňazí. Ja tu chce poďakovať Vilovi Palenčárovi a Petrovi Tulejovi, že tak promptne 

zareagovali a tú poškodenú časť chodníka opravili. Čo sa týka Prešovského samosprávneho 

kraj, poslanci vedia, možno ste zachytili aj Vy. Poslanci MsZ, kreuje sa na nové programovacie 

obdobie Rada partnerstva. My sme v tej Rade partnerstva, ako strategicko-plánovací región 

Šariš,  kde sú  združené štyri okresy. Je to Prešov, Bardejov, Svidník a Sabinov. V rámci tejto 

rady partnerstva, ktoré sú špičkou sú v hierarchii sú poukladané komory a sekcie preto sme 

v rámci ZMOSu rozčlenili Sabinovský okres na dolnú a hornú časť a zvolili sme si zástupcov. Za 

okres Sabinov je to pán starosta Birčák z Drienice, a za hornú časť je to pán Hodoši, ktorí budú 

voliť medzi sebou člena do tej Rady partnerstva. Rada bude rozhodovať o projektoch, čiže my 

teraz máme zaujať nejakú stratégiu, máme vytvoriť a Európska únia by do tých sáčkov mala 

naplniť peniažky, a čo bude v tej stratégii už by nám mal potom Prešovský samosprávny kraj 



schvaľovať peniaze na budúcich 7 rokov. Otvorili sme, ako ste postrehli záhradu pri 

Evanjelickom kostole, vyhliadkovú vežu, podarilo sa pódiu s prestrešením, filmové plátno, kde 

večer bol premietaný aj film a fantastickým ozvučením, a výbornou projekciou. Čiže verím, že 

toto čo bolo snom sa splnilo, a budem to používať aj na športové prenosy, aj na kúpalisku, aj 

na ihrisku, a samozrejme budeme to aj zapožičiavať pretože to bolo z peňazí z regionálneho 

príspevku.  Investičné akcie by som prenechal na pána Ing. Ondirka, pretože pán Ing. Tuleja 

má dnes dovolenku, on nás bude ako vedúci informovať. Pracujeme samozrejme do budúcich 

období na projektových dokumentáciách, doplňujeme dožiadania pri žiadostiach o NFP, 

a musím povedať, že robíme to veľmi promptne a konštruktívne. Čo s týka Združenia miest 

a obcí, som členom sekcie sociálnych vecí, mali sme aj radu ZMOSu teraz, a chystá sa veľká 

reforma verejnej správy v období možno troch, štyroch rokov. Viete, že na fond obnovy boli 

poskytnuté veľké finančné prostriedky, ale musím konštatovať, že súčasné vedenie 

jednotlivých ministerstiev chce centralizovať kompetencie k sebe. Čo nie je dobrý signál pre 

samosprávy, pretože my sme tí prví, my sme tie vlásočnice, ktoré rozvážajú tú okysličenú krv 

orgánom. My vieme, kde nás tlačí topánka, vieme pružne reagovať. Bojím sa, že taký úradník 

v Bratislave, alebo na úrade práce, pri všetkej úcte za 30 dní, keď vydá rozhodnutie, keď 

ochoreje, alebo bude dakde na OČR-ke, tak bude problém, lebo nikto tú robotu za neho 

nespraví, a naši zamestnanci každý jeden to vedia uhrať v úvodzovkách ľavou zadnou, a na 

druhý deň viem riešiť. Keď príde ráno dcéra a povie, že je babka chorá, pani vedúca urobí 

posudok a na druhý deň je opatrovateľka pri nej. No neviem, neviem sú to také skreslené 

predstavy. Samozrejme budeme všetko pripomienkovať v rámci veľkého hráča, v rámci 

ZMOSu. My si tie kompetencie zobrať nechceme, aby sme sa vracali kdesi pred rok 89, a pri 

koncových obciach aby starosta len hlásil, že prišiel súkromný podnikateľ predávať nejaké 

jablká. Možno ste postrehli na pôde MsÚ boli obidvaja štátny tajomníci Ministerstva dopravy 

a výstavby. Ja sa chcem poďakovať zástupcovi Prešovského samosprávneho kraja, 

a poslancovi Národnej rady Jožkovi Lukáčovi, že ich tu pozval. Samozrejme na môj podnet, 

pretože sme riešili veľmi dôležitú vec. Tá prvá vec je nájom pozemkov pre železnice, pod 

Eurovelom, lebo nemôžeme platiť tak, ako platíme 0,22 /m2 , my chcem platiť 1€ za celú stavbu 

ročne. Je prísľub, ale musí to ísť v legislatívnom konaní, že od nového roka by to malo tak byť. 

Či to bude dodatkom k existujúcim zmluvám, alebo to bude nová zmluva na 50 rokov, ale na 

tom trváme, pretože toto čo sme my procesne prešli obec Pečovská Nová Ves, mesto Sabinov, 

Veľký Šariš, čaká za chvíľku aj Michaľany, ale hlavne tie obce hore, kde každé jedno má v pásme 

železníc naplánovanú trasu Eurovela. Ďalšia vec bola prerokovaná so štátnymi tajomníkmi, to 

ja stavebný zákon, štátny fond rozvoja bývania, a naše problémy v oblasti kompetencií, ktoré 

Ministerstvo rieši. Poslednú vec, ktorú vás chcem upriamiť vašu pozornosť, a informovať je 

Miestna Akčná Skupina Sabinovko, kde sa konečne posunuli veci trošku dopredu a to odborné 

hodnotenie projektov. Tu v tejto miestnosti boli minulý pondelok, odborný hodnotitelia. My 

tam máme tiež projekt lesoparku Švabľovka revitalizácie, čiže spätne by to zapadalo do tej 

vízie rozvoja a turizmu a cestovného ruchu na Šanci, aby sme tam nejaké mobiliáriky, lavičky 

a pre opekanie veci pripravili. Čiže ja som si vypichol fakt tie najdôležitejšie veci, čo ja 

pokladám pre za dôležité vás informovať. Je toho podstatne viac, ale ja asi toľko v rôznom, 

nech sa páči pani poslankyne, páni poslanci. Investičné akcie, nech sa páči pán Ondirko.  

 

 



Ing. Stanislav Ondrirko, vedúci oddelenia rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad: 

Ďakujem za slovo pán primátor. Čo sa týka investičných akcií v roku, tak je ich celkovo 9. Väčšia 

časť ako už tu bolo konštatované, alebo odznelo už je ukončené to znamená rozšírenie kapacít 

materskej školy Jarkova, potom revitalizácie Evanjelickej záhrady, výstavby vyhliadkovej veže. 

Momentálne máme by som povedal ešte živé tri akcie. Je to regenerácia vnútro bloku na ulici 

Komenského, a tam ešte prebiehajú práce, čo sa týka chodníkov, osadzovanie lavičiek, 

prístrešok sa tam ešte osadí, altánok, a fontána je tam ešte potrebné fóliu osadiť, plus prvky 

na cvičenie a tak ďalej. Práce sa realizujú, termín ukončenia je behom nejakých pár týždňov, 

na prelome alebo teda začiatkom októbra, mali by sme to stihnúť. Potom tam máme čo sa 

týka ešte, ako živé je to rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, tam taktiež práce pokračujú. 

Realizoval sa krov naposledy, keď sme kontrolovali túto stavbu, termín ukončenie je tam 

taktiež v priebehu mesiaca októbra, a tak tiež pokračuje modernizácia športového areálu, tam 

práce sa realizujú, termín ukončenia je tiež do konca mesiaca októbra. Z ďalších akcií, ktoré 

momentálne máme tak, vlastne prebiehalo verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie IBV Orkucany, alebo najnovšie keď tam prišiel ten 

názov Gazdašák. Víťazom tejto súťaže bola spoločnosť Sispo Prešov, už by mala byť zmluva 

podpísaná, takže začne sa na práci, alebo na tých prácach projekčných pracovať, a verejné 

obstarávanie vlastne je taká prípravná fáza. Kompletizujú sa všetky podklady na zhotoviteľa, 

24 bytovej jednotke na ulici Mlynskej. Posledným takým bodom je vlastne, spracováva sa 

dokumentácia pre stavebné povolenie na múzeum cyklistiky, čo je vlastne v objekte MsKS. Za 

mňa toľko.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, ja by som poprosil pána riaditeľa MsKS. Pán  Váhovský nech sa páči, poinformovať 

o kultúre, o športe.  

 

Mgr. Jozef Váhovský, riaditeľ MsKS: 

Vážený pán primátor, Vážení poslanci, dovoľte mi aby som niekoľko informácií podal aj ja. Za 

ten čas od kedy sme teda možno počuli takto posledný krát. Uzatvárali sme MsZ tým, že sme 

išli s víziou či budeme otvárať, alebo neotvárať  mestské kúpalisko. Napokon sa ukázala táto 

myšlienka ako v celku dobrá, tak ako spomínal pán primátor tie predpokladané príjmy boli 

naplnené, a rovnako tak sme sa aj dostali do tých čísel predpokladaných výdavkov 

samozrejme, ale celkovo tie ohlasy boli, myslím si, že na mieste aj od tých návštevníkov nášho 

kúpaliska, ale veľmi rád by som možno pripomenul aj to, že pred tým otvorením bolo to tak 

po dlhších rokovaniach na rýchlo dá sa povedať otvorené. Trošku sme tam snažili sa vzniesť aj 

nové myšlienky, čo sa týka kúpaliska, či už urobili sa dvoje akcie Z, aspoň nazvem to aspoň 

niekedy sa to tak volalo, kde pomohli aj občania Sabinove, za čo im  týmto naozaj veľmi pekne 

ďakujem. Trošku sme si to tam vymaľovali, prišli nové polepy, cez sponzoring a podobne cez 

firmy prišli nové kvetináče, ktoré sme si tam trošku to vylepšili. Celkovo však musíme povedať, 

že mestské kúpalisko s víziou naozaj možno zachovania kúpaliska, ako takého a nie aqua parku 

potrebuje celkovú technickú špecifikáciu, bol by som veľmi rád ak by sa v tejto veci do 

budúcna, už aj na nejakej rozprave to padlo s pánom prednostom, aby sa otvorila myšlienka 

projektovej dokumentácia na celkové vynovenie tohto areálu, keďže za tri mesiace si vieme 

predstaviť, že ho navštevuje za posledné tri roky 22 000 ľudí. Samozrejme tento rok takéto 



čísla nemáme pretože to otvorenie bolo naozaj krátke. Toľko niekoľko informácií k kúpalisku, 

a pokračujeme ďalej napr. zastrešujeme samozrejme aj mestskú knižnicu z fondu na podporu 

umenia. Z pravidelných výziev sa nám podarilo získať dotáciu v hodnote, vo výške 4 000 eur 

na zakúpenie nových  kníh, ktoré máme zrealizovať do konca roka. Takže refrešujeme aj tento, 

nazvem to tak vozový park knižničný. Čo sa veľmi teším v rámci pomoci Covidu pre kiná 

audiovizuálny fond naozaj veľmi jasne a presne pomohol projektom tak isto na, z výpadku 

istých príjmov, ktoré akože tak ako krivka, ako médiá aktualizujú výšku nakazených tak padá 

krivka, návštevnosti kultúrnych podujatí, kín a podobne. Čo sa týka športového areálu, od 

dnešného dňa chladíme, to znamená, že neevidujeme pri príprave zimného štadióna nejaké, 

nechcem povedať, že závažné nedostatky. Tie závažné nedostatky sú už tu niekoľko rokov, 

ktoré naozaj tak isto potrebujú, potrebujú  prerokovať, možno aj ako bolo svojho času tuším 

na finančnej komisii avizované nejaké výjazdové rokovanie, aby sa tam možno prišlo, ukázalo, 

predviedlo čo všetko obnáša chod  tohto zimného štadióna pri terajších technických 

záležitostiach. Takže od 1 októbra by aj od záležitosti od počasia, aby sme mali, by mali mať 

občania Sabinova ľad. Ďalšou záležitosťou kultúry, aj trošku pracovne kulturpark, alebo 

záhrada pri Evanjelickom kostole je veľmi dobrým využitím aj práve v tomto období, v rámci 

dodržania opatrení a ponuky kultúry, a realizácie kultúry, že je to ohraničené potrebujeme 

nejaký vstup, nejaký výstup, počítanie návštevníkov a podobne. Možno ste si aj na stoloch ste 

si všimli, že vás týmto pozývam na nedeľu, Jesenný kultúrny festival, ktorý sme však museli  

avšak kvôli prijímaným  zo dňa na deň v celkových záležitostiach  UVZ SR meniť. Takže v nedeľu 

sme to napokon postavili, aby to  nepadlo celé, na takúto kultúru, dnes som pozeral Slovenský  

