
Mestské zastupiteľstvo v S a b i n o v e  
 
 
 
 

Z á p i s n i c a  
z  rokovania mestského zastupiteľstva 
 
 
Dátum: 31. január 2018 
Miesto: MsÚ Sabinov  
Začiatok rokovania: 13.00 h 
Ukončenie rokovania: 18.25 h 
 
Prítomní poslanci : Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, 
Mgr. Daniela Lenková,  Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. 

Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík 
 

Ospravedlnený: Mgr. Jozef Kolárčik  

  

 
Prednosta MsÚ: JUDr. Martin Judičák 

 
Ďalší prítomní: Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór  
Primátor mesta: Ing. Michal Repaský  
 
Podľa prezenčnej listiny: vedúci oddelení MsÚ, riaditelia a konatelia organizácií a spoločností mesta, 
členovia komisií MsZ a občania mesta. 
 
Zapisovateľka: Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS 

 
Na základe prevedenej prezentácie je prítomných 13 poslancov a mestské zastupiteľstvo je uznášania 

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

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

zápisnice 
 

Primátor mesta, Ing. Michal Repaský, dal hlasovať za schválenie programu MsZ podľa pozvánky 
 
Za návrh programu poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Sabinov hlasovali nasledovne:   
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, Jozef Potocký,  Erik Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 

Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík  
 

Konštatuje, že návrh programu MsZ  bol schválený. 
 

Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 



-  navrhujem do programu MsZ doplniť  bod č. 23 – Zásady odmeňovania samosprávnych orgánov mesta. 
A číslovanie nasledujúcich bodov sa mení na 24 až 26.  

 

Primátor mesta, Ing. Michal Repaský, dal hlasovať za  doplňujúci návrh Ing. Ladislava Halušku – doplniť 
bod č. 23 Zásady odmeňovania samosprávnych orgánov mesta.  
 
Za doplňujúci návrh Ing. Ladislava Halušku - doplniť bod č. 23 Zásady odmeňovania samosprávnych 
orgánov mesta hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne:   
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, Jozef Potocký,  Erik Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 

Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík 
Konštatuje, že doplňujúci návrh Ing. Ladislava Halušku bol schválený. 

 
Primátor mesta, Ing. Michal Repaský, dal hlasovať za schválenie programu MsZ. 
 
Za návrh programu poslanci mestského zastupiteľstva mesta Sabinov hlasovali nasledovne:   
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, Jozef Potocký,  Erik Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 
Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík  

Konštatuje, že návrh programu MsZ  bol schválený. 
 

Program rokovania bol schválený  takto: 
 
1. Otvorenie 

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

3. Správa o výsledkoch kontrol 

4. Správa o kontrolnej činnosti za III. a IV. štvrťrok 2018 

5. Správa o kontrolnej činnosti v roku 2018 

6. Správa o vybavovaných sťažnostiach a petíciách v roku 2018 

7. Zmena Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva 

8. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov 

9. Zmena Štatútu mesta Sabinov 

10. Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností s majetkovou 

účasťou mesta a orgánov neziskových organizácií 

11. Návrh na delegovanie zástupcov mesta do mestskej školskej rady 

12. Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Sabinov 

13. Menovanie riaditeľa MsKS 

14. Návrh na schválenie Dodatku č.1 Štatútu mesačníka – Spravodajcu mesta Sabinov, schváleného 

MsZ dňa 16.04.2015 

15. Návrh na schválenie členov redakčnej rady v zmysle Štatútu mesačníka – Spravodajca mesta 

Sabinov, schváleného MsZ dňa 16.04.2015 

16. Návrh na odpredaj akcií Prima banky 

17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa 

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

18. Návrh VZN mesta Sabinov č.2/2019, ktorým sa mení VZN mesta Sabinov č. 3/2018 o určení 



výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Sabinov 

19. Návrh VZN mesta Sabinov č.3/2019 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov 

20. Návrh VZN mesta Sabinov č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

21. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR: Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho 

odpadu v meste Sabinov 

22. Návrh na majetko – právne riešenie majetku mesta 

23. Zásady odmeňovania samosprávnych orgánov mesta 

24. Rôzne 

25. Interpelácie poslancov a diskusia 

26. Záver 

 

Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice  

 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta, za členov do návrhovej komisie navrhol:   

Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Šimon Vaňo, Mgr. Miroslav Kovalík 
Za členov do návrhovej komisie poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10 
Proti: 1 

Zdržali sa: 2  
Nehlasovali: 0 

Prítomní: 13 

Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška,  Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Jozef Potocký,  
Erik Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Ing. Peter Vargovčík 

Proti: Mgr. Šimon Vaňo 
Zdržali sa: Mgr. Miroslav Kovalík, Mgr. Eva Motýľová 

 

Za overovateľov zápisnice určujem poslancov: 
Ing. Ladislav Haluška, Jozef Potocký 
 
Zapisovateľka: Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS 

 
3. Správa o výsledkoch kontrol 
 
Správu predniesol Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór:  

- od októbrového zasadania MsZ bolo otvorených šesť kontrol, ktoré sú  uvedené v Plánoch kontrolnej 
činnosti na II. polrok 2018 a na I. polrok 2019 

Boli to kontroly: 

1. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe chodníka a rekonštrukcia križovatky 
ciest I/68 a III/54314 na Ul. Ovocinárskej a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri 

ich čerpaní. 
2. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe spevnených plôch na Ul. kpt. 

Nálepku a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

3. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe spevnenej odstavnej plochy 
a verejného osvetlenia na Ul. 17. novembra a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov 

pri ich čerpaní. 
4. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri rekonštrukcii stanovišťa TKO na Ulici 17. 

novembra. 

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

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

K januárovému zasadaniu MsZ boli ukončené štyri kontroly, ktorých výsledky sú 
v predloženom materiáli. 
 



 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 10 k Správe o výsledkoch kontrol. 
 
Za uznesenie č. 10 k Správe o výsledkoch kontrol hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
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, Jozef Potocký,  Erik Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 
Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík  

Konštatujem, že Uznesenie č. 10 MsZ  - berie na vedomie. 

 
K bodu  Správa o výsledkoch kontrol bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  10, ktoré je súčasťou tejto 

zápisnice. 

 
4. Správa o kontrolnej činnosti za III. a IV. štvrťrok 2018 

Správu predniesol Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór:  
- v  hodnotenom období bola kontrolná činnosť hlavného kontrolóra vykonávaná podľa 

schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra v III. a 
IV. štvrťroku spočívala najmä vo: 

- vykonávaní kontrol 

- vypracovaní stanovísk a správ 
- v ostatnej činnosti súvisiacej s kontrolnou činnosťou 

Vykonávanie kontrol: 
V III. štvrťroku 2018 bolo ukončených päť kontrol, sú zahrnuté v Pláne kontrolnej činnosti na II. 

polrok 2018, ktorých výsledky boli predložené na zasadanie MsZ v júli 2018. 

Boli to kontroly: 
1. Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe tribúny na zimnom štadióne a dodržiavanie 

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

roku 2017 a dodržania všeobecne záväzných predpisov. 
3. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe chodníka a prechodu pre chodcov na 

Levočskej ulici a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

4. Kontrola čerpania výdavkov pri asfaltovaní vstupu do polikliniky a dodržiavanie všeobecne 
záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

5. Kontrola čerpania výdavkov pri rekonštrukcii účelovej komunikácie - Ul. Jakubovanská a 
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní 

Vo IV. štvrťroku 2018 boli ukončené dve kontroly z Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 

2018 a ich výsledky boli predložené na zasadanie MsZ v októbri 2018. 
Boli to kontroly: 

1. Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe spodnej časti vozidlovej komunikácie Ul. Mlynská a 
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

2. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe multifunkčného sociálneho centra a 

dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 
Vypracovanie stanovísk a správ: 

Na zasadnutia MsZ v III. a IV. štvrťroku 2018, hlavný kontrolór vypracoval a predložil: 
 správy: 

- o výsledkoch kontrol 
- o kontrolnej činnosti za II. štvrťrok 2018 

 

 stanoviská 
- Stanovisko komisie zriadenej na vybavenie petície 

- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu III. zmeny rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018 
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu IV. zmeny rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018 



- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021 
Ostatná činnosť: 

V hodnotenom období zahŕňala aktivity, zamerané najmä na : 

- metodickú činnosť pre zamestnancov MsÚ 
- vypracovanie novelizácie vnútorného predpisu 

- oblasť vybavovania sťažností a petícií na MsÚ 
Pri vykonávaní kontrol je táto činnosť vykonávaná kontrolórom priebežne s príslušnými 

zamestnancami mesta. 