 Hydrometeorologický ústav, malo by byť počasie  síce chladné, ale nemalo by pršať, aspoň 

k dnešnému tomuto času. Takže sledujeme aj tieto veci. Rovnako, ako už spomínal pán 

primátor, inventár MsKS sa rozširuje rovnako aj o stejdž, ktorý budem využívať  na samozrejme 

na tú kultúru. A čo sa týka jeho ďalšieho využitia, vieme si predstaviť a samozrejme pomôcť, 

ako ináč už bolo avizované, ak budú nejaké oslavy mesta,  prípadne 100 ročnica futbalu budúci 

rok, už prebehli tiež nejaké rokovanie, že si vieme pomôcť  spoločne s futbalovým klubom, 

a v týchto veciach  rovnako tak disponujeme  kvalitnou videoprojekciou, externou 

videoprojekciou. To znamená v preklade takým letným kinom, ktoré tak isto bolo uvedené do 

života ešte tento rok, síce už až v takých jesenných mesiacoch, ale budúci rok samozrejme 

nájde uplatnenie najmä  v tých letných mesiacoch. AK sa vrátime ešte k nejakej pomoci 

grantov, rovnako možno sledujete vývoj  pomoci kultúry  z Ministerstva  financií pre kultúru. 

S riaditeľom fondu na podporu umenie sme tieto veci  prerokovávali v Bratislave, jedná sa 

najmä o podporu vo forme  štipendií pre umelcov, ktorí prišli o príjmy a boli  ich výpadky 

prakticky od  prvého dňa až do teraz naozaj veľké a vysoké. Ďalšou ponukou zapojenie sa do 

grantov  sú Nórske granty, cez ktoré sa tak isto  budeme môcť, je to taká novinka a ktorou 

prichádza, ktorú dal pán primátor cez ZMOS, čiže budeme aj túto záležitosť sledovať. Rovnako 

zostávame v nejakej otázke pre tento  rok sme neoceňovali športovcov, a učiteľov. My 

samozrejme  sledujeme všetky opatrenia, ktoré sú  platná od 1.10 sa nám trošku sprísnia podľa 

všetkého, takže  stále otázka je možno aj otvorená  takto, že či budeme, alebo nebudeme, 

alebo akým spôsobom budeme schopný tieto veci zastrešiť. Musíme tak tiež počítať aj 

s nejakými ďalšími  výpadkami, najmä čo sa týka  nájmov sprísnili sa opatrenia  v rámci 

svadobných hostín, ktoré  rovnako zastrešujeme. K dnešnému dňu boli  3 zo 4 svadieb 

presunuté na iný dátum, to znamená, že už by sme v októbri, je tam hlásená zatiaľ iba jedna, 



ale tá asi zrejme bude asi tiež presunutá, pretože  o 30 hostí nie je proste záujem. Čiže 

evidujeme potom možno aj nejaký výpadok nájmu aj v tejto oblasti.  A to by malo byť asi 

z mojej strany  aj naozaj  všetko, je to tak trošku aj na rýchlo pripravená, pretože teraz som sa 

dozvedel, že máme informovať, takže  toľko. Možno by bolo toho ešte viac, prípadne ak 

sledujete  emaily, ktoré pravidelne posielam tak aj tam sa dozvedáte o všetkých možnostiach, 

a kultúrnych podujatiach, ktoré organizujeme z dielní MsKS a športového areálu. Ďakujem 

veľmi pekne.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem pánovi riaditeľovi, pán prednosta ešte chvíľočku.  

 

JUDr. Martin Judičák, prednosta mesta: 

Ďakujem pekne. Ja len veľmi krátko pretože, som vám posielal email k tomu digitálnemu  

zastupiteľstvu k tej takej  skúšobnej verzii, neviem či ste  už to pozerali, ale ráno som mal už  

spätnú väzbu, že vám nič neukazovalo. Pri tom ja som videl, niečo iné. Neviem, či stále je to 

tak, mal to riešiť  dodávateľ, takže dáme vedieť, keď to bude spustené, ale keď ako som písal 

do budúcna všetky komisie, rady a zastupiteľstvá cez toto, ktoré bude mať osobitné miesto na 

stránke všetko zverejnené jednoduchšie, transparentnejšie., efektívnejšie. Ďakujem  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta:  

Ďakujem, v rôznom pán poslanec Hrabčák, nech sa páči.  

 

Ing. Marek Hrabčák PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pán primátor. Tak po úvodných technických  problémoch nakoniec sa mi 

podarilo  spojazdniť samotný  počítač. Tak dámy a páni v bode rôznom by som chcel  poukázať 

na niekoľko vecí, ktorým by som sa chcel venovať túto jeseň. Venovať teraz v jeseni preto, aby 

na budúci rok sme vedeli spustiť možno aj  investičné akcie pokiaľ sa na nich budeme vedieť 

dohodnúť, a jedná sa o akcie, ktoré sa týkajú nás všetkých nás, občanov mesta Sabinov. 

Neustále na každom kroku , kde sa pohnem v meste sa stretávam s tým, že občania ma  

dotazujú, s týmto naším problémom, a sú to vlastne kontajnerové stanoviská.  Mal som nejaké 

poslanecké aktivity v rámci  nášho mesta, kde som spolu s občanmi riešil veci týkajúce sa  

prekrytia týchto kontajnerových stanovísk na našich sídliskách. V minulosti  prebehli nejaké 

investičné akcie  v našom meste, kde prioritne na ulici 17.novembra, ale aj na  Matici 

slovenskej, či na ulici  Jakubovanska sme riešili prekrytie takýchto kontajnerových stanovísk. 

Keď sa prejdeme po našom meste, tak nie je to pekná vizitka, typicky z ulici Prešovska, 

Puškinova už mi niekoľko krát volali občania a dožadovali sa o riešenie krytých kontajnerových  

stanovísk,  kvôli tomu, že  nie len, že to vyzerá úplne otrasne. Píše sa rok 2020, a my sme do 

roku 2020 nedokázali držať ani to čo naši predchodcovia vybudovali, pretože v minulosti tu 

boli kryté kontajnerové stanoviská, aj keď neboli zamknuté, ale boli kryté. Dnes to vyzerá ako 

to vidíte, typická ukážka na ulici  Prešovská, Puškinova, kde  na každom kroku na vás zízajú 

takéto veľkokapacitné  kontajnery na zmiešaný komunálny odpad a separovaný zber odpadu. 

Keď si prejdeme vlastne ďalej ulicu Jakubovanska, tak potom takéto niečo môžete vidieť veľmi  

často v našom mesta a na toto sa občania veľmi sťažujú dámy a páni. Toto čo teraz budem 

prezentovať tak  je vec, ktorú budeme musieť riešiť v čo najkratšej dobe, pretože keď pôjdete 



do nášho  extravilánu, a prejdete sa po povodí rieky Torysa, tak uvidíte čo títo občania tam 

vystrájajú. My tam máme jedno veľké skladisko odpadu  po celom povodí našej rieky v našom 

katastri, a toto je ukážka zo včera, toto je stav, ktorý sa opakuje pri týchto kontajneroch 

niekoľko krát do dňa . Títo občania vyberajú obsah týchto kontajnerom a potom  to triedia 

mimo naše mesto. Keď si odmyslím tento stav, ktorý vidíte  teraz, tak som si včera len 

v krátkosti a rýchlosti prebehol naše mesto a som to nafotil. Ukážka typická 9.mája, 9.mája, 

Komenského, Komenského, Komenského, Komenského......Dámy a páni toto je ukážka toho, 

že naozaj kde máme nejaký blok všade máme  nejaké kontajnery, ktoré vyzerajú otrasne. Toto 

je naozaj, z toho mám ja naozaj pocit, ako keby sme boli nižšia sociálne vrstva v celom meste 

Sabinov, a všade pri našich  vlastne týchto bytových domoch sú takéto kontajnery. Prosím 

vedenie mesta, prosím oddelenie výstavby, prosím páni a dámy poďme sa tomuto venovať 

aby sme na budúci rok  masívne začali budovať skryté kontajnerové stanoviská, ktoré budú 

pod zámkom, ktoré budú pod kontrolou, a ktoré zamedzia prístupu osobám neautorizovaným 

mimo naše mesto, aby sme si uchovali čistotu a poriadok nie len v našom meste, lebo tu to 

vieme zabezpečiť, ale hlavne v celom katastri, kde už nie je náš dosah taký efektívny, ako je  to 

v intraviláne mesta. Toto je napríklad ukážka z ulice Murgašova. Tu je ukážka toho, že naši 

predkovia, neši predchodcovia dokázali niečo vybudovať aj keď vtedy bola situácia trochu iná, 

a kontajnery sa navyberali, ale tuná vidíte pozostatky, takéto torzá tých bývalých stanovíšť, 

ako to niekedy vyzeralo. Minimálne sme sa snažili, alebo teda naši predkovia sa snažili, aby to 

esteticky nejako vyzeralo. Toto je vlastne už stav, ktorý je vlastne neudržiavaný stav, a tuná 

vlastne vidíte ďalej uličku Mieru. Tak keď si pozriete uličku Mieru, tak tu vidíte kontajner, 

kontajner, kontajner. Dámy a páni pokiaľ by ste tu prišli  s nejakou návštevou...pán primátor 

ak môžem zoberiem si aj druhý diskusný príspevok v tejto veci ... Pokiaľ by ste tu prišli 

s nejakou návštevou, ktorá je povedzme mimo Slovenska a prešli by si po našom mesta, tak to 

naozaj čo ulica, tak ako tuná vidíte, čo ulica to kontajnerové stanovisko, ktoré nemyslím si, že 

by malo byť takto  vystavené na oči ľudí, ktorí tam bývajú. Nie je to pekný pohľad, nehovoriac 

a o tom, že okolo kontajnerov sa zberá často odpad, ktorí povyťahujú neprispôsobiví občania. 

Nehovoriac o tom, že keď na to páli slnko, tak z toho, z tých prehriatych kontajnerov vychádza 

aj samotný zápach, a znepríjemňuje to život ľudí, ktorí žijú na týchto sídliskách. Čiže dámy 

a páni chcem tým povedať to, týmto vystúpením, že to čo sme urobili  v posledných rokoch, 

v roku 2016, 2017,2018,2019 bolo fajn, a prinieslo to svoje ovocie, ale tie  skupiny 

obyvateľstva, ktoré  nám znečisťujú náš intra, a hlavne extravilán mesta, celý náš kataster 

v podstate, sa preskupili. Začali chodiť na periférne časti nášho intravilánu do lokalít, kde tieto 

kontajnerové stanoviská nie sú zakryté. Preto vás chcem poprosiť, aby sme naozaj venovali 

zvýšenú pozornosť v investičných akciách práve za účelom riešenia týchto stanovísk. Tak toto 

chcem dať do priameho nejakého, alebo teda zamerať uhol pohľadu, že niekedy peniaze, ktoré 

dávame v rámci našeho rozpočtu idú povedzme, také zábavky, ktoré sú síce fajn pre 

obyvateľstvo, ale bežné veci, také ktoré naozaj by zvýšili permanentne kvalitu života, 

a estetickosť prostredia v ktorom žijeme, týmto veciam sa  nevenujeme. Čiže toto mi trošku 

vadí. To je jedna vec, ktorú som chcel prebrať v bode rôzne. Druhá vec, ktorú chcem tuná 

prebrať, a myslím si, že toto bude veľmi jednoduché, aj riešiť. Je záležitosť občianskych hliadok, 

ktoré máme v našom meste, a tuná by som sa chcel venovať hlavne prechodom pre chodcov. 

Iste dobre viete, že sa začal školský rok a zvýšila sa frekvencia pohybu detí, ale obyvateľstva 

všeobecne v našom meste. Máme niekoľko prechodov pre chodcov ktoré sú viac exponované 



hlavne v ranných a poobedňajších hodinách, keď deti idú do školy, alebo zo škola, a toto je 

jeden z nich. Tu je vlastne prechod pre chodcov, ktorý je prechodom pre chodcov od základnej 

školy 17.novembra  k hotelu Torysa a potom na druhú stranu cez cestu prvej triedy 1/68. Kde 

deti a rodičia s deťmi často využívajú na prechod pri návšteve školy. Takýchto prechodov 

máme viac, a sú to  prechody, ktoré sú toto je na Námestí slobody, nasleduje potom prechod 

na ulici 9.mája, tak isto blízko ja základná škola. Ďalej tuná máme prechod, ktorý je v centra 

mesta pri súkromnej základnej škole a ďalej je tu prechod, ktorý je pri  kruhovom objazde, 

ktorý je pri gymnáziu súkromnom, a základnej škole. Chcem Vás pán primátor poprosiť pokiaľ  

je to vo vašej kompetencii, a myslím si, že aj je  aby sme zabezpečili občianske hliadky 

i v ranných hodinách. Viem, že sú, ale či sú v takých hodinách, ako by bolo potrebné. To 

znamená od siedmej, alebo pred siedmou do nejakej ôsmej hodiny rannej, a potom od nejakej 

dvanástej do šestnástej hodiny, keď je naozaj prechod maloletých detí cez tieto prechody 

zvýšený, a je tu aj väčšie riziko v podstate nejakej zrážky s vozidlom. Vieme, že vodiči sú 

častokrát neohľaduplný, a jazdia celkom nebezpečne, a práve tieto hliadky by mohli  nám 

pomôcť znížiť riziko dopravných nehôd s týmito  návštevníkmi základných, alebo iných 

stredných škôl. Neviem pán primátor, ak viete mi na to odpovedať, tak bol by som veľmi rád, 

a ak vieme urobiť nejaké opatrenia, školský rok ešte len začal  tak bolo by dobré, aby sme  

veľmi rýchlo zareagovali, a možno posilnili tieto občianske hliadky, práve na týchto 

prechodoch. Ďakujem  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta:    

Čo sa týka tých miestnych občianskych poriadkových služieb myslím, že je tu náčelník MsP pán 

Radvanský. Od prvého dňa kedy boli kreované dostal jasné úlohy a myslím si, že pán náčelník 

veľmi nekompromisne k týmto veciam pristupuje. Ja tak isto si osobne kontrolujem tieto 

prechody a tieto prechody v rámci troch hliadok ráno a tri hliadky sú poobede, sú vykrývané 

tie najfrekventovanejšie, samozrejmé nemôžeme na každá prechod dať, ale tam kde pri 

školách je , pri kruhovom objazde, tu pri hotely Torysa. Osobne aj ráno v rámci monitoringu 

chodím, takže oni fungujú, plnia neviem, keď je potreba niekde zvýšené nemôžeme všetkých 

šesť, lebo aj poobede ich potrebujeme v meste mať. Takže myslím si, že úlohu plnia keď 

neviem, pán náčelník chcete ma doplniť, nech sa páči. 

 

PhDr. Martin Radvanský, náčelník MsP: 

Ďakujem za slovo, takže máme 12 člennú MOPS, oni sú rozdelení, šiesti sú v rannej a šiesti sú 

v nočnej. Tak  tiež sa musíme pozrieť aj na to, že musia čerpať aj dovolenky, majú aj nárok na 

nejaké PN-ky. Rozdeľujeme ich tak, že oni musia byť, tak sa snažíme rozdeliť, najmenej štyria 

v dennej službe a štyria v nočnej, keďže aj nočná služba je veľmi potrebná. A keďže máme 

štyroch členov na dennú tak sa snažíme ich tam, kde je najfrekventovanejšie prechody pre 

chodcov, sa snažíme ich tam zadeliť. Ideálne je keď sú šiesti, ale nie každý deň sa to podarí. 

A časové rozmedzie tak sú tam od 7:10 až do 7:50 podľa toho pri ktorej škole sú, kedy im začína 

vyučovanie, a tak tiež sú od 11:20 do 12:40, keď sa vracajú deti zo škôl. Momentálne čo ja 

viem, aj čo to kontrolujem tak sú tam denne. Zabezpečujeme prechody tie 

najfrekventovanejšie, bola požiadavka, že  či by sme mohli zabezpečiť aj súkromnú školu, ktorá 

je na námestí, ale tak tam som odpovedal, že z kapacitných dôvodov to nie je možné, keďže 

musíme zabezpečiť prechody kde je to frekventovanejšie.  



 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Dobre ďakujem, ku odpadom poprosím pána prednostu, ku tým kontajnerovým stanovištiam.  

 

 

JUDr. Martin Judičák, prednosta mesta: 

Ja k tým hliadkam potvrdím len tiež, že kto ráno chodí vie, že tam sú naozaj najme pre tie malé 

deti poobede, lebo nemôžu tam byť niekoľko hodín, ale či pri Toryse, či pri 9.mája, či pri 

kruháči hliadky sú, od kedy fungujú. To je od 1.mája 2019. Čo sa týka kontajnerovísk. Áno, je 

pravda ja si myslím, že to nikto nebude spochybňovať  toto čo bolo ukázané. Treba, ale 

povedať, že aj tu bolo dobrým zvykom, že to  znamená, že nikto sa tomu nebránil, aby sa 

pravidelne každý rok kontajneroviská robili. Bohužiaľ tento rok sa asi prvý rok nerealizovali  po 

niekoľkých rokoch. Vieme prečo. Kvôli tým výpadkom, a nevedeli sme, že čo bude, tak sa, a to 

referát výstavby mal určite niečo naplánované, pretože my vieme kde sú požiadavky, chodia 

nám od občanov, aj samy máme vytipované miesta. Problém je asi taký, že v takom rozsahu 

ako bolo ukázané by to zhltlo veľmi veľa peňazí. Sa obávam, že možno aj celú disponibilnú časť 

na investičné akcie v priebehu jedného roku, ktoré zvykneme z vlastných prostriedkov 

investovať. Takže si myslím, že je to možno nereálne, ale skôr z toho hľadiska, že naozaj Vy 

poslanci by ste sa museli dohodnúť, že toto je priorita jedného roka a vynecháme iné veci. Hej, 

ale to je naozaj potom na diskusiu. Ďakujem 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, ďalší do rôzneho pán poslanec Potocký, nech sa páči. 

 

Jozef Potocký, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pán primátor.  Ja by som sa chcel opýtať na podnet našich obyvateľov, ktorí 

majú záhradky pri, v podstate pri Toryse a využívali prístupovú cestu autom, na ktorej je 

dnešný cyklochodník. A v podstate moja otázka znie na mesto: Či mesto uvažuje v podstate na 

nejaké prístupové body k tomu cyklochodníku osadiť nejaké trvalé prekážky, a takto 

znemožniť ľudom, ktorí tam majú záhradky prístup autom, alebo sa tam mieni vytvoriť nejaká 

rezidenčná zóna kde  ľudia, ktorí tam majú záhradky budú mať sprístupnenú cestu autom. 

Ďakujem 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Poprosím pána prednostu o odpoveď.  

 

JUDr. Martin Judičák, prednosta mesta: 

Treba povedať, že tá stavba, ktorá sa tam realizovala je veľká zmena pre všetkých. Hlavne 

zmena v užívaní do realizácie, a po realizácii, A tým, že je to nejaká komunikácia tak na nej 

musia platiť aj isté pravidlá, a treba naozaj rozlišovať medzi jednotlivými záhradkármi pretože 

niektorí by som povedal možno bezproblémový prístup a momentálne, aj keby rešpektovali 

danú cyklomagistrálu. Niektorí majú, ale možno horší, a možno preto sú nespokojnejší, 

a niektorí nemajú vôbec. Tých je veľmi málo myslím, že iba asi nejakých sedem, ktorí nemajú 

inú možnosť ako sa dostať. Samozrejme tieto veci možno nie veľmi šťastne zohľadnili 



projektanti. Treba, ale povedať, že projektovú dokumentáciu neobstarávalo mesto Sabinov, 

ale OACR alebo KOCR už teraz neviem presne. Tiež to bolo v období, keď som tu nebol. My 

máme snahu nájsť také riešenie, ktoré by bolo možno také kompromisné pre všetkých, ale 

myslím si, že asi nevyhovie každému. Lebo sa asi nedá vyhovieť každému, nedá sa nájsť. Naši 

pracujú na tom, aby sa nejakým dopravným riešením to nejak regulovalo, ale samozrejme aj 

na dopravné značenia, ak chceme to nejak regulovať potrebujeme projekt dopravného 

značenia. A potrebujeme odsúhlasenie Krajským dopravným inšpektorátom, a na ten projekt 

potrebujeme peniaze, ale po dnešnej III. zmene rozpočtu, to nie sú veľké peniaze na projekt 

verejného značenia a na samotné značky. Pretože ja osobne si myslím, že minimálne v tých 

úsekoch kde sú tie záhradky by sa mali pohybovať okrem cyklistov, resp. určite aj mohli chodci, 

lebo za súčasného stavu, by tam ani chodci nemali chodiť, si treba uvedomiť.  A uvidíme, ako 

ja nie som dopravný inžinier, tak ja nebudem hovoriť, aké má byť riešenie, ale chceme nájsť 

také, ktoré by vyhovelo asi čo najväčšej skupine. Ďakujem 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďalšia v rôznom pani poslankyňa Lenková, nech sa páči. 

 

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

Ja sa vyjadrím aj k tomu, čo hovoril kolega Hrabčák. Možno ho doplním, možno budem 

oponovať, možno dám aj nejaký iný návrh, ale áno. To čo sme videli je realita, a aj ja som 

postrehla na sídlisku 9.májaa Komenského zvýšený počet občanov z marginalizovaných 

skupín, ale sú to ľudia z priľahlých obcí, ktorí nám takto tam chodia vyberať kontajneri a špinia 

celú prístupovú cestu, k Toryse, okolo Torysy, vyzerá to tam veľmi zle. Ale zároveň by som 

chcela dať jeden iný návrh. Viete, že ja som dlhodobo presadzovateľom už modernejšieho 

riešenia, ktorým sú polo podzemné kontajneri. Tak isto som si vedomá toho, že nie na všetkých 

miestach v Sabinove sa dá toto riešenie uplatniť pre iné technické záležitosti, ale ak sa už 

rozhodneme investovať financie do kontajnerových stanovísk. Poprosila by som aby sme boli 

trošku modernejší, pokrokoví a aby sme na vytipovaných miestach uviedli pilotne do života aj 

moderné polo podzemné stanovištia. Ak budeme budovať, iba prístrešky, tak vyriešime iba 

vec aby sa kontajneri iba nevyberali, aby tam ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť nechodili. Ale 

nevyriešime zásadnú vec, a tou je neporiadok, zápach, hlodavce. Do prístreškov sa dostane 

všetko z toho, čiže poprosila by som aby sme naozaj seriózne sa zaoberali myšlienkou hodnou 

21 storočia, a nevracali sa už do toho čo bolo zvykom, ale skúsili niečo nové. Aj tie kontajnerové 

stanovištia nie sú lacná záležitosť. Keď sa pozrieme do rozpočtov z predchádzajúcich tak sa tiež 

hýbu aj v desiatkach tisíc eur, a v utorok sme mali valné zhromaždenie a dozornú radu 

s spoločnosťou Šariš, a so zástupcami spoločnosti Márius Pedersen, a tam sme sa dlho 

rozprávali už aj o problematike bio odpadu. Toto nás už od januára čaká, a toto bude myslím 

ešte závažnejší problém, než sú kontajnerové stanovištia, ktoré máme teraz. Zatiaľ naozaj 

nikto nevedel povedať akým smerom sa to bude uberať, pretože niektoré obce to už trošku 

na vlastné konto začali robiť, ale potykajú sa pri zbere  bio odpadu s rôznymi problémami, a 

tým je v prvom rade zápach. A v letných mesiacoch je to veľmi zložité, čiže zrejme budem 

musieť to odpadové hospodárstvo začať riešiť oveľa komplexnejšie ako tomu bolo doteraz. 