Vypracovanie novelizácie vnútorného predpisu 
Zmeny a novelizácie zákonov sa prejavili v potrebe aktualizovať aj vnútorný predpis mesta „Zásady 

kontrolného systému v samospráve mesta Sabinov“, ktorý po jeho vypracovaní bol predložený na 
prerokovanie a schválenie MsZ dňa 19.7.2018. 

Oblasť vybavovania sťažností a petícií 
Informácia o sťažnostiach a petíciách došlých na MsÚ a o ich vybavovaní je súčasťou správ, 

podávaných hlavným kontrolórom za každý uplynulý štvrťrok, aby poslanci MsZ boli informovaní o týchto 

podaniach aj o výsledku ich vybavenia. 
Sťažnosti: 

V III. štvrťroku 2018 bolo na MsÚ osobne doručené jedno podanie obyvateľky mesta, 
označené ako žiadosť a v IV. štvrťroku nebolo doručené žiadne podanie. Osobne doručené podanie na 

MsÚ obsahovalo žiadosť o ochranu nefajčiara v bytovom dome, v ktorom je obyvateľka mesta vlastníčkou 

bytu a žiadala mesto o riešenie problému s fajčením jej susedov v bytovom dome na balkónoch. Mesto 
sa snažilo pomôcť problém v naštrbených susedských vzťahoch riešiť, aj keď v súčasnosti ani zákon o 

ochrane nefajčiarov, ani iná právna norma, nezakazuje fajčenie na balkóne svojho bytu. Preto prizvalo 
susedov uvedených v tomto podaní na MsÚ, kde po vypočutí ich stanovísk k žiadosti vlastníčky bytu im 

bolo odporúčané, aby aj v záujme ochrany svojho zdravia obmedzili fajčenie na balkónoch, aby brali väčší 
ohľad na svojich susedov nefajčiarov a neobťažovali ich cigaretovým dymom a aby si uvedený problém 

v bytovom dome spoločne a kultivovane vyriešili dohodou, bez narušenia vzájomných susedských 

vzťahov, lebo ak zlyhá spoločná dohoda, ostane vlastníčke bytu – nefajčiarke, ešte možnosť podať žalobu 
na súd. 

Petície: 
V hodnotenom období nebola na MsÚ doručená žiadna petícia. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 11  k Správe o kontrolnej činnosti za III. a IV. štvrťrok 
2018 
 
Za uznesenie č. 11 k Správe o kontrolnej činnosti za III. a IV. štvrťrok 2018 hlasovali poslanci mesta 
Sabinov nasledovne: 
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, Jozef Potocký,  Erik Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 

Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík  
Konštatujem, že Uznesenie č. 11 MsZ  - berie na vedomie. 

 
K bodu  Správa o kontrolnej činnosti za III. a IV. štvrťrok 2018 bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  11, 
ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 

 
5. Správa o kontrolnej činnosti v roku 2018 
 

Správu predniesol Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór:  

- kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola na začiatku roka 2018 ovplyvnená dlhodobou PN po úraze 
a preto po nástupe do práce bolo potrebné vrátiť sa k začatým, ale neukončeným kontrolám a dobehnúť 

ostatnú plánovanú kontrolnú činnosť. Štvrťročné správy o kontrolnej činnosti boli po nástupe predkladané 



hlavným kontrolórom na zasadnutia MsZ a predložená správa o kontrolnej činnosti v roku 2018 je 
celkovým zhrnutím týchto správ za jednotlivé štvrťroky. 

Na zasadania MsZ v roku 2018 predkladal hlavný kontrolór hlavne: 

- správy o výsledkoch kontrol, 
- správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za jednotlivé štvrťroky, 

- správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017. 
Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je stanovený v § 19d zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v aktuálnom znení a kontrolná činnosť v roku 2018 bola zameraná 

hlavne na : 
a) kontroly čerpania kapitálových výdavkov na investičné akcie mesta v roku 2015 a 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri ich čerpaní a kontroly 
vyúčtovania dotácií poskytnutých fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu mesta 

b) vypracovanie odborných stanovísk a správ 
c) vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií 

d) spolupráca pri vybavovaní petícií došlých na MsÚ 

e) ostatnú činnosť, súvisiacu s kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra 
 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení v aktuálnom znení, že hlavný kontrolór 
„predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť 

najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým“, boli návrhy 

plánov kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2018 zverejňované najmenej 15 dní pred ich prerokovaním 
MsZ na internetovej stránke mesta a vo vývesných tabuliach mesta, spôsobom v mieste obvyklým. Návrh 

Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 bol prerokovaný na zasadaní MsZ dňa 10. 
mája 2018 a bol schválený uznesením č.296/2018. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na II. polrok 2018 bol prerokovaný na zasadaní MsZ dňa 10. mája 2018 a bol schválený uznesením 
č.297/2018. 

 

a) Kontroly čerpania kapitálových výdavkov na investičné akcie mesta v roku 2015 a dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych predpisov pri ich čerpaní a kontroly vyúčtovania dotácií, poskytnutých 

fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu mesta. Po ukončení dlhodobej PN v marci 2018, boli uzatvorené 
rozpracované kontroly zo septembra 2017 a na ďalšie zasadania MsZ boli predkladané správy 

o výsledkoch ukončených kontrol v súlade so zákonom o obecnom zriadení a všetky sú zahrnuté v 

zozname kontrol, ukončených v roku 2018. 
 

Kontroly ukončené v roku 2018 
Kontrola vyúčtovania dotácií, poskytnutých fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu mesta v roku 2016 

a dodržanie všeobecne záväzných predpisov.  

 
Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe dažďovej kanalizácie na Mlynskej ulici a dodržiavanie všeobecne 

záväzných predpisov pri ich čerpaní. 
 

Kontrola čerpania výdavkov pri rekonštrukcii miestnej komunikácie na Murgašovej ulici a dodržiavanie 
všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.  

 

Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe NN elektrických prípojok na Poľnej ulici a dodržiavanie všeobecne 
záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

 
Kontrola čerpania výdavkov pri rekonštrukcii panelového chodníka na Bernolákovej ulici a dodržiavanie 

všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní 

 
Kontrola čerpania výdavkov pri rekonštrukcii miestnej komunikácie na Prídavkovej ulici a dodržiavanie 

všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 
 

 
Kontrola čerpania výdavkov pri rekonštrukcii miestnej komunikácie na Višňovej ulici a dodržiavanie 

všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

 
 



Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe STL rozvodu plynu na Ul. Mlynská a dodržiavanie 
všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

 

 
Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výmena okien a dverí v MŠ Švermova a dodržiavanie 

všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.  
 

Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe NN prípojok na Mlynskej ulici a dodržiavanie 

všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 
 

 
Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe tribúny na zimnom štadióne a dodržiavanie všeobecne záväzných 

predpisov pri ich čerpaní.  
 

Kontrola vyúčtovania dotácií, poskytnutých fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu mesta v roku 2017 

a dodržania všeobecne záväzných predpisov. 
 

 
Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe chodníka a prechodu pre chodcov na Levočskej 

ulici a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

 
Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe spodnej časti vozidlovej komunikácie na Mlynskej ulici a 

dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 
 

Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe multifunkčného sociálneho centra a dodržiavanie 
všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

 

Kontrola čerpania výdavkov pri asfaltovaní vstupu do polikliniky a dodržiavanie všeobecne záväzných 
predpisov pri ich čerpaní.  

 
Kontrola čerpania výdavkov pri rekonštrukcii účelovej komunikácie - Ul. Jakubovanská a dodržiavanie 

všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

 
Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe chodníka a rekonštrukcia križovatky ciest I/68 a III/54314 na  

Ovocinárskej ulicia dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 
 

Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe spevnenej odstavnej plochy a verejného osvetlenia na Ul. 17. 

novembra a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 
 

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

 
Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri rekonštrukcii stanovišťa TKO na Ul. 17. novembra. 

 

Výsledky všetkých týchto kontrol po boli ich ukončení predložené na prerokovanie MsZ a boli zverejnené 
na internetovej stránke mesta, kontroly uzatvorené v decembri 2018 boli predložené na najbližšie 

zasadanie MsZ v roku 2019. 
 

b) Vypracovanie odborných stanovísk a správ 

Podľa § 18f ods.1 písm. c) zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k 
návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve. 

V súlade s uvedeným ustanovením zákona bolo vypracované a dňa 10.5.2018 predložené MsZ Odborné 
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2017 a dňa 10.12.2018 bolo na 

zasadanie MsZ predložené Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu mesta na roky 
2019 - 2021. Vypracovanie správ: 

 

V roku 2018 som na zasadania MsZ predkladal: 
- Správy o výsledkoch kontrol 



- Správy o kontrolnej činnosti za jednotlivé štvrťroky 
Správy o výsledkoch kontrol 

Výsledky ukončených kontrol predkladal hlavný kontrolór po nástupe po PN v súlade s §18f ods.1 písm. 

d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na najbližšie zasadania MsZ. 
 

Správy o kontrolnej činnosti 
Podľa uznesenia MsZ č. 54/2003 hlavný kontrolór predkladal na zasadania MsZ správy o kontrolnej 

činnosti za tri mesiace uplynulého štvrťroku, s výnimkou doby PN. Predložené správy o kontrolnej činnosti 

za jednotlivé štvrťroky boli doplňované o informácie o sťažnostiach a petíciách, zaevidovaných a 
vybavovaných na MsÚ v príslušnom štvrťroku, vrátane informácií o ostatnej činnosti hlavného kontrolóra, 

vykonávanej v tomto období. 
c) Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií 

Podľa § 10 zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov „Orgány 
verejnej správy sú povinné viesť centrálnu evidenciu sťažností podľa tohto zákona oddelene 

od evidencie ostatných písomností“ a podľa vnútorného predpisu „Smernica primátora mesta 

Sabinov o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností a petícií v 
meste Sabinov“, evidenciu sťažností a petícií vedie hlavný kontrolór. 

d) Spolupráca pri vybavovaní petícií došlých na MsÚ 
Petície, ktoré došli na MsÚ, boli vybavované v súlade so zákonom o petičnom práve a pri 

petícii určenej primátorovi mesta prešetroval a vybavoval ich primátor prostredníctvom 

určeného zamestnanca mesta, petície určené mestskému zastupiteľstvu prešetrovala a 
vybavovala komisia, zriadená na tento účel. 

e) Ostatná činnosť súvisiaca s kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra 
Ostatná činnosť hlavného kontrolóra pozostávala najmä z vykonávania metodickej činnosti pre 

zamestnancov MsÚ, vedenia centrálnej evidencie sťažností a petícií, vypracovaní vnútorných predpisov, 
absolvovania odborných školení a seminárov k územnej samospráve, účasti na vzdelávaní a zvyšovaní 

odbornosti v regionálnej Šarišsko - zemplínskej sekcii Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí 

Slovenska alebo celoslovenských odborných konferenciách, organizovaných pre hlavných kontrolórov 
miest a obcí Slovenska. Súčasťou ostatnej činnosti bola aj činnosť počas Sabinovského jarmoku, 

spočívajúca v organizácii a riadení štyroch kontrolných skupín, zriadených mestom, za účelom 
vykonávania kontrol predajcov tovarov počas jarmoku, ako si títo splnili podmienky účasti na jarmoku 

vrátane nahlásených poplatkov, výpomocou štábu jarmoku najmä v prvý a druhý deň trvania jarmoku a 

zabezpečovania náležitostí okolo žrebovania jarmočnej tomboly. Usmerňovanie zamestnancov vždy po 
ukončení kontroly bolo aktívne vykonávané už v minulých rokoch, vrátane písomných odporúčaní a 

návrhov na prijatie konkrétnych opatrení, aby sa odstránili zistené nedostatky a najmä aby sa odstránili 
príčiny ich vzniku a odporúčania oprávnenej osoby pre povinnú osobu sú dnes už povinnosťou pri každom 

ukončovaní kontroly. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri kontrolách čerpania 

kapitálových výdavkov v roku 2015 hodnotím ako veľmi dobré, aj keď tieto kontroly boli jednostranne 
zamerané, a preto ich výsledky neumožňujú objektívnejšie hodnotiť stav dodržiavania všeobecne 

záväzných právnych predpisov v iných oblastiach činnosti mesta. Počas vykonávania kontrol v roku 2018 
pozitívne hodnotím súčinnosť s oddelením výstavby MsÚ, ako aj spoluprácu pri realizovaní kontrol na 

mieste spojených najmä s fyzickým prepočítavaním namontovaných prvkov na kontrolovanej investičnej 
akcii. 

 

Pri kontrolách vyúčtovaní dotácií, poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2016 a 2017, nebolo 
Zistené, aby prijímateľ nedodržal účelovosť použitia financií, no boli zistené viaceré iné pochybenia, 

spočívajúce najmä v nedôslednosti predkladateľov vyúčtovaní a v nedokladaní všetkých sprievodných 
účtovných dokladov, vyplývajúcich pre nich z niektorých všeobecne záväzných právnych predpisov, kde 

finančné oddelenie MsÚ po kontrole doručených vyúčtovaní vyzývalo predkladateľov, aby v stanovenom 

termíne odstránili nedostatky a doplnili neúplné alebo chýbajúce sprievodné doklady vo svojich 
vyúčtovaniach. Najčastejšími takýmito chybami vo vyúčtovaniach poskytnutých dotácií boli nedoložené 

prílohy podľa platného VZN, chýbajúce technické preukazy súkromných motorových vozidiel, použitých 
na pracovné cesty, chýbajúce výpisy z účtu, dokladujúce realizáciu priložených úhrad, neúplne 

povypisované cestovné príkazy, cestovné náhrady vyúčtované po termíne stanovenom v zákone o 
cestovných náhradách, chýbajúce vnútorné predpisy klubov, dokladujúce napr. pri cestovných náhradách 

účtovanie nižšej sadzby za 1km ako je stanovené v zákone, stanovenú výšku preplácanú členom pri 

individuálnom nákupe športových 



pomôcok, rozdielnu výšku ceny za 1km podľa veľkosti autobusu, nesprávne uvádzané vzdialenosti medzi 
mestami, neoznačené účtovné doklady podľa ustanovení zákona o účtovníctve, nesprávne zaokrúhľovanie 

účtovaných cestovných náhrad, chýbajúca fotodokumentácia z akcie alebo z propagácie mesta Sabinov 

ako finančného podporovateľa projektu, na ktorú bola dotácia poskytnutá a ďalšie podobné nedostatky. 
Systematickým priebežným metodickým usmerňovaním zodpovedných zamestnancov sa darí udržiavať 

spoľahlivosť vnútorného kontrolného systému na dobrej úrovni, čo je veľmi dôležité, lebo mesto 
priebežne vypracováva rozvojové projekty, uchádza sa o zdroje mimo svojho rozpočtu a je úspešné pri 

ich získavaní, takže vonkajšie kontroly použitia takýchto „cudzích“ financií sú v meste prirodzene 

očakávané. Na rozdiel od roku 2017 bola v uplynulom roku v meste iba jedna vonkajšia kontrola vykonaná 
Najvyšším kontrolným úradom SR, trvajúca od augusta do novembra 2018 so zameraním na efektívnosť 

a účinnosť zberu triedeného zberu, komunálneho odpadu v meste, ktorý po ukončení kontroly 
konštatoval, že v roku 2017 podiel triedeného odpadu v meste bol vo výške 16,31% a mesto neplní zatiaľ 

cieľ stanovený pre SR s podielom triedeného odpadu vo výške 30 % a súčasný systém nakladania s 
odpadmi v meste je neúčinný. 