A poviem teraz možno aj skúsenosť z nášho sídliska v rámci vnútrolbloku sme tam mali jeden 



aký menší zásah jedného chodníka do stanovištia kontajnerov, ktoré aj tu boli na obrázku, pre 

vchody 24 a 23. Pričom pôvodne kedysi dávno keď ja som sa na to sídlisko presťahovala, pre 

túto bytovku bolo iba jedno kontajnerové stanovište. Taký betónový základ, torzo toho tam 

ešte aj ostalo. No pri pokuse presťahovať tam všetky kontajneri, kde by tak možno boli trošku 

aj pod stromami prikryté. Som sa stretla s nevôľou obyvateľov ostatných vchodov, že im to 

tam zapácha a podobne. Čiže občanom nevyhoviete, ja si myslím, že mesto je tu od toho aby 

v niektorých situáciách aj rozhodlo ako to bude. Sú to mestské pozemky, mesto je zodpovedné 

za zber odpadu. Čiže poprosila by som zodpovedných zamestnancov aj vedenie mesta, aby 

sme možno aj takto pristupovali k tomuto problému v meste. Už na predposlednom, alebo 

poslednom zastupiteľstve som spomínala aj to, že kontajneri sú špinavé. Ja si vôbec 

nepamätám, že by boli v poslednom období, možno rok, dva nejakým spôsobom čistené. No 

je logické, že to tam potom nevyzerá esteticky a, že tam je potom aj zápach. Len zo stánky City 

monitor som sa dočítala, že kontajneri sú čistené raz ročne, a že teraz v októbri by mala byť tá 

perióda. Preto by som poprosila, aby sme skúsili najme kontajneri na bežný odpad, lebo plast 

a sklo fakt netreba čistiť dvakrát ročne, ale ten bežný odpad modré kontajneri... poprosím ešte 

ďalších 5 minút... aby sme čistili aj dva krát v roku, aby boli teda čistené spoločnosťou, ktorá 

toto má na starosti aj dva krát v roku. Takže môj názor na odpadové hospodárstvo je ten, že 

na častiach mesta, kde je to možné poďme skúsiť modernejšie riešenia. Myslím, že som sa 

k tomu vyjadrila kompletne, čo som si tu porobila poznámočky. A ešte možno v súvislosti toho 

čo tu všetko riešime, možno málo podstatná záležitosť, ale poprosila by som o aktualizáciu 

našej webovej stránky. Keď si ju prezerám tak chýbajú tam aj najnovšie informácie, týkajúce 

sa napríklad zápisníc komisie, zápisníc MsR, zápisníc MsZ, uverejňovanie materiálov, ale ja sa 

zastavím pri komisiách. Dostávame pozvánky síce na všetky, ale nie na všetky sa dá chodiť. To 

by sme tu skutočne niekedy museli sedieť denne na MsÚ a niektoré komisie ani fakt nemusíme 

byť prítomní, pretože tí, ktorí tam sú si riešia svoje záležitosti, ktorými oni žijú.  Ale mne osobne 

trošku chýba taká väčšia adresnosť a podrobnejšie zápisnice z komisií.  Sú tam len 

vymenované fakty, aký bol program a uznesenie, ale možno chýb taký stručný zápis diskusie, 

kto mal aký názor na danú problematiku. Tieto zápisnice sú jedným slovom veľmi také 

neosobné, iba veľmi stručné konštatovanie. Tak isto viem, že sa všetko nedá splniť okamžite, 

že to nemôže hneď, alebo do druhého dňa, alebo do týždňa, možno niekedy aj do dvoch byť 

všetko na webe zavesená, ale máme tam skutočne niektoré veci už z doby dávnejšej, a preto 

poprosím aby sme sa na to pozreli a aby si občania mohli aktuálne záležitosti na stránke nájsť 

a prečítať. Ďakujem 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, pán poslanec Kovalík ďalej v rôznom. 

 

Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne pán primátor, Vážené poslankyne, Vážení poslanci a Vážení prítomní. Ja mám 

štyri také požiadavky, nebudem dlho, budem stručný. Bol som zvolený obyvateľmi rodinných 

domov týkajúce sa, už tu bolo spomínané plastové tieto stanovištia vývozy plastov 

a komunálneho odpadu, čiže bol som oslovený na vývoz plastov z rodinných domov, aby boli 

vyvážané dva krát v mesiaci, pretože jeden krát v mesiaci je nedostatočne. Čiže je to otázka na 

nášho partnera Marius Pedersen a jeho partnera RZV-čko, čiže boli by dobré keby, lebo od 



bytových domov sa vyváža dva krát plast a od rodinných domov iba jeden krát mesačne. Ak by 

to bolo možné. Ďalej, tak isto bola vznesená požiadavka od obyvateľov 17.novembra, Puškinky 

v mojom obvode, viem že je nedostačujúci pre osadzovanie jednotlivých kontajnerov, ale či by 

nebolo možné osadiť aj kontajner na papier. To je druhá, na papier k bytovým domom. Aj keď 

viem, že vykupujú papier, ale bola taká požiadavka vznesená na mňa. Po tretie, j som už 

apeloval na popravu niektorých prekopávok. Myslím, že to spomínal aj kolega poslanec Ernst, 

rozprávali sme to aj na MsR, viem, že už je vyčerpaný rozpočet momentálne, ale bolo by dobré 

a nutné opraviť šachtu pred bytovým domom 21 na Puškinovej ulici, v podstate odbočka na 

SNP-čku. Veľa krát tam opravovali šachtu, upravili okolie, ale pri nej je celkom slušná diera, 

škoda, že to nedoasfaltovali resp. tú prekopávku neurobili celú. A štvrté chcel by som poprosiť 

mestskú políciu aby dohliadli naozaj na parkovanie križovatky ulíc Puškinova, a 17.novembra 

kde sa pravidelne parkuje v križovatke, a nech sa potom aj sankcionuje pretože, je to ozaj 

veľmi nebezpečné a chvalabohu, že sa tam nestala žiadna dopravná nehoda. Ďakujem pekne 

všetko. 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Takto rôzne uzatvoríme, sme v interpeláciách prešli sme plynule, takže poprosím reagovať 

pána prednostu. 

 

 

JUDr. Martin Judičák, prednosta mesta: 

Ďakuje pekne, ja si už tiež myslím, že sme už v interpeláciách viac menej už dávno, a som si 

poprosil slovo aby som mohol hneď reagovať, lebo sa potom veľa nazberá. Človek si aj nestíha 

poznačiť všetko, a nieto ešte myšlienky svoje, ale začal by som lebo už som reagoval, 

a nereagoval som na pani poslankyňu Lenkovú. K tej požiadavke na podzemné kontajneri, však 

niekoľko krát sme k tomu diskutovali už, a nedá sa povedať, že by sa niekto bránil. Má to svoje 

pre a proti. Už bola v minulosti aj v rámci interpelácií zasielaná odpoveď, keď bola požiadavka 

na vytypovanie vhodných plôch. Pretože tam je dôležité, aby taká plocha nebola, neboli na nej 

teda v zemi inžinierske siete, atak isto aby bola prístupná zhora kvôli vyberaniu, to znamená, 

aby tam neboli buď nejaké vedenia, a stromy, a podobne. Náš referát výstavby a územného 

plánovania vtedy vytypoval iba jednu takúto vhodnú lokalitu, a to práve na ulici Komenského. 

Čo teda neviem, že či by nám pomohlo, alebo či by to splnilo ten účel keby sme mali celé mesto 

poriešené cez kontajneroviská a jednu lokalitu cez polo podzemné kontajneri, ale nebránime 

sa ak máte pocit, že to mne možno bolo úplne dôsledne urobené, aby ste vytypovali Vy plochy 

a my ich preveríme. My Vám potom dáme správu, či to je vhodné, či nie. Čiže ak má niekto 

pocit, že pozná vhodnú lokalitu na niečo také, a potom by sa samozrejme zhodnotili všetky 

ostatné veci ako sú  náklady na obstarávanie, alebo na realizáciu takých  polo podzemných 

kontajnerov. Čo sa týka čistenia kontajnerov v zmysle platnej zmluvy, ktorá momentálne platí 

sa kontajnery čistia iba raz v roku. Práve na jeseň po lete, kedy sú najviac špinavé po lete, keď 

tie odpady tam aj vplyvom tých teplôt , a podobne možno kvasia a podobne. Chodí na to 

špeciálny stroj, nákladné auto, a je to  v rámci zmluvy. Čiže toto je zaplatené, ak je požiadavka 

na zvýšenie frekvencie  toho čistenia, dva alebo aj tri krát  ročne, alebo koľko krát tak musím 

povedať, že je potom  potrebné myslieť na to pri tvorbe rozpočtu, a navýšiť  nejakú položku. 

Pretože jedno takéto čistenie vieme koľko stojí, lebo sme sa nad tým zamýšľali pri tej prvej 



vlne pandémie, bolo to myslím okolo 1500 eur, jedno takéto čistenie. A treba povedať, že 

napr. spoločnosť  Marius Pedersen, ktorá to robí má jedno také auto  na celé Slovensko, a robia 

to štýlom takým, že robíme vo Vranove, keď chcete zajtra tak rýchlo dajte objednávku, lebo 

potom ideme do Nitry, hej. Čiže potom treba zase čakať kým prídu z západu, mesiac 

a podobne, čiže dá sa ale treba naozaj tie peniaze  navýšiť, lebo v rámci zmluvy  je  iba jedno 

čistenie. Čo sa týka webovej stránky, áno zabezpečíme po tomto zastupiteľstve zabezpečíme 

všetky zápisnice prejdeme si, skontrolujeme čo tam je a čo nie je, aby to tam bolo. Hovorím to  

takto verejne. Čo sa týka poslanca pána Kovalíka, platy dvakrát mesačne od rodinných domov, 

aby boli vyvážané. Tu treba povedať, že zase to je práve tá vec, ktorá je troška mimo mesta, 

lebo to vzťah tej OZV- čky. U nás v našom prípade Envipak a zberovej spoločnosti. Neviem, ako 

však dá sa na tú tému diskutovať aj keď tu troška ťaháme za ten slabší koniec. Ja tiež ako, 

momentálne vyše pol roka fungujem v rodinnom dome a ja nemám taký problém, áno treba 

možno mať nejaké miesto, ale je obdobie kedy vyprodukujeme jedno žlté vrece, niekedy aj tri 

žlté vrecia, záleží na tom koľko minerálnych vôd sa použije. Čiže  je to náročné iba možno na 

nejaké to skladovanie, ale jedná taká myšlienka k tomu. Pretože my sme v minulosti 

mnohokrát mali práve požiadavku skôr na to aby sa  prešlo z vrecového systému na nejaký 

nádobový.  Problém by  bol samozrejme, že odkiaľ zabezpečiť nádoby, lebo ako vieme 

v rodinných domoch tie nádoby ľudia  majú svoje. Mesto nedáva, neprideľuje, nenakupuje 

nádoby. Stálo by to  nejaké peniaze. Práve som tak s prekvapením čítal minule príspevok 

z Bratislavy, z viacerých mestských častí, ako oznamovali prevratnú novinku, že prechádzajú 

na vrecový systém a ako sa tešia o koľko viac sa bude separovať, a že je to najlepší systém na 

svete osvedčený v Rakúsku a v Nemecku, hej. A my ho tu máme už niekoľko rokov, čiže  možno 

by sme mali byť niekedy hrdí aj na to čo máme, nehľadať nové veci. Čo sa týka  papiera, škoda, 

že čo sa týka týchto vecí, čo sa týka odpadu, práve teraz už tu nie je vedúci  oddelenia 

komunálnych služieb, pretože je ospravedlnený od 15- tej hodiny, má nejaké iné záležitosti. 