Mestu bolo preto odporúčané doplniť ciele a merateľné ukazovatele v programovom rozpočte za oblasť 

odpadového hospodárstva, prerokovať v MsZ problematiku miestneho poplatku za komunálny odpad a 
drobný stavený odpad, prerokovať so spoločnosťou Marius Pedersen a.s. možnosti zvýšenia podielu 

triedeného odpadu vzhľadom na vývoj nákladov na triedený zber povinných druhov odpadu a zabezpečiť 
informačnú kampaň pre obyvateľov mesta o triedenom zbere komunálneho odpadu. Doteraz najvyšší 

dosiahnutý objem kapitálových výdavkov v rozpočte mesta na rok 2018 na investičné akcie v celkovej 

výške 5 597 698 €, z ktorých väčšia časť bola vyfinancovaná z mimorozpočtových zdrojov sú zárukou, že 
v meste môžeme očakávať ďalšie previerky vonkajších kontrolórov, zamerané na čerpanie týchto financií. 

V roku 2019 bude kontrolná činnosť hlavného kontrolóra vykonávaná podľa schváleného Plánu kontrolnej 
činnosti na I. a II. polrok 2019 a po ukončených kontrolách čerpania kapitálových výdavkov na investičné 

akcie, realizované v roku 2015, sú plánované nové kontroly, zamerané na dodržiavanie všeobecne 
záväzných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami v ďalších oblastiach činnosti mesta. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 12  k  Správe o kontrolnej činnosti v roku 2018 
 
Za uznesenie č. 12 k Správe o kontrolnej činnosti v roku 2018hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
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, Jozef Potocký,  Erik Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 
Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík  

Konštatujem, že Uznesenie č. 12 MsZ  - berie na vedomie. 
 
K bodu  Správe o kontrolnej činnosti v roku 2018 bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  12,  ktoré je 
súčasťou tejto zápisnice. 
 

6. Správa o vybavovaných sťažnostiach a petíciách v roku 2018 
Správu predniesol Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór:   

- súčasťou štvrťročných správ o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra sú aj informácie o sťažnostiach 
a petíciách, doručených na MsÚ v príslušnom období a spôsoby ich vybavenia. Tieto informácie majú za 

úlohu oboznámiť poslancov MsZ o došlých podaniach obyvateľov mesta a poskytnúť údaje o výsledkoch 

ich vybavenia. Podľa vnútorného predpisu Smernica primátora mesta Sabinov o zásadách evidencie, 
vybavovania a kontroly vybavovania sťažností a petícií v meste Sabinov „Hlavný kontrolór po ukončení 

kalendárneho roku predloží MsZ správu o vybavovaní sťažností, s uvedením počtu prijatých a vybavených 
sťažností, proti komu smerovali a pri opodstatnených sťažnostiach aj prijaté opatrenia na nápravu 

zistených nedostatkov.“ V súlade s týmto ustanovením je predkladaná aj Správa o vybavovaných 
sťažnostiach a petíciách v roku 2018. V roku 2018 boli na MsÚ zaevidované podania, niektoré aj označené 

ako sťažnosti, vybavované podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a v súlade s vnútorným predpisom 



mesta, ktorý má vypracovaný na tento účel. Súčasťou predkladaných štvrťročných správ o kontrolnej 
činnosti boli aj informácie o došlých podaniach od obyvateľov mesta, ktoré boli v danom období 

vybavované.  

 
SŤAŽNOSTI 

 
V roku 2018 bolo na podateľni MsÚ zaevidovaných spolu šesť podaní obyvateľov, z nich päť 

bolo označených ako sťažnosť. Podľa evidencie sťažností v I. štvrťroku 2018 došli tri podania, v II. 

štvrťroku dve podania, v III. štvrťroku jedno podanie a v IV. štvrťroku nedošlo žiadne podanie. Každé 
podanie bolo posudzované podľa zákona o sťažnostiach, podľa ktorého „ Sťažnosť je podanie fyzickej 

osoby alebo právnickej osoby, ktorým 
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli 

porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu verejnej správy 
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých 

odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy 

(2) Podanie sa posudzuje podľa obsahu.“ 
V zmysle tohto ustanovenia ako sťažnosť bolo vybavované celkom jedno podanie, ostatné 

podania neboli v zmysle zákona o sťažnostiach sťažnosťami, ale návrhmi, podnetmi, alebo 
vyjadrením názoru sťažovateľov.  
Došlé podania prešetroval a vybavoval právnik mesta v spolupráci s príslušnými oddeleniami 

MsÚ a MsP a dve podania boli adresované na vybavenie hlavnému kontrolórovi. Dôvody podaných 
sťažností uvádzaných sťažovateľmi boli rôzne, boli medzi nimi aj sťažnosti poslanca MsZ na správanie 

zamestnanca mesta, na výkon verejnej správy, za ktorú zodpovedá primátor, a na správanie primátora a 
zástupcu primátora. Ďalej to bola sťažnosť na suseda a nepokosenie pozemku, sťažnosť na nečinnosť 

zamestnanca spoločného stavebného úradu a žiadosť o ochranu nefajčiara v bytovom dome. O všetkých 
týchto podaniach bolo MsZ informované v správach o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za jednotlivé 

štvrťroky s obsiahlejšími údajmi o týchto podaniach, proti komu alebo čomu smerovali, o ich prešetrovaní 

a o výsledku ich vybavenia. 
 

 
PETÍCIE 

 

Inštitút petície je zakotvený aj v Ústave SR ako jedno zo základných práv občanov obracať sa vo veciach 
verejného alebo iného spoločného záujmu na orgány verejnej moci. 

V roku 2018 toto právo bolo využité obyvateľmi mesta a na MsÚ boli zaevidované dve petície, pričom 
obidve boli v podateľni MsÚ zaevidované v druhom štvrťroku. 

Došlé petície: 

a) Petícia proti výstavbe chodníka z Ul. Moyzesova 95 na Ul. Gen. Svobodu 20 Sabinov 
b) Petícia proti výstavbe polyfunkčného objektu pod názvom AB Sabinov na pozemku p.č. 629/98a 629/99 

na Komenského ulici v Sabinove. 
Obidve petície boli prešetrované a vybavované v spolupráci s odbornými útvarmi MsÚ s oddelením 

výstavby MsÚ, s oddelením správy majetku MsÚ, so spoločným obecným úradom pre stavebný poriadok 
a územné plánovanie v Sabinove a prvú petíciu prešetrovala a vybavovala komisia MsZ, zriadená na tento 

účel. O doručených petíciách o ich prešetrovaní a vybavení bolo MsZ informované v štvrťročnej správe 

hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za II. štvrťrok 2018 a petíciu adresovanú MsZ prerokovalo MsZ 
ako samostatný bod programu. Počet doručených petícií v roku 2018 je výrazne nižší ako počet petícií 

vybavovaných v roku 2017 a ich podávaniu by mohla predísť intenzívnejšia vzájomná komunikácia 
obyvateľov mesta s mestskou samosprávou. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 13 k Správe o vybavovaných sťažnostiach a 
petíciách v roku 2018 
 
Za uznesenie č. 13 k Správe o vybavovaných sťažnostiach a petíciách v roku 2018 hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 



Prítomní:14 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD.,  Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef 

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

Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík 
Konštatujem, že Uznesenie č. 13 MsZ  - berie na vedomie. 

 
K bodu č. 13 Správa o vybavovaných sťažnostiach a petíciách v roku 2018 bolo prijaté u z n e s e n i e   

č.  13, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 
7. Zmena Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva 

 
Správu predkladá Mgr. Lukáš Janiga, právnik mesta:  

- predložený návrh zmeny rokovacieho poriadku je viac menej takou účelovou zmenou, ktorá vyplýva 
z neformálneho stretnutia poslancov MsZ, ktorí plánujú zriadiť MsR a to verejnou formou nie tajným 

hlasovaním, ako je to doteraz v platnom rokovacom poriadku. Predložený materiál je účelovou zmenou, 

ktorá len čiastkovo pozmeňuje spôsob zriadenia, menovania členov MsR z doterajšej tajnej na verejnú. 
Ak by mala prejsť zmena toho rokovacieho poriadku, vyžaduje sa súhlas 3/5 väčšiny prítomných 

poslancov.  
 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 14 k Zmene Rokovacieho poriadku mestského 
zastupiteľstva. 
 
Za uznesenie č. 14 k Zmene Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva hlasovali poslanci mesta 
Sabinov nasledovne: 
Za: 14 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
Prítomní:14 

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

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

Konštatujem, že Uznesenie č. 14 MsZ  - schvaľuje. 
 

K bodu Zmena Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  14,  
ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 

 
8. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov 

 
Správu predniesla Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS: 

- v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov mestské zastupiteľstvo zriaďuje mestskú radu, ktorá je zložená z poslancov, ktorých volí 

mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným 

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

rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov, t. j. päť. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie 
politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve. Podľa § 13b ods. 

2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, „ak je v obci zriadená obecná 

rada, zástupca starostu je jej členom“. Vzhľadom na vyššie uvedené bude MsZ voliť maximálne 4 
kandidátov za členov MsR z počtu 14 poslancov. 

 
Ing. Peter Vargovčík, poslanec MsZ: 

- vzhľadom na to, že predložený návrh členov MsR nevyjadruje výsledky rokovaní poslaneckých klubov, 
predkladám iný variant zloženia MsR. Za členov MsR navrhujem: Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Miroslav 

Kovalík, 

Jozef Kropiľák, Ing. Radoslav Ernst. 
 



Mgr. Šimon Vaňo poslanec MsZ: 
- vážený pán primátor, pani poslankyne a páni poslanci. Keďže nie je iný návrh, len taký, aby som tam 

nebol v tej MsR, zrejme je nejaká dohoda  urobená, takže ja si myslím ,že ak je schválený nejaký klub, 

nejaká väčšina, malo by to tak byť, aby som nebol v tej MsR, pretože ani ja by som nechcel, akože MsR, 
chcem, aby mala plynulý priebeh a načo by tam chceli človeka, ktorý sa nebojí povedať pravdu, človek, 

ktorý keď vidí, že je nejaká nespravodlivosť, zvýši hlas. Ja si myslím, že pre plynulý priebeh nejakej 
skupiny, ktorá má nejakú dohodu, by bolo vhodné, aby som tam nebol. Keď som videl návrh MsR v stredu 

a videl som, že som tam navrhnutý ja – ja som sa chcel vzdať členstva v prospech R. Ernsta, lebo videl 

som, že on tam chce ísť a myslel som si, že je so mnou v skupine, ale potom som zistil, že asi nebol. 
Neviem, bol som z toho prekvapený, ale kľudne nech tam Rado je, vôbec mi to nebude vadiť, len som si 

myslel, že je so mnou v skupine a že ja sa vzdám v prospech neho, ale keď bola iná dohoda urobená, 
nech sa páči, veď politika nie je o kamarátstvach, ale o nejakých dohodách. Pre mňa je kamarátstvo a 

ľudskosť viac ako funkcia, vôbec nepotrebujem byť v MsR, kľudne nech je tam Rado, kľudne vládnite 
tak, aby mesto fungovalo dobre, ja budem v opozícii a budem reagovať na Vaše fungovanie v meste. 

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- stotožňujem sa s návrhom pána Vargovčíka a mám za to, že MsR ako poradný a iniciatívny orgán 

primátora mesta by mal byť zložený z odborníkov, čiže to si bude lepšie a naozaj si myslím, že pokiaľ pán 
primátor vyhodnocuje mestskú radu ako veľmi potrebný orgán, ktorý potrebuje pri svojom rozhodovaní, 

tak nech tá rada jednoducho vznikne a funguje. 

 
Ing. Radoslav Ernst, poslanec MsZ: 

- Som trošku nachladený aj s horúčkou, ale nedá mi nereagovať na Šimona Vaňa. Ja si veľmi vážim 
Šimona Vaňa a verím tomu, že to, čo povedal, možno  nemyslel celkom vážne. Ja som sa do MsR netlačil. 

V podstate my sme sa rozprávali pred tým, bolo 5 mien. Ja som v podstate to vyhodnotil tak, že pokiaľ 
tam ja nemám byť, tak tam nebudem. Malo sa hlasovať o každom, takže v podstate ja rešpektujem iba 

to, čo sa udialo a v žiadnom prípade by som bol veľmi nerád, keby sa v meste robili nejaké skupinky. 

Treba si uvedomiť, že sme tu pre ľudí a pre mesto všetci a ešte raz Šimon, ja si Ťa veľmi vážim a som 
veľmi rád, že si poslancom MsZ a verím tomu, že naša spolupráca bude i naďalej korektná a priateľská. 

 
Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- Chcel by som reagovať na svojho predrečníka alebo konkrétne na pána Vaňa. Neviem, prečo hovoríme 

o nejakom vládnutí, keď MsR je poradným orgánom primátora, čiže nemá žiadne rozhodujúce právomoci. 
Rozhodujúce právomoci má MsZ. To zloženie MsR je podľa §369 o Obecnom zriadení. Hovorí aj o tom, 

že zloženie MsR prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v MsZ. 
Čiže naozaj neviem sa stotožniť s tým, že ide tu o nejakú snahu ovládnuť čosi a vládnuť v meste nejakou 

skupinou, ak v podstate tento orgán je poradným orgánom primátora mesta. No a ďalej by som chcel 

podotknúť, že naozaj to, že volíme MsR až teraz na druhom zastupiteľstve, že sme od začiatku MsR 
nechceli voliť, bolo práve preto, že sme hľadali nejaký koncenzus medzi skupinami alebo medzi 

poslancami, ktorí boli zvolení na toto volebné obdobie do MsZ a v podstate od začiatku bol nejaký taký 
problém vyskladať to. Aj tie dnešné návrhy hovoria o tom, že je ťažko vyskladať tú radu, keď je záujem 

5 ľudí, ktorí chcú byť v MsR a volia sa 4. Takže preto aj ten pozmeňujúci návrh, aby vlastne každý z tých 
5 mal šancu byť zvolený a aby zaznelo aj jeho meno v rámci tohto dnešného zastupiteľstva pri voľbe 

tejto MsR a naozaj je na nás poslancoch, za koho zahlasujeme, ale v žiadnom prípade by som netvrdil to, 

že je to nejaké ovládnutie mesta nejakou skupinou a že chceme niekomu niečo diktovať. Opäť 
pripomeniem, že je to poradný orgán primátora a nemá rozhodujúce právomoci.  

 
Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Ing. Petra Vargovčíka - vzhľadom na to, že predložený 
návrh členov MsR nevyjadruje výsledky rokovaní poslaneckých klubov, predkladám iný variant zloženia 
MsR. Za členov MsR navrhujem: Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Ing. 
Radoslav Ernst. 
 
Za pozmeňujúci návrh Ing. Petra Vargovčíka - vzhľadom na to, že predložený návrh členov MsR 
nevyjadruje výsledky rokovaní poslaneckých klubov, predkladám iný variant zloženia MsR. Za členov MsR 
navrhujem:  Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Ing. Radoslav Ernst hlasovali 
poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 7 



Proti: 2 
Zdržali sa: 5 

Nehlasovali:0 

Prítomní:14 
Za: Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva 

Motýľová, Erik Radačovský, Ing. Peter Vargovčík 
Proti: Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo 

Zdržali sa: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Jozef Potocký, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Šimon 

Vaňo 
Konštatujem, že pozmeňujúci návrh MsZ - neschvaľuje. 

 
Návrhová komisia predniesla uznesenie č. 15 k Zriadeniu mestskej rady a voľby jej členov. 
 
Za uznesenie č.15 k Zriadeniu mestskej rady a voľby jej členov hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 4 
Proti: 3 

Zdržali sa: 7 
Nehlasovali:0 

Prítomní:14 

Za: Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, 
Proti: Erik Radačovský, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík 

Zdržali sa: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. 
Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký 

Konštatujem, že Uznesenie č. 15 MsZ - neschvaľuje. 
 

K bodu Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov nebolo prijaté u z n e s e n i e. 

 
Ing. Ladislav Haluška poslanec MsZ: 

- navrhujem krátku 10 min prestávku, aby sme sa zišli v zasadačke rady. 
 