Vede by možno aj lepšie odpovedať. Nádoby na papier pri bytových domoch, nie sú, a to z toho 

dôvodu, že je zmluva s inými dvomi spoločnosťami, ktoré ten papier zbierajú a dávajú za to tie 

hygienické vreckovky alebo toaletné. Lebo pri rodinných domoch sa zbiera papier to treba 

povedať. Je pravda ale, že tie spoločnosti, ktoré pri bytových domoch vyberajú papier 

nezberajú kartóny, hej, ale tam je zase možnosť  odniesť kartóny na zberný dvor. Čiže mesto 

túto vec má poriešenú, je miesto kde sa to dá odniesť. Čo sa týka tej šachty, tam to nebolo 

realizované iba z toho, že bol minutý vlastne ten balík  na asfaltovanie tých výtlkov ale je 

predpoklad, že sa vlastne navýši, alebo neviem či už teraz sa navyšoval v tretej zmene, alebo 

až v štvrtej sa bude navyšovať. Pozerám na pani vedúcu, asi sa bude, tak  samozrejme, ak tiež 

zase, takto verejne vravím, ak máte typ, lebo naozaj tých potrieb, požiadaviek môže byť viac 

ako reálne sa dajú urobiť, ale ak máte typ, že niekde je niečo zle. Pošlite nám ho, alebo na 

príslušné oddelenie a samozrejme musí sa to vojsť do toho bagetu, nevravím, že sa dá urobiť 

všetko, ale to čo sa vojde a to čo je najnutnejšie, tak sa zrealizuje. A k parkovaniu asi nechám 

pána náčelníka nach sa vyjadrí.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Parkovanie poprosím pán náčelník. 

 

 



PhDr. Martin Radvanský, náčelník MsP: 

Ďakujem za slovo. Čo sa týka parkovania tak, s parkovaním sú veľké problémy nielen v našom 

meste, ale vo všetkých mestách. Ohľadom križovatky, tam podľa zákona  5 metrov každé 

vozidlo má stáť od križovatky, je to nebezpečné určite to treba riešiť, poprosil by som aby, bolo 

by dobré, keby aj občania  privolali stále hliadku na takéto miesto. Hliadka sa tým zaoberá 

čoho dôkazom je aj priestupky, ktoré riešime v blokovom konaní, aj napomenutím. Určite áno, 

budeme to riešiť, tak ako doteraz, možno intenzívnejšie sústredíme sa na to. Ďakujem 

 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, ďalší sa hlásil pán poslanec Radačovský, nech sa páči. 

 

Mgr. Erik Radačovský, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pán primátor. Vidím, že dneska je veľká téma ten vývoz  komunálneho 

odpadu, ja som pôvodne tiež chcel k tomu a budem v tom pokračovať. Ako v podstate 

súhlasím s mojimi predrečníkmi s pánom Hrabčákom, s pani Lenkovou v tom, že  je to veľký 

problém, sú to neustále opakujúce sa problémy a myslím si, že by bolo dobré do budúcna keby 

napríklad nejaká stavebná komisia, alebo stavebné oddelenie urobilo nejaký ten zoznam tých, 

stojísk kontajnerov a nejak to prebrala, a ísť  tam podľa nejakých tých priorít že ktoré to vlastne 

veci vyžadujú. Druhá vec ja som s pánom prednostom komunikoval pred nejakým časom, sme 

riešili tú ulicu Murgašovu, tie kontajnere. Nebudem teraz rozoberať to stojisko kontajnerov, 

len tam bola tká genéze, že sme vlastne riešili presun  toho  kontajneru z toho stanoviska na 

toto stanovisko, z toho dôvodu, že tam asi to, je tam toho málo pre ten počet ľudí. Tak bola 

tam taká odpoveď, že keď sa vráti človek, ktorý to rieši  z dovolenky tak mi odpovie. Nemám 

odpoveď, tak ešteže, v akom štádiu riešenia to tam teraz je. A potom druhá vec chcel by som 

sa opýtať na Eurovelo, lebo sa ma už viac ľudí pýtalo, že ako to vyzerá, mala to byť tam  

mechanická zábrana na vozidlá, hej, že ako to bude v súčasnosti, a ako to bude v budúcnosti. 

Či to ta bude, alebo to tam nebude, prípadne od kadiaľ to už bude. Ďakujem pekne. 

 

JUDr. Martin Judičák, prednosta mesta: 

Čo sa týka tých stojísk, zoznam určite máme. Skôr by som povedal, že možno by bolo treba 

pripraviť zoznam potrebných investícií  na tie stojiská, alebo možno aj pre usporiadanie tých 

stojísk, alebo či neurobiť väčšie stojiská, zlúčiť dve do jedného. A si myslím, že taký materiál 

určite stojí za to na ňom pracovať. Čiže toto si dáme medzi úlohy. Čo sa týka tej Murgašovej, 

už len tak letmo si spomínam, lebo prešiel nejaký čas, viem, že išlo aj o plasty, aj o komunál. 

Niečo sa odpovedalo, a niečo áno ostalo visieť, že sa to má doriešiť tak ja to preverím, hej lebo 

neviem ako to dopadlo, ale myslím, že pri plastoch to bolo  nedotiahnuté, tam sa malo niečo 

riešiť. A čo sa týka Eurovela  tej rampy ako by som to nazval, táto vec nikdy  riešená v rámci 

výstavby, ani projektovaná. To bol možno návrh od mesta, alebo od záhradkárov riešenia, ale 

ako som povedal pred tým v predchádzajúcom vyjadrení, lebo toto si myslím, že je dosť taký 

krajný návrh. Aj keď je možný, aby tí, ktorí nemajú iný prístup aby sa tam vedeli dostať a sú 

naozaj technológie, či na špz–tku, alebo podobne, prideľovať aby to nejak automaticky 

fungovalo. Dá sa to takto zabezpečiť, samozrejme stojí to peniaze, ale hľadáme riešenie také, 

ktoré by bolo  najkompromisnejšie, ale vravím určite nevyhovieme všetkým, a vždy sa snažíme 



hľadať aj také riešenia, ktoré nestoja veľa peňazí. Vravím nebol by problém dať tam 

najmodernejšiu technológiu, rampu s kamerou na špz-tky, ale my naozaj , nechcem povedať, 

že zábavky v úvodzovkách, ale vyriešilo by to možno zopár ľudí, a v Sabinove je 12700 

obyvateľov. Myslím si, že peniaze sa dajú míňať adresnejšie. Ďakujem 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Dobre ďakujem, ďalšia v interpeláciách pani poslankyňa Šoltisová, nech sa páči. 

 

 

Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som sa chcela v prvom rade  v mene občanov, ktorí mali 

tú možnosť zúčastniť sa toho prvého exteriérového premietania v Evanjelickej záhrade 

poďakovať za perfektný nápad, a hneď sa ma pýtali, a spomenuli si na filmový festival 

pracujúcich, že kedy bude  najbližšie premietanie, lebo to bolo super. Ďalej by som chcela 

v mene psíčkarov poprosiť kompetentných, aby  pomohli s osadením tých zberných nádob na 

exkrementy psíkov, lebo psíkov máme čím ďalej tým viac v Sabinove, neviem je okolo 1200, 

1300 je hádam. Je to dosť. A ďalej by som chcela, mám tu obrazový materiál. Toto je v skejt 

parku, bola som začiatkom augusta pri chlapcoch, ktorí dávali do kopy skejt park ,a pripravovali 

h na prvú svoju súťaž veľkú, ktorá  sa uskutočnila koncom augusta. Bohužiaľ bol tam aj taký 

odpad, o ktorý a museli postarať. Toto je podložie toho kopca nešťastného, ktorý si chlapci 

sami robia, a upravovali aj dojazdové a zákrutové veci, vzhľadom na  bicykle. Neviem v tomto 

podloží, toto, ja to môžem nazvať, že čierny magľajs, prepáčte mi za ten výraz. Sú tam 

plechovky, železo,  sklo je tam všetko a tá vrstva tá hnedá, ktorá zrejme mali byť asi aj  na 

celom kopci. Tá tvorí iba možno tých 20, 30 centimetrov. To sú chlapci, ktorí svojpomocne 

zakúpili si aj náradie, ktoré im do určitého času požičiavali teda zo zimného štadióna. Mám 

taký dojem, že tam najviac pod palcom má Filip Ondrej, ktorí sa o to dosť stará, leží mu to na 

srdci a pomáhajú mu pri tom aj chlapci. Takto vyzeral viac menej skejt park pred pretekmi, 

ešte ráno tam chlapci dorábali vecičky, niečo si dali do kopy, kúpili nové, tie zhnité OSB dosky 

dali preč, vyhodili ich, pretože boli nebezpečné pre vykonávanie ich činnosti. Takto kopčeky si 

upravili, čaká ich ešte jedna úprava pri plote s mestským kúpaliskom. Ešte v deň pretekov, ešte 

hrabličky v rukách a pomáhali robiť všetky tie veci, aby ten pretek sa uskutočniť. Prosili ma, či 

by bolo možné nejaký mechanizmus zapožičať, alebo niečo v tom zmysle, aby mohli upraviť aj 

terén okolo celého toho skejt parku. Od plota  po plot, do slova a do písmena, lebo tam to 

nevyzerá veľmi dobre. Tu sa blížime k územiu nikoho, moji študenti to nazvali džungľa a mali 

pravdu. Toto sú veci, ktoré sa nachádzajú na tranzitnej cestičke  Ostrovianskych spoluobčanov, 

a približne asi 50 metrov od železničného priecestia. Počas týždňa dobrovoľníctva mali sme 

dva také eko výlety by som to nazvala,  alebo eko akcie skôr. Keď naši študenti sa zapojili do 

toho, pri jednej akcii vyzbierali na svojom klasickom úseku viac ako 10 vriec, plus niekoľko 

takých veľkoplošných  vecičiek, ktoré nevošli do vriec 120 litrových a v priebehu 10 minút žiaci 

naplnili jedno veľké vrece bordelom. Dáždniky v kroví, plasty, umelé hmoty, zničili sme ďalšie 

ležovisko, hej bezdomovcov, tak nech sa na mňa nehnevajú, ale tam to nepatrí. Touto cestou, 

toto je síce aj po našich spoluobčanoch, ale toto je vizitka ja záhradkárov, ktorí majú neďaleko 

záhradky a hlavná vec, že majú čisto pred svojím domom, prd svojou záhradkou, kde je 

napísané súkromný pozemok, hej tam majú krásne. Ale toto je ich vizitka, ktorá je asi 50 



metrov od ich záhradky, tak isto záber. Toto, to bolo prakticky všade tam. Ja som to najprv 

pofotila, atak to študenti spoločnými silami vyčistili. Ja by som sa chcela touto cestou, ja 

neviem opýtať, alebo poprosiť nejak sa spojiť, pána primátora so starostom z Ostrovian, či by 

nemohol v rámci nejakej akcie... poprosím ešte tých 5 minút, ďakujem ... aby nemali v rámci 

tej akcie, títo naši spoluobčania ozaj tento chodník ozaj celý vyčistiť, a to sme ešte čistili, došli 

len po 100 metrov od železničného priecestia. Čo bude ďalej, bojím sa, čo tam uvidíme, hej aj 

zvyšky starej práčka a tak ďalej. Ľudia sú tvorivý, hlavná vec, že pred svojím domom majú 

krásne čistučko, a príroda, ona si hádam nejako poradí. Ďakujem pekne 

 

JUDr. Martin Judičák, prednosta mesta: 

Chcel by som, aspoň čo môžem priamo zareagovať. K tej požiadavke na tie nádoby na psie 

exkrementy, by som chcel povedať, že práve  dnes v schválenom VZN  je jedno takéto 

ustanovenie.  V prípade znečistenie verejného priestranstva výkalmi psa je určeným miestom 

na zhromažďovanie  týchto výkalov nádoba na komunálny odpad, prípadne kontajner určený 

na zhromažďovanie výkalov psov s grafickým vyznačením tohto účelu použitia. To znamená, 