 

9. Zmena Štatútu mesta Sabinov 
 

Správu predniesol Mgr. Lukáš Janiga, právnik mesta: 
- predmetom pre vypracovanie tohto dodatku štatútu mesta je potreba jeho úpravy, ktorá zohľadňuje 

predchádzajúce rozhodnutia MsZ, týkajúce sa zmien jednotlivých komisií MsZ, počtu poslancov MsZ, 

aktuálnu judikatúru súdov SR v oblasti samosprávy obcí a miest, zmeny príslušných právnych predpisov 
a zmien v rámci zakladateľskej právomoci mesta. 

 
Návrhová komisia predniesla uznesenie č. 15 k Zmene Štatútu mesta Sabinov. 
 
Za uznesenie č. 15 k Zmene Štatútu mesta Sabinov hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 14 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali:0 
Prítomní:14 

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

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

Konštatujem, že Uznesenie č. 15 MsZ - schvaľuje. 
 

K bodu Zmena Štatútu mesta Sabinov bolo prijaté u z n e s e n i e č. 15, ktoré je súčasťou tejto 
zápisnice. 

 

10. Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností s majetkovou 
účasťou mesta a orgánov neziskových organizácií 



 
Správu predniesla Mgr. Beáta Pribulová, vedúca OOaVS: 

- v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

je mestskému zastupiteľstvu vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové 
organizácie obce a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a 

zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a 
kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe. Na základe hore 

citovaného zákona predkladáme návrh na delegovanie zástupcov 

z radu poslancov MsZ a zamestnancov mesta takto: 
 

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI 
1) Mestské lesy Sabinov, s. r. .o. 

a) valné zhromaždenie - 1. poslanec MsZ Mgr. Marián Valkovič 
2. poslanec MsZ Mgr. Daniela Lenková 

3. poslanec MsZ Mgr. Jozef Kolarčik 

4. zamestnanec mesta JUDr. Martin Judičák 
b) dozorná rada - 1. poslanec MsZ Ing. Ladislav Haluška 

2. zamestnanec mesta Ing. Eva Tulejová 
 

2) Verejnoprospešné služby, spol. s. r. o. Sabinov 

a) valné zhromaždenie - 1. poslanec MsZ Erik Radačovský 
2. poslanec MsZ Jozef Kropiľák 

3. zamestnanec mesta Ing. Viliam Palenčár 
b) dozorná rada - 1. poslanec MsZ Ing. Marek Hrabčák, PhD 

2. zamestnanec VPS, spol. s.r.o. Zuzana Kravcová 
3. zamestnanec mesta Ing. Alžbeta Semanová 

 

3) Sabyt, s. r. o. Sabinov 
a)valné zhromaždenie - 1. poslanec MsZ Jozef Potocký 

2. poslanec MsZ Stanislav Vaňo 
3. poslanec MsZ Mgr. Alžbeta Šoltisová 

4. poslanec MsZ Ing. Radoslav Ernst 

5. zamestnanec mesta Ing. Marek Greš 
b) dozorná rada - 1. poslanec MsZ Jozef Kropiľák 

2. poslanec MsZ Mgr. Eva Motýľová 
 

4) Spoločnosť Šariš, a. s. Sabinov 

a) valné zhromaždenie - 1. poslanec MsZ Ing. Peter Vargovčík 
2. poslanec MsZ Mgr. Šimon Vaňo 

b) dozorná rada - 1. poslanec MsZ Mgr. Daniela Lenková 
2. poslanec MsZ Ing. Miroslav Kovalík 

 
5) Poliklinika, n. o. 

a) správna rada - 1. poslanec MsZ Mgr. Eva Motýľová 

2. poslanec MsZ Mgr. Alžbeta Šoltisová 
3. poslanec MsZ Ing. Miroslav Kovalík 

4. poslanec MsZ Mgr. Šimon Vaňo 
b) dozorná rada - 1. poslanec MsZ Ing. Marek Hrabčák, PhD 

2. poslanec MsZ Ing. Radoslav Ernst 

 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

- skôr, než otvorím diskusiu, chcem ešte informovať Vás, páni poslankyne a poslanci o CISku, že to nebolo 
zahrnuté do tohto materiálu, a dôvod uvedie právnik úradu, Mgr. Janiga. 

 
Mgr. Lukáš Janiga, právnik mesta: 

- dôvodom, prečo asi nie sú nominované zmeny v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti, je vlastne 

samotné znenie zakladacej listiny aj štatútu samotného CISka, ktorý dosť prísne, striktne formálne 
upravuje procesný postup pri personálnych zmenách v danej neziskovej organizácii. Dá sa spraviť zmena, 



ale musia byť naplnené dôvody v zmysle zakladacej listiny. Jedným z tých dôvodov je, že sa musí uvoľniť 
funkcia či už člena správnej rady alebo dozornej rady, v obidvoch prípadoch sú to 4 dôvody. Ak 

opomeniem dôvod smrť, dôvod odstúpenie dobrovoľné, dôvod skončenie funkčného obdobia, ktoré je 5 

ročné v obidvoch prípadoch, tak tým 4 dôvodom je odvolanie, ale odvolanie s podmienkou – je tam 
napísané, že je možné odvolať člena správnej alebo dozornej rady, ak poruší zakladateľskú listinu, štatút, 

ak poruší nejaký zákon alebo ešte jedna podmienka tam je. Proste musí tam dôjsť k nejakým chybovým 
konaniam zo strany člena správnej alebo dozornej rady, aby bol odvolateľný. Ak by tomu aj tak bolo, že 

sa zrazu uvoľní to miesto, tak potom prípadná nová nominácia na člena správnej alebo dozornej rady 

podmienená, akože dá sa vymenovať nový, ale už iba na zvyšok funkčného obdobia daného orgánu ako 
takého. Ony boli založené, zriadené myslím, že v polke minulého roka to CISko tuším, čiže z toho 5 

ročného už iba 4,5ročné obdobie plynie tým orgánom. Čiže, ak by prípadná nová nominácia v situácii, 
keď dôjde k nejakému porušeniu zo strany člena správnej alebo dozornej rady a bude odvolaný, tak 

ďalšia nominácia by bola iba na ten zvyškový čas funkčného obdobia či už správnej alebo dozornej rady. 
To CISko má odlišnejšiu právnu úpravu, odlišnejšie znenie zakladateľskej listiny a štatútu práve kvôli 

tomu, že pri tvorbe tých dokumentov sa vychádzalo z odporúčania Ministerstva, ktoré nastavovalo 

podmienky tých budúcich žiadateľov, ktorí budú žiadať finančné príspevky na realizáciu výstavby a 
spúšťanie tých samotných CISiek. Ministerstvo chcelo mať asi taký polo kontrolný mechanizmus, aby to 

boli pevné a ťažšie ohýbateľné neziskové organizácie, ktoré mali vzniknúť. Preto zadalo také podmienky 
v takýchto intenciách a rámcoch. Asi toľko k tomu CISku. 

 

Mgr. Šimon Vaňo, poslanec MsZ: 
- ja by som mal jeden pozmeňujúci návrh. Je to len výmena poslanca za poslanca, aby to bolo trošku 

spravodlivejšie, keďže sa tu hovorilo, že tu nie sú žiadne skupinky, tak nech je trochu spravodlivejšie to 
rozdelenie. Je to prakticky pôvodný návrh našich neformálnych stretnutí, kde v Mestských lesoch figuroval 

pán poslanec Stanislav Vaňo a nebola tam pani Mgr. Daniela Lenková, čiže výmenu poslanca S. Vaňa za 
pani Mgr. Lenkovú v Mestských lesoch. Už len takú malú poznámku k tomu 8. bodu, za štyri roky čo som 

bol poslancom si nepamätám, aby keď neprešiel pozmeňujúci návrh, aby neprešiel ten pôvodný. Aj tí 

ľudia, ktorí hlasovali za pozmeňujúci návrh, a ten neprešiel, tak potom hlasovali za pôvodný návrh. Tu 
niektorí poslanci ohrozili fungovanie mesta, nechcú Mestskú radu len kvôli tomu aby som tam nebol. Som 

tu asi veľmi nežiadúca osobnosť v Mestskej rade, keď obetovali Mestskú radu, len aby som tam nebol ja. 
 

Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 

- ja by som mala tak isto jeden pozmeňujúci návrh. Tento môj návrh sa týka Sabytu, nášho metského 
podniku Sabyt, kde by som navrhovala nasledovné zmeny. Do Valného zhromaždenia by som navrhla 

namiesto p. Jozefa Potockého pána Mareka Hrabčáka. A do Dozornej rady namiesto p. Jozefa Kropiľáka 
pána Jozefa Potockého. 

 

Mgr. Daniela Lenková poslankyňa MsZ: 
- ja som sa trochu pozastavila pri vysvetlení pána právnika ohľadne nominovania do Valného 

zhromaždenia a Dozornej rady na CISku. Mne to príde absolútne absurdné a priam nelogické, že človek, 
ktorý už nie je poslancom a zvolilo ho bývalé Mestské zastupiteľstvo ako poslanca do týchto správnych 

orgánov tam musí ďalších 5 rokov. Ako v skutku tomu nerozumiem a príde mi to až také manipulatívne. 
Poprosila by som ešte raz potom nám napísať emailom nejaké zdôvodnenie prečo, za čo a prečo vlastne 

tie nie Zriaďovacie listiny, ale ja ich tak nazvem CISka, sú takto vlastne postavené, že človek, ktorý už 

nemá poslanecký mandát, tam naďalej ako poslanec vlastne figuruje. 
 

JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 
- Dobrý deň, ďakujem, ja využijem svoj poradný hlas, ktorý mi umožňuje Zákon o obecnom zriadení. 

V tomto prípade by som chcel reagovať na pani poslankyňu Lenkovú. Dovysvetlím, dovysvetlíme aj 

písomne samozrejme. 
 

Stále je tam možnosť vzdania sa, možnosť na základe nejakej výzvy. Prípadne možnosť, berte to v 
úvodzovkách, po zmene tých zakladajúcich dokumentov, aby ten spôsob ukončenia funkcie bol upravený 

nejako ináč. Len samozrejme by musela nastať vôľa v orgáne, ktorý zmenu týchto zakladajúcich 
dokumentov môže meniť. Potom to písomne zdôvodníme. 

 

Mgr. Lukáš Janiga, právnik mesta: 



- ak môžem ešte na chvíľočku, napadla mi taká súvislosť, že tu pani Lenková naznačuje, že nerozumie, 
že prečo. No dobre, ale tá otázka mohla byť položená práve v čase, keď Zastupiteľstvo schvaľovalo tú 

zakladateľskú listinu. Bolo namieste reagovať vtedy, práve takéto znenie zakladacej listiny schválilo 

zastupiteľstvo. Preto. 
 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- ak si dobre spomínam, tak sme práve na tieto veci namietali pri schvaľovaní týchto listín. Aj celé CISko, 

to bolo tak strašne narýchlo všetko robené, že človek si nestačil niektoré veci ani uvedomiť. 

 
Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- chcel by som len zareagovať na to, že ak sme to ako poslanci schvaľovali tieto ustanovujúce dokumenty, 
tak hádam máme aj právo navrhnúť nejakú zmenu a meniť. Čiže, treba porozmýšľať do budúcna, do 

budúceho zasadnutia, či sa to dá zmeniť tie ustanovujúce dokumenty a potom aj vlastne zosúladiť s 
novým zložením Mestského zastupiteľstva zloženie CISky. 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
- ja len na doplnenie oboch poslancov s fakticou poznámkou. Áno, súhlasím s Vami, je to nemorálne, aby 

tí poslanci tam ďalej boli po skončení svojho mandátu. Čiže zo strany mesta ich môžeme vyzvať, 
komunikovať s nimi, povieme Vám potom, ako sme uspeli. 

 

Erik Radačovský, poslanec MsZ: 
- chcel by som sa opýtať pána poslanca Vaňa, že na základe čoho dospel k tomu, aby pani poslankyňu 

Lenkovú nahradil v orgáne tejto obchodnej spoločnosti, ktorou sú Mestské lesy. Pán poslanec Vaňo, ako 
nie sú tam žiadne predpoklady na to, aby niekto tam mal ísť alebo nemal ísť. Ale ja si myslím, osobne 

rešpektujem aj nejakú politickú kultúru a myslím si, že keď niekto vo voľbách získa 2x toľko hlasov, ako 
niekto druhý, tak má nejaké trošku väčšie právo, aj keď to nie je podložené ničím zastupovať občanov, 

resp. mesto v nejakej spoločnosti. 

 
Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- tiež by som sa pripojil k tomu bodu, čo povedal pán Radačovský. Rešpektujme aj to pomerné zastúpenie 
tých klubov, ktoré sa tu vyprofilovali po voľbách a na takom rozložení sme sa dohodli na neformálnom 

stretnutí našej skupiny, celej pätnástky poslancov. Pokiaľ viete, ste v obraze, tí čo máte pred sebou tie 

materiály, tak ten pôvodný návrh pána viceprimátora v podstate bol taký, a aj jeho vyjadrenie bolo, že je 
to len návrh a vieme s tým ešte pracovať a diskutovať o tom. V tomto návrhu boli navrhnutí akoby kvázi 

z jednej skupiny 3 členovia do Mestských lesov, čo mi nedávalo zmysel. Preto som sa prikláňal k tomu, 
aby tam aj z nejakej druhej skupiny mohol niekto ísť. Bol som zato, aby  pani Lenková nahradila pána 

Vaňa a momentálne stále ešte trvám na tom, aby to zostalo v takom zložení, ako sme sa dohodli na 

stretnutí tej našej skupiny, pätnástky poslancov. 
 

Mgr. Šimon Vaňo, poslanec MsZ: 
- ja by som chcel zareagovať na Jožka, keď hovorí, aby sme rešpektovali jednotlivé skupiny. Ja som 

myslel, že sme skupina šiestich: ja, Stano, Majo, Boďa, Laco a Rado. Tým pádom, že sme najväčšia 
skupina, by sme mali mať 2 platené podniky, vy KDHáci mate 2 platené jednou osobu, takisto aj skupina 

okolo Daniely Lenkovej majú jedna osoba dve platené. My nemáme nič, tak preto som tam navrhoval 

Stana, aby sme aj my mali, keďže sme najväčšia skupina, keď už ide o rešpektovanie nejakých skupiniek. 
Toľko asi. 

 
Erik Radačovský, poslanec MsZ: 

- ja len krátko k pánovi Vaňovi, čo ste povedali. Tak aspoň konečne vidíme, že o čo vašej skupine v tých 

obchodných spoločnostiach ide. Takže len toľko krátko k tomu. 
 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 
- tak na ozrejmenie troška by som povedal, že v podstate to, o čom sme sa bavili na tej našej skupinke, 

na stretnutí pätnástich. Bolo nejaké pomerné zastúpenie a je pravda, že som bol navrhnutý v dvoch 
spoločnostiach. V spoločnosti Sabyt a spoločnosti VPS z dôvodu, že som sa chcel venovať sociálnym 

bytom v meste a odpadovému hospodárstvu, a preto v týchto dvoch spoločnostiach. Takisto sme sa bavili 

o tom, že to sú spoločnosti, ktoré kvázi vyplácajú nejaké odmeny na konci roka. Každý z uvedených 
poslancov mi potvrdí, že som sa zriekol platu vo VPS v prospech poslancov, že ich môžeme potom spolu 



ako poslanci minúť, aby som nemal z dvoch spoločností nejaké výhody a v zmysle dnešného návrhu pani 
Motýľovej sa vzdávam aj účasti vo Valnom zhromaždení, resp. v 

Dozornej rade Sabytu. Tým pádom už naozaj zostávam len v tej VPS - ke, takže čo sa týka tých účastí 

KDH v niečom tak naozaj myslím, že toto bol jediný prípad, kde sme mali dvojité členstvo a tým pádom 
už toto padá. Momentálne bude v dvoch spoločnostiach pani Lenková a pán Hrabčák. 