že ten odpad je kde zahodiť, my práve pred chvíľou sme rozprávali , ešte nemáme 

pouzamykané všetky  kontajneroviská, sú voľne dostupné, čiže nádoby na komunálny odpad, 

podľa hlavného hygienika sú vhodné na tento druh odpadu. To po prvé, po druhé väčšinou 

psičkári to robia v okolí svojich domov, čiže ak majú kontajneroviská tak si to vedia odomknúť 

a odhodiť tam. Po tretie, myslíme si, že nakupovanie takýchto špeciálnych nádob červených je  

neefektívne a je to iba míňanie prostriedkov. Pretože sme v minulosti nakúpili, a po veľmi 

krátkej dobe boli zničené, poodkopované, podhýnané, jednoducho zlikvidované, a stáli 

peniaze, a ďalšie využitie žiadne. Čiže samozrejme treba to čistiť, čiže týchto výkalov 

samozrejme je  kde sa zbaviť, a vravím, kto to nezbiera po sebe, treba volať hliadku mestskej 

polície  nech to riešia, aby sa to psičkári alebo ľudia naučili robiť. K skejt parku by som asi tak 

povedal, aj pán riaditeľ sa hlási, a to som hlavne chcel povedať, lebo ja tam absolútne nie som 

doma. Ono to má, je to v rámci športového areálu, a športový areál má  svojho správcu. A ak 

aj je nejaká požiadavka, lebo tam sa vlastne aj tí chlapci zaviazali, že to budú robiť, lebo som 

celkom nechápal, že či to je výčitka mestu, či nie, ale hlavne ak je požiadavka na nejaké 

technické prostriedky, na nejakú úpravu tak samozrejme treba najprv cez správcu, a potom 

správca môže s nami, či ich vieme zabezpečiť. Mnoho krát vieme veci zabezpečiť sponzorsky, 

čiže ja si myslím, že sa dá vyjsť v ústrety ale treba komunikovať priamo, a hneď. Ak 

znečisťovaniu. Čo k tomu povedať, je to hrozné, ale myslím si, že v Ostrovanoch to nebude 

o nič lepšie aby prišli čistiť oni tam. Neviem či čistia u seba. Musíme my. 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Pán riaditeľ, nech sa páči. 

 

Mgr. Jozef Váhovský, riaditeľ MsKS: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcel by som niekoľko informácií, aby som upresnil, čo sa týka 

skejt parku ako  takého. Skejt park po nejakom čase, po nejakých rokovaniach prešiel do správy  

športového areálu, ale ešte pred tým než prešiel, prebehli nejaké rokovania. V prvom rade 

však treba povedať, že výstavba skejt parku bola istá výstavba, investičná akcia, ktorá mala byť 

rozdelená do niekoľkých fáz. Prvá fáza bola sprostredkovaná, alebo urobená, ale ďalšia  fáza, 



vlastne nedošlo k nej  a ostalo ako keby také otvorené. Preto sme ani nevedeli uzatvoriť, že 

áno táto stavba je ukončená, a skejt park je dá sa povedať hotový. Toto sú dôvody prečo 

možno niektoré kopce, alebo niektoré ich súčasti skejt parku nie sú dotiahnuté do takého 

konca, aký bol možno finálny produkt, ale v prvom rade tiež si treba povedať, že ani skejt park 

nemal byť pôvodne v správe športového areálu, ale mal byť v správe občianskeho združenia, 

ktoré sa venuje práve bicyklovaniu a proste tým záležitostiam, ktoré k tomu patria. Napokon 

to máme tu. My sme tam museli vytvoriť nejaký poriadok, ktorý  musí byť dodržiavaný a tak 

ďalej a tak ďalej. No a čo sa týka tých nedostatkov, ako takých  tak oni boli dá sa povedať 

odstraňované práve pred tou akciou o ktorej sme vedeli. Spoločne sme s ich organizátormi 

rokovali a proste oni si to jednoducho sami chceli takto upraviť. Takže toľko by som možno 

k tomuto. Čo sa týka toho podložia. Odkiaľ bolo navozené, či takéto čierne, a takéto tak tú 

informáciu nemám. Naozaj možno, že viacej by bolo lepšie, ja sa tu o tých problémoch 

dozvedám stadiaľ, možno by bolo lepšie naozaj prísť, povedať, sadnúť si, a hľadať riešenia 

takto najprv u správcu , potom možno by sme vedeli lepšie reagovať a dať niektoré veci do 

poriadku. Ďakujem 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, ďalší v interpeláciách pán poslanec Ernst, nech sa páči. 

 

Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pán primátor. Dostal som viacero podnetov od občanov. Začal by som tým, 

ktorý mi prišiel písomne. A to obyvatelia bytovky Lonler a ulice Nazabudovej, mi doručili 

písomný podnet, s tým, že žiadali aby som Vám pretlmočil. Týka sa vlastne kosenia plôch, ktoré 

sú za bytovkou Lonler, to pole za garážami a tak isto za  teda za domami smerom v podstate, 

ako keby na Telek. Ja osobne neviem komu to patrí, ale tie priestory sú neopravené. Ľudia sa 

sťažujú, že sa tam kumuluje naozaj neporiadok, a rôzna , jednak náletové dreviny, a zároveň 

aj jednak hmyz, potkany, myši a v podstate je tak ako...ako znižuje to kvalitu bývania tých 

obyvateľov, ktorý sú v tejto danej lokalite. A sú z toho znepokojení, a boli by veľmi radi keby 

mesto nejakým spôsobom, buď oslovilo majiteľov týchto jednotlivých pozemkov, alebo nejak 

zjednalo nápravu, pokosilo v rámci možno VPS-ky keby tam to možno prešli  nejakých 

spôsobom a dali do poriadku, aby tie pozemky boli aspoň opticky nejakým spôsobom 

upravené. To bol jeden postreh písomný, ďalej ma oslovili obyvatelia, ktorí sa dotazovali, ako 

je to s čiernymi stavbami, pretože hmm. Nebol som sa pozrieť, bol to dotaz, ktorý bol teraz 

ako čerstvý, kde a in zdá, že pribúdajú čierna stavby z druhej strany bytoviek na ulici 

Moyzesovej, v lokalite. Bolo by dobré keby to možno mestská polícia, a kompetentní  preverili, 

že či to je naozaj tak, a zaujali potom k tomu nejaké stanovisko. Ja viem, že čierne stavby sú 

veľkým problémom, ale treba nejakým spôsobom ich riešiť, kontrolovať tak, aby jednoducho 

nepribúdali ďalšie stavby. Potom bol tu podnet od viacerých občanov, že v určitých obdobiach 

sa stupňuje hluk od Jakubovanskej ulice, z tej križovatky Cirbusová, Nezábudova, 

Jakubovanska. Aby jednoducho ak je to možné mestská polícia tam nejak zintenzívnila, alebo 

možno aj štátna neviem,  dohliadla na poriadok, aby jednoducho do druhej rána tam 

nevykrikovali ľudia. Ľudia chodia do práce, chcú tam mať kľud, myslím si , že je opodstatnená 

požiadavka. Ďalšia požiadavka prišla od cyklistov, chceli, poprosili, že či by teda bolo možné, 

tak ako je osvetlený chodník, cyklochodník do Drienice, tak ako sa osvetlil cyklochodník smer 



na Ražňany, tak ma poprosili či by nebolo možné osvetliť aj cyklochodník  smerom na Šarišské 

Michaľany. Ja som oslovil jedného poslanca zo Šarišských Michaľan, on v podstate tou 

myšlienkou bol tiež nadšený s tým , že to prediskutuje u nich v rámci poslaneckého zboru. 

Možno, že by bolo naozaj dobré sa zamyslieť a tento cyklochodník aspoň z nejakej časti 

osvetliť. Určite  by to prispelo aj ku atraktivite, a hlavne aj ku  bezpečnosti, a potom aj  využitie 

v nočných hodinách. Tak isto ma oslovili záhradkári, poprosili ma  či by bolo možné umiestniť 

kontajnery, ktoré sa umiestňujú na konci sezóny. Začiatkom novembra ak by bolo možné, aby 

sa tieto kontajnery, kde sa vlastne vyhadzuje odpad zo záhradok, a nejak čistí sa pred zimnou 

sezónou, aby tieto kontajnery boli umiestnené skôr, lebo záhradky sa čistia už teraz. Už teraz 

sa  v podstate sa pripravujú na zimnú prevádzku, tak že by to bolo možné, že by sa tie 

kontajnery, možno aj častejšie vyviezli, naplnili, vyviezli určite by to prispelo aj k čistote nášho 

mesta. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Čo sa týka Lonlera a ulice Nezabudovej, kosenie. Možno keby tam bola, poviem trošku ironicky 

apoštolskej cirkvi, malo by to gazdu už by tam ten neporiadok nebol. Tak isto aj čierne stavby, 

to je sarkasticky, z mojej strany, ale má to gazdu. Tieto plochy y spravuje pozemkové 

spoločenstvo Borov. Mali problémy chlapci, ja som s nimi bol, rozplával som, tak isto som chcel 

Šanec kosiť. Aj mulčovač, aj kosačka, ja traktor všetko naraz poodchádzalo. Taký problém bol 

aj za domami na Šancovej ulici, začali kosiť tam, potom išli na Šancec. Čiže oni vedia, že to majú 

pokosiť. Raz ročne to majú pokosiť, zmulčovať. To je čiste ich kapusta. Čo sa týka hluku, áno 

chodia poslanci aj za mnou, aj občania. MOPS-ka aj MSP to majú denne vytýkané, myslím si, 

že je tu aj pán náčelník môže  ku tomu zaujať aj on stanovisko. Čo sa týka cyklochodníka, 

myslím si, že  sa nebicyklujú tí cyklisti o 10-tej, o pol noci, alebo cez noc. Sú svetlá na bicykle, 

to je nereálne aby celý cyklochodník bol osvetlený, pretože všetko malo svoje limity, jak 

projekt, tak realizácia a KOCR – ka ho nacenila, tak ako nacenila, a my sme do toho išli. A nebyť 

samospráv, tak  ten cyklochodník nikdy by nebol, pretože keby to bolo na štáte verte tomu, že 

ani jedna obec ho nemá. Viď nájom pre železnice, a ďalej ako sa štát ku tomu stavia. Je na 

našich pleciach a za naše peniaze aj kosíme, a staráme sa vôbec aby ten cyklochodník bol. 

Teraz je síce nový, ale na našich pleciach bude aj údržba v budúcnosti, aj náklady, ktoré vyvolá 

oprava. Čiže nevidím to reálne, možno snáď v tých častiach. Áno tu sa podarilo do Ražňan je 

veľmi pekne osvetlený, Drienica počítala to bolo v projekte z regionálneho príspevku 

a Ražňany sme išli pol, na pol s obcou Ražňany. Čiže my platíme polku elektriku, oni polku 

elektriky, a z regionálneho príspevku to bolo urobené. Čo sa týka kontajnerov pre záhradkárov, 

neviem prečo by mali mať záhradkári kontajner. Však je biologický odpad, majú kompostery 

a toto čo je na záhradke vyprodukované, tak predsa dám na kôpku prehnije mi to a zarýľujem 

to, zaoriem to. Ja neviem, aký odpad majú, a keď tak zo záhradiek plastové fľaše alebo majú 

niečo, máme zberný dvor. Ako neviem, neviem tú logiku, nevidím tu logiku v kontajneroch. 

Samozrejme kontajnery budú, pretože jesenné upratovanie sa chystá, bude tiež limitované, 

nebude tak ako sme mali mesiac, štyri týždne, tri týždne, bude kratšie pretože tiež to 

potrebujeme trošku v tom vzorci ten menovateľ si strážiť, aby sme neprodukovali  komunálny 

odpad a mali  to % separácie, pretože tie poplatky tiež nechceme zvyšovať, a dostávať aj 

z Enviro fondu peniažky, aby  sme boli minimálne na úrovni roku 2020. Neviem si chcel pán 

prednosta ešte niečo dodať? 



 

JUDr. Martin Judičák, prednosta mesta: 

Skôr všeobecne k tomu koseniu, lebo pán primátor to dobre vysvetlil, ale často sa nás pýtajú 

takéto veci, alebo aj riešime. Treba povedať, že je niekedy zbytočne do toho aj zaťahovať 

mesto, to je len jeden medzistupeň, kde sa zase len natiahne čas, ale tieto veci sú 

v kompetencii Okresného úradu, odbor životné prostredie, a aj my samy ako mesto sme už 

dávali podnet na  takýchto vlastníkov nejakých plôch, ktorí nekosia. Rozširujú s nám potom 

invázne druhy rastlín a podobne, a tam Okresný  úrad vie veľmi konkrétne a rýchlo 

rozhodnutím zasiahnuť pod hrozbou pokuty, uložiť povinnosť. Čiže možno takto aby ste mali 

informáciu, ak sú také problémy dá sa to riešiť a nemusí to ísť cez mesto. Ak vie niekto dať 

podnet na mesto, tak si myslím, že ho vie podať aj na ten orgán, ktorý je kompetentný. Chcel 

som tiež k tým kontajnerom reagovať, lebo mi tiež nebolo jasné, že na aký odpad to má byť 

určený, lebo do tých veľkokapacitných  kontajnerov, ktoré sú na jesenné upratovanie, tie nie 

sú určené práve na ten taký biologický odpad. Toto si majú riešiť záhradkári, do rodinných 

domov dostali ľudia kompostery, záhradkári majú vlastný, alebo mnohí tiež dostali , poplatok 

za odpad platia. Čiže oni tam trvale nebývajú, resp. by nemali ak vyprodukujú nejaký odpad 

vedia si ho zobrať, odniesť, mnohí chodia na autách,  a vyhodiť ho doma do kontajnera, a tie 

veľkokapacitné kontajnery sú na veľkoobjemový odpad typu skrine, postele, ktoré sa bežne 

nevojdú aj keď pripravujeme, možno od nového roka chceme skúsiť iný model. Nie taký, aký 

bol doteraz zaužívaný, ale komunikujeme to práve s firmou Marius Pedersen, aby sme možno 

radšej pravidelnejšie zberali to zo stanovíšť, ako to robili iba takto dva krát do roka. Hlavne to 

robíme aj kvôli tomu, že nám do tých našich kontajnerov aj dávajú z iných obcí odpad, a tak 

isto  právnické osoby, a my za to platíme. Ďakujem 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta:  

Ďakujem, ďalšia v interpeláciách pani poslankyňa Lenková, nech sa páči. 

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

Ja už len chvíľku. Chcela by som predsa len poprosiť  o to aby sa do mesta dalo aspoň niekoľko 

kontajnerov na papier, tak ako to máme na odevy a obuv. Tí zberatelia papiera, ktorí chodia 

zberajú noviny, časopisy, a taký čistý papier, ktorý je patrične upravený, ale v domácnosti je 

pomerne veľký papierový odpad z rôznych obalov, krabičiek, ktorý by bolo vhodné dávať 

separátne do kontajnera na papier. Čiže moja predstava je taká, aby napríklad pre celé 

Komenského sídlisko vrátane škôl, bol jeden kontajner na papier. Potom ja neviem, ďalší 

možno pre Maticu plus 9.máj, toľko vieme zbehnúť aj na  iné miesto, a ten papier tam zaniesť 

pretože napríklad v bytových domoch ľudia kúpia nový televízor, dôjde im veľký balík, a oni tú 

krabicu položia ku kontajneru. On s tou jednou krabicou nebeží na zberný dvor, ale vyrieši si 

to  takto.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, pán poslanec Hrabčák v interpeláciách, nech sa páči. 

 

Ing. Marek Hrabčák PhD., poslanec MsZ: 



Ďakujem za slovo pán primátor. Ja som chcel už v bode rôzne vystúpiť s faktickou poznámkou, 

a keďže tam nie je možnosť faktickej poznámky, tak som sa potom odhlásil, a chcel  by som 

len reagovať na moju kolegyňu pani poslankyňu Lenkovú k tým  kontajnerovým stanoviskám. 

Je jedno ako to budeme riešiť, hlavne sa na niečom dohodnime a poďme niečo robiť. Či to 

budú polo podzemné polo zapustené nejaké nové kontajnerové nádoby o kapacite niekoľko 

kubíkov, alebo  to budú uzamykateľné stanoviská. Ja v podstate súhlasím s jedným aj s druhým 

riešením, ale hlavne poďme niečo robiť, lebo tento stav je  aktuálne veľmi zlý a ľudí to veľmi 

irituje. To je pravá  vec, a druhá vec som chcel podotknúť, bolo tu povedané, alebo od 

prezentované, nejaký skutkový stav povrchu dráhy v tomto, na cvičisku, ktoré sme vybudovali 

pre skejt park, pardon vypadlo mi to slovíčko. Tak keďže som bol autor myšlienky tohto parku, 

tak  samozrejme ja súhlasím čo  povedal riaditeľ mestského kultúrneho strediska. Kvôli tomu  

skejt parku vzniklo aj nejaké občianske združenie, ktoré  sa malo o to starať, asi to nejako 

nezvládli, a nakoniec to ostalo v správe MsKS  v rámci celého areálu. Je treba však povedať 

dámy a páni, že ako autor tejto myšlienka sa ako poslanec VUC budem venovať v rámci 

dotačných možností poslancov, a túto dráhu ešte upravím. Ja som prechádzal na motorke cez 

Spišskú Belú a oni pri hlavnej ceste od Tatier majú takýto skejt park,  tá dráha, ktorú my máme 

z hliny ona je v podstate upravená nejakým kobercom asfaltovým. Toto  je možno vec, ktorú 

by sme mali riešiť  na budúci rok. Pokiaľ bude nejaká takáto dotačná schéma na hlavu poslanca 

PSK, tak ako bola tento alebo minulý rok, tak určite budúci rok v spolupráci s pánom 

prednostom, s pánom primátorom a príslušným oddelením dáme do kopy nejaký projekt aby 

sme túto dráhu upravili, lebo ja súhlasím s tým, že keď prídu nejaké navalové dažde tak nám 

tú dráhu vymyjú a potom je dlhodobo nepoužiteľná, kým nevyschne. Čiže v tejto veci, je to 

v podstate aj môj závesok voči tejto skupine športovcov, dať do kopy ten skejt park, tak aby  

vyhovoval ich potrebám, aby bol použiteľný. Koniec, koncov my sme s týmto skejt parkom 

neskončili,  jednoducho nie je dosť peňazí na to, aby sme to urobili v jednej vlna a ani samotný 

futbalový areál, samotný areál nevznikol za jeden rok. Hej, čiže my sme vytypovali takú 

lokalitu, ktorú vieme rozširovať, a postupne tak ako budú prichádzať peniaze do našej 

samosprávy, alebo povedzme do budgetov poslancov VUC, tak postupne to budeme 

v spolupráci aj s týmto občianskym združením rozširovať, a nejakým spôsobom zhodnocovať. 

Ďakujem 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, pán prednosta chce reagovať, nech sa páči. 

 

JUDr. Martin Judičák, prednosta mesta: 

Áno, chcem lebo viac krát je spomínaný aj na minulých zastupiteľstvách, už bol ten skejt park, 

alebo aj Bike park, lebo to nie je len pre skejtbordistov. Si musíme uvedomiť, že nemôžme 

chcieť aby niečo, na čo sme vynaložili 20 alebo 30 tisíc eur, vyzeralo ako niečo čo vidíme  nikde 

inde a stálo to 90 tisíc eur. Naozaj toto je len jedna prvá etapa rozpracovaná, a takéto 

„pamprajd“ a skejt parky stoja takéto peniaze. Choďte sa pozrieť do Košíc, ľudí čo to investujú, 

čo nás oslovujú, že by chceli investovať, a keď nám povedia, že koľko to stojí, naozaj nemôžme 

očakávať, že budeme mať niečo za tretinovú cenu a bude to vyzerať a slúžiť tak, ako keby to 

stálo tú plnú sumu. Ja čo sa týka tej samotnej správy, ja osobne som tu nebol vtedy, keď 

vznikalo, ale tá myšlienka, že sa bude starať nejaké občianske združenie o to, si myslím, že 



vôbec nie je dobrá. Po prvé, ani to správe podľa zákona o majetku obcí nemôžu mať, lebo to 

môžu mať len rozpočtové a príspevkové organizácie obce. Mohli by to mať v nájme, potom by 

si tam mohli teoreticky robiť čo chcú, a nepúšťať to vecí, si myslím, že by to malo slúžiť 

verejnosti. Tak by sme to mali spravovať my, a keďže je to súčasť športového areálu, tak 

správca športového areálu, ale tiež treba povedať, že už sme pomaly jak vlády naše, že dáme 

kompetenciu, nedáme im na to žiadne peniaze a chceme od nich nejakú správu, aby tam niečo 

robili. Hej, čiže treba myslieť na to z každého uhla pohľadu. Ďakujem 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, ďalšia do interpelácií pani poslankyňa Šoltisová, nech sa páči. 

Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo pán primátor. Ja len by som chcela doplniť svoj predchádzajúci 

príspevok o možnosť, alebo ja neviem dobrú vôľu osadiť smetné  nádoby pri lavičkách ako je 

cyklochodník. Prípadne Kocúr park, lebo nie sú tam smetné nádoby, a vieme dobre kde končí 

odpad, maximálne vo vreciach gymnazistov. Chcela by som poprosiť, lebo je tam denno, denne 

dosť veľký bordel okolo tých lavičiek, a najme v lete sa tam združujú  mladí, ktorí dosť často  

do neskorých nočných hodín požívajú alkoholické nápoje  na tých lavičkách, a môžem potvrdiť, 

že samozrejme neosvetlený. Male som možnosť, niekedy prechádzam aj v nočných hodinách  

cyklochodníkom tak zasvieti mi svetlo z lavičky, ale mladý v podnapitom stave leží cez celý 

cyklochodník krížom. Hej, keď nemám dobré svetlo tak je po mojimi kolesami. Z toho titulu mi 

napadla jedna taká vec, možno sa niektorí pousmejete, možno nie, ale, keď ide policajné auto 

každý hneď sa schová, beží, áno aby som niečo nevyprovokoval, alebo keď robím zle aby ma 

nemohol  dostihnúť, lebo ho vidím. Skúsiť sa pohrať s tou myšlienkou, policajti mi možno 

povedia, že nie, že čo vymýšľam, keby mohli chodiť mestský policajti na bicykloch. Dostanú sa 

všade tam, a nenápadnejšie, ako keď sa dostanú autom. To len taký nápad mi skrsol v hlave, 

možno by to pomohlo, skôr a viac možno takých prečinov by bolo zaistených a mladí by pred 

autom neutekali, pretože cyklista je cyklista. Ďakujem pekne, alebo kolobežkou. 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem pekne, pán prednosta bude reagovať. 

   

JUDr. Martin Judičák, prednosta mesta: 

Čo sa týka tých bicyklov, alebo kolobežiek, my sa vôbec nebránime ja som to sám navrhoval, 

samozrejme najlepšie by bolo, keby sme to vedeli obstarať cez nejaké cudzie peniaze. A ja si 

aj pamätám, že niektorí naši policajti dokonca aj sami povedali, že vôbec by s tým nemali 

problém, aj by šli keby bolo na čom. Samozrejme potom netreba od nich čakať, to čo bežne 

čítame kade tade na City monitore, že sú dvaja v službe a chcú od nás aby pokryli celú plochu, 

hej keď bude na bicykli niekde pod Švabľovkou, alebo na Švabľovke. V tej súvislosti potom 

dopoviem inú vec, ale to súvisí práve s tými nádobami na odpad pri, na cyklochodníku. Náš 

kolega sa stále tomu strašne a bráni, a my sním diskutujeme, že prečo. Na jednej strane je 

chápem, že prečo sa tomu aj bráni, a chodia aj naša Malá obecná služba chodí aj do Leso parku, 

ale to naozaj, aby tam bolo čisto, by museli ísť celý deň, a potom by neboli v iných častiach 

mesta. Oni tam idú dvakrát do týždňa a na druhý deň to vyzerá tak ako pred tým. Takí sú ľudia, 

taká je mládež. Problém je ten, že ak by to mal vyberať niekto po tom cyklochodníku, tak 



prostriedky nejaké, lebo peši asi by to tiež zberal, keby to mal zberať každý deň po tých ľuďoch, 

tak by to trvalo. VPS-ka to zadarmo robiť nebude, to znamená, že ak chceme nájdeme na to 

peniaze, objednajme si od nich takúto službu, nájdime peniaze na koše, plaťme za to, budú 

chodiť. My sme mali takú myšlienku, že sme v rámci  výzvy Ministerstva informatizácie 

regionálneho rozvoja a investícií, ktorá bolo spojená s Covidom, sme chceli obstarať aj také 

elektro komunálne vozidlo pre jedného človeka, s korbou, ktorý by dokázal ja bežné takéto 

veci, aj v prípade Covidu, alebo neCovidu nosiť rôzne dezinfekčné veci, zásobovať v prípade, 

že by bol problém. Bolo by to na prevádzku málo náročné, dokázali by sme si pri MOPS pomôcť 

napr. aby nechodili s tou karičkou, s tými záchodmi, keď ich vidíte ako ich tlačia smiešne, jak 

vyzerajú. Potom rýchlejšie by sa presúvali pri kosení, naložili by si tam kosačky, a tak  isto by 

vedeli takto ísť po cyklochodníku, a zberať takýto odpad do obyčajných vriec, ktoré potom 

niekde dajú. Zatiaľ nemáme informáciu, ako táto výzva dopadla, ale  je riešenie, len každé 

riešenie, niečo stojí a na to treba myslieť.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta:  

Ja len doplním, že tam bola veľmi malá alokácia, 1,1 milióna  pre celé Slovensko. To je málo, 

ale hovoril štátny tajomník , keď tu bol, že bude ešte nejakých 20 miliónová výzva, Zostaň 

doma, tak tam by sme  myslím mohli byť aj úspešní, a práve si sľubujeme veľa od tohoto. 

Autíčko, by nám veľmi pomohlo, už by boli koše, mobilita by bola, poriadok by sa robil v meste, 

a ďalšie veci, tak ako nosič náradia a tak ďalej. Čo sa týka tej mobility mestských policajtov. 

Súhlasím aj s tými kolobežkami, aj s bicyklami, ale ja ako zootechnik som za jazdecké kone... 

 
 

JUDr. Martin Judičák, prednosta mesta: 

Ešte by som chcel dodať, aby ste mali takú informáciu, pretože sme posledné obdobie tiež 

dosť veľa venovali sa aj nejakému systému požičiavania bicyklov, bike schering alebo 

momentálne už vo veľkých mestách krajských, kde väčšinou to prevádzkujú súkromný nejakí 

títo, operatéri, alebo ja neviem akoby som ich nazval, poskytovatelia. Sú aj už kolobežky 

a podobne, a boli možnosti ísť cez výzvy nakúpiť, len to sú dosť nevýhodné, čo s týka nákladov 

budúcich období veci, keď nám to dodávatelia dali na papier, čo všetko by sme museli znášať, 

a koľko by to stálo. Ale je tu jedna možnosť, aby tu bol v podstate bike schering bez nákladov 

pre mesto, resp.  veľmi malé náklad aby  nejakú nutnú opravu, výmenu sedadla, výmenu  

riadidla a podobne, poškodenú zabezpečilo mesto. Do toho si myslím, že vieme ísť a pýtali sme 

sa dôsledne iných miest, ktoré do toho išli porovnateľne veľkých, či ich to  nejak neprimerane 

nezaťažuje. Mysleli sme si, že to rozbehneme, samozrejme bola by to služba, ktorú by 

poskytoval niekto súkromný, nebudem robiť nikomu reklamu, ale má to zabehnuté aj  

v krajskom meste veľkom na východnom Slovensku, tak samozrejme je to súkromný vzťah 

medzi tým používateľom a ním. Zadarmo by to určite  nebolo, hej ale to sa netýka mesta. 

Bohužiaľ celé sa to zastavilo práve kvôli Covidu, pretože oni takto chceli rozšíriť ten systém. 

Tuná blízko spustili vo Veľkom Šariši, a mali ho spúšťať v ďalších  cca 10-tich mestách na 

východe Slovenska, medzi nimi sme mali byť aj my, ale zlyhalo to na dodávke bicyklov. Práve 

kvôli Covidu, čiže momentálne informácia je taká, že aj končí sezóna, prichádza zimné obdobie, 

keď sa veľmi tieto služby nepoužívaj, že s nami počítajú až na jar. Čiže na jar ak sa nič nezmení, 



by mala pribudnúť aj taká možnosť ak ju budú chcieť obyvatelia využiť, a bude to bez nejakých 

nákladov mesta, nejakých veľkých, tak by som povedal.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem pán poslanec Kropiľák do interpelácií, nech sa páči. 

 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

Bol som oslovený jedným obyvateľom z Hliníka, aby sme zvážili možnosť doplnenia zábradlia 

na chodníku okolo pána Molčana a pneuservisu. Od prechodu smerom do mesta ku plavárni, 

alebo ku mostu, kde je veľmi úzka cesta, a vlastne tie autá a chodci sú vo veľmi takom tesnom 

kontakte, a zvlášť, keď tam chodia deti. Je to vlastne spojnica na dve sídliská, ktoré nám teraz 

nové vznikli. Časť tam toho oplotenia, alebo zábradlia je, ale potom aby to ešte pokračovalo 

ďalej hlavne v tej zatáčke, pretože sťažoval sa, že veľmi rýchlo tam chodia autá, je to veľmi  

nebezpečná situácia. Napríklad idú dve deti, jedno štuchne druhé, a to auto nestihne zabrzdiť, 

hej, aj sú dosť blízko pri tomto, tam je úzka cesta. Čiže aby sme zvážili , vyčísliť koľko by to 

stálo, aby sme najbližšie mohli  sa tomu venovať. Ďakujem 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Ďakujem, budem reagovať. Ja chodím denne po tom chodníku, poznám túto situáciu, a mňa 

mamičky oslovili zo Šancovej ulice, tie mladé rodinky. Je treba povedať, že pri realizácii tohto 

chodníka, už naše oddelenie výstavby pán Ing. Tuleja riešil so správou ciest. Bohužiaľ tie 

šírkové pomery cesty nedovolili tomu, aby sa tam dalo to klasické zábradlie, pretože by bola 

obmedzená šírka cesty kvôli autám. Do chodníka  sa to zase nedalo inštalovať, technicky to nie 

je možné. Potom sa urobilo nejaké také zábradlie, ktoré  je dole v tej druhej časti, aj tam sme 

mali pred dvomi týždňami incident, kde z piatka na sobotu zrejme vodič posilnený alkoholom 

utiekol z miesta nehody, nemala záznam ani štátna polícia, ani naša mestská polícia, toto 

zábradlie je urobené iba  našej dobrej vôli. Chcem sa poďakovať práve pracovníkom 

verejnoprospešných služieb, našej s.r.o. - čke , že tak veľmi rýchlo opravili to. Predvčerom, 

včera to pomaľovali ešte stihli pred tým dažďom, pretože aspoň trošku to chráni. Chodník je 

úzky, toto je pravda, a ešte sú tam  aj stĺpy elektrického vedenia, takže nedá sa aj kvôli zimnej 

údržbe, ale v tom oblúku si to pýta. Ja súhlasím, buď budú disciplinované deti, a vyrastú, ale 

pribudnú druhé maličké, takže musíme to riešiť. Áno, berieme tento podnet, budeme sa ním 

zaoberať.  

 

JUDr. Martin Judičák, prednosta mesta: 

Ja len veľmi krátko, že určite vieme pozrieť  na to, čo sa tam dá urobiť, naceniť a potom, tak 

ako ostatné veci, keď to bude taká priorita, ako  tieto, neviem teraz nájsť to vhodné slovo. Ako 

stojiská kontajnerov, aj toto keď bude priorita na budúci rok sa to kľudne môže realizovať.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Pán poslanec Hrabčák, nech sa páči. 

 

 

Ing. Marek Hrabčák PhD., poslanec MsZ: 



Ďakujem za slovo pán primátor, len jednou vetou. Pán primátor chcem Vás poprosiť, mňa 

pokiaľ mám informácie aj Vás oslovili  občania miestnej časti Orkucany, kvôli vykoseniu 

potoka. Ak vieme vojsť do nejakej debaty s povodím, aby urobili nejakú úpravu toho potoka. 

Ďakujem. 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

Viete, to je samostatná kapitola, ktorá je každý rok, ako obohraná platňa. Stále to isté.  

Požiadame SVP-čko pokiaľ nemajú niekde záplavy, alebo havarijný stavy prídu. Zakopú sa 

začnú s tým pavúkom čisti jeden deň, na druhý deň sú preč. Prídu po týždni pokračujú deň, 

zase idú preč. Vyčistíme tak, ako to bolo minulý rok krásne do kameňa všetko bolo vidno, až 

vyšpárované kamene v tej regulácii, a za rok všetko to naspäť, pomaly bambusy, palky tam 

rastú. Je to všetko na disciplinovanosti občanov, pretože povedzme si, že nie všetci Orkucanci 

sú napojený na kanalizáciu. A tej hornej časti idú splašky, tým pádom tu na jednej strane 

kosíme, na druhej strane to hnojíme, a takto ide. Príde väčšia voda, tú trávu zoberie preč. 

Môžu prísť, vyčistia, ale pokiaľ nie je kalamitná situácia, havarijná situácia, ktorá  môže prísť, 

že hrozí fakt sa tá voda vybreží vonku, vtedy urobia bez odplatne, keď prídu budú pýtať za to 

peniaze, alebo urobia jednoduchú vec, dajú rozbor toho bahna, keď zistia, že sú tam splašky 

všetko to platíme my. Kosíme v rámci možnosti, není tu pán Palenčár, ale pána Miščíka, raz 

sme to pokosili, chceme to ešte teraz do jesene raz pokosiť, lebo tie plochy tam, ten breh okolo 

cintorína, okolo chodníkov, ale do toho potoka tiež. Musia zobrať čižmy a ísť. Bohužiaľ je to 

tak konštrukčne urobené, ti mosty by tam byť nemali,  aby mohla technika ísť. Všetko je, samá 

komplikácia a tam kde sú mladé rodiny, mladí ľudia, muži skočia dole si obujú gumáky si 

vyčistia to, ale už ďalej vidno kde sú starší, už to rastie hore. Takže, pokosíme ešte, ja viem, ja 

chodím po Eurovele tak isto, takže ja vidím aká je situácia. Ďakujem, ešte niekto do interpelácií, 

všetko. Môžeme skončiť.  

Ďakujem Vám všetkým Vážené dámy, Vážení páni poslanci mestského zastupiteľstva, 

zástupcovia školstva, zástupcovia našich mestských organizácií za to, že ste prišli, za Vaše 

diskusné príspevky. Najviac bude kulminovať v týchto dňoch zdravie, a chcem vyjadriť nádej, 

že tak ako sedíme dnes, že sa stretneme  aj toho 22 októbra na ďalšom zastupiteľstve všetci 

zdraví, chráňte si  toto naše zdravie, pretože potrebujeme ho všetci. Tie prognózy sú  veľmi 

zlé, tak dúfam, že nás obídu, aj keď  nerobme si ilúzie. Prajem Vám príjemný zvyšok dňa, všetko 

dobré. Ďakujem 

   
V Sabinove dňa 24.09.2020 
 
 
..................................................                                  ................................................... 
    JUDr. Martin Judičák       Ing. Michal Repaský 
       prednosta MsÚ          primátor mesta 
 
 
Overovatelia zápisnice : Mgr. Erik Radačovský................................................................. 
 
   Mgr. Miroslav Kovalík     ...................................................................... 
 
 



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

           

      