 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- k tomu predchádzajúcemu chcem dodať, že už minulé volebné obdobie som podobnými obštrukciami 

bola z Mestských lesov vyradená. Preto som celkom uvítala, že by som tam mohla tentoraz byť. K tým 
financiám-príde mi to úsmevné, pretože nikto nikdy dopredu nemôžeme predsa vedieť, ktorá spoločnosť 

v danom roku bude vyplácať ako to bolo povedané niečo alebo nebude . Je to úplne úsmevný argument. 
 

Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 
- ja len faktickú poznámočku k Erikovi Radačovskému, počet hlasov získaných od voličov nie je rozhodujúci 

pri tom, do akej komisie človek má právo ísť, akú si má vybrať. Je to úplne nepodstatné. 

 
Erik Radačovský, poslanec MsZ: 

- využijem ešte tých mojich druhých 5 minút, ktoré mám. Áno, máte pravdu, nie je to o tom, kto má 
koľko hlasov, aby mohol ísť do nejakej komisie, ale vyspelé demokracie sa aj týmito vecami riadia, je to 

vždy o tej politickej kultúre. 

 
Ing. Marek Hrabčák, poslanec MsZ: 

- chcel takisto na toto reagovať, keďže sa to dotýka aj výsostne mňa. Je treba povedať, že takýto mandát 
poslanca má nejaký právny rozmer a potom nejaký morálny rozmer. Pokiaľ hovoríme o právnom rozmere 

– áno, všetci sme rovnako na tom. Pokiaľ hovoríme o nejakom morálnom rozmere, tak nechcete predsa 
spochybniť počet hlasov pani Lenkovej, ktorá mala nejakých 540, a potom nejakého poslanca, ktorý má 

290. Predsa tá skupina ľudí, ktorá dala dôveru tomu poslancovi s 540 hlasmi, bola takmer dvojnásobná 

ako pri 290 hlasoch. To je prvá vec. Druhá vec, v bežnej praxi aj praxi nášho mesta je to, že zákony, 
ktoré sú pre nás právne záväzné, dopĺňame nejakými právne nenárokovateľnými normami. Máme tu 

nejaký etický kódex, tak sa netvárme, že tu existuje len úroveň právna a tá je pre nás záväzná. Existuje 
tu aj nejaká morálna úroveň, ktorú bežne používam, ako je napríklad etický kódex voleného predstaviteľa, 

a aj toto treba brať na zreteľ. Ja rozumiem tomu, že právne veci sú pre nás záväzné a to ostatné je 

nadstavba – etická, morálna a podobne. 
 

Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Mgr. Šimona Vaňa: zámena poslancov v obchodnej 
spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. a to nasledovne. Navrhujeme tam delegovať poslanca Stanislava Vaňa 
namiesto poslankyne Mgr. Daniely Lenkovej. 
 
Za pozmeňujúci návrh Mgr. Šimona Vaňa: zámena poslancov v obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s. r. 
o. a to nasledovne. Navrhujeme tam delegovať poslanca Stanislava Vaňa namiesto poslankyne Mgr. 
Daniely Lenkovej hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 5 
Proti: 5 

Zdržali sa: 4 

Nehlasovali:0 
Prítomní:14 

Za: Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo 
Proti: Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Erik Radačovský, Ing. Peter 

Vargovčík 

Zdržali sa: Ing. Radoslav Ernst , Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Jozef Potocký 
Konštatujem, že pozmeňujúci návrh MsZ -neschvaľuje. 

 
Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Mgr. Evy Motýľovej: zámena poslancov vo valnom 
zhromaždení spoločnosti Sabyt s. r. o. . Navrhujem tam delegovať poslanca Ing. Mareka Hrabčáka, PhD, 
namiesto poslanca Jozefa Potockého a v dozornej rade navrhujem namiesto Jozefa Kropiľáka, Jozefa 
Potockého  
 



Za pozmeňujúci návrh Mgr. Evy Motýľovej: zámena poslancov vo valnom zhromaždení spoločnosti Sabyt 
s. r. o. . Navrhujem tam delegovať poslanca Ing. Mareka Hrabčáka, PhD., namiesto poslanca Jozefa 
Potockého a v dozornej rade navrhujem namiesto Jozefa Kropiľáka, Jozefa Potockého hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 9 

Proti: 4 
Zdržali sa: 1 

Nehlasovali:0  

Prítomní:14 
Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Marek Hrabčák, Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková 

Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký, Erik Radačovský, Ing. Peter Vargovčík 
Proti: Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo  

Zdržali sa: Ing. Ladislav Haluška  
Konštatujem, že pozmeňujúci návrh MsZ – schvaľuje.  

 

Návrhová komisia predniesla uznesenie. č 16 k Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov 
obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a orgánov neziskových organizácií – Mestské lesy, 
s. r. o.  
 
Za uznesenie č. 16 k Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností s 
majetkovou účasťou mesta a orgánov neziskových organizácií – Mestské lesy, s. r. o. hlasovali poslanci 
mesta Sabinov  
Za: 13 
Proti: 0 

Zdržali sa: 1 
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, Jozef Potocký, Erik Radačovský, Mgr. Alžbeta 

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

Konštatujem, že Uznesenie č. 16 MsZ - schvaľuje 

 
 

Návrhová komisia predniesla uznesenie. č 16 k Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov 
obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a orgánov neziskových organizácií – 
Verejnoprospešné služby, spol. s. r. o. Sabinov 
 
Za uznesenie č. 16 k Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností s 
majetkovou účasťou mesta a orgánov neziskových organizácií – Verejnoprospešné služby, spol. s. r. o. 
Sabinov hlasovali poslanci mesta Sabinov  
Za: 12 
Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali:0 
Prítomní:14 

Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 
Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, 

Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík 

Zdržali sa: Ing. Ladislav Haluška, Erik Radačovský 
Konštatujem, že Uznesenie č. 16 MsZ – schvaľuje. 

 
Návrhová komisia predniesla uznesenie. č 16 k Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov 
obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a orgánov neziskových organizácií – Sabyt, s. r. o. 
Sabinov 
 



Za uznesenie č. 16 k Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností s 
majetkovou účasťou mesta a orgánov neziskových organizácií – Sabyt, s. r. o. Sabinov hlasovali poslanci 
mesta Sabinov  
Za: 11 
Proti: 0 

Zdržali sa: 3 
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, Erik Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav 

Vaňo, Ing. Peter Vargovčík 
Zdržali sa: Jozef Potocký, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Šimon Vaňo 

Konštatujem, že Uznesenie č. 16 MsZ - schvaľuje 
 

Návrhová komisia predniesla uznesenie. č 16 k Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov 
obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a orgánov neziskových organizácií – Spoločnosť 
Šariš, a. s. Sabinov 
 
Za uznesenie č. 16 k Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností s 
majetkovou účasťou mesta a orgánov neziskových organizácií – Spoločnosť Šariš, a. s. Sabinov hlasovali 
poslanci mesta Sabinov  
Za: 11 

Proti: 0 
Zdržali sa: 3 

Nehlasovali:0 
Prítomní:14 

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

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

Zdržali sa: Mgr. Miroslav Kovalík, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík 
Konštatujem, že Uznesenie č. 16 MsZ - schvaľuje 

 

 
Návrhová komisia predniesla uznesenie. č 16 k Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov 
obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a orgánov neziskových organizácií – Poliklinika n.o 
 
Za uznesenie č. 16 k Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností s 
majetkovou účasťou mesta a orgánov neziskových organizácií – Poliklinika, n.o  Sabinov hlasovali poslanci 
mesta Sabinov  
Za: 8 
Proti: 0 

Zdržali sa: 6 
Nehlasovali:0 

Prítomní:14 

Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Marek Hrabčák, PhD.,  Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Jozef Potocký, 
Erik Radačovský, Mgr. Marián Valkovič, Ing. Peter Vargovčík 

Zdržali sa: Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Miroslav Kovalík, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Šoltisová, 
Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo  

Konštatujem, že Uznesenie č. 16 MsZ - schvaľuje 

 
K bodu  Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou 

mesta a orgánov neziskových organizácií bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  16, ktoré je súčasťou tejto 
zápisnice. 

 
11. Návrh na delegovanie zástupcov mesta do mestskej školskej rady 

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

- mestská školská rada je v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý 



vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných 
zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k 

činnosti škôl a školských zariadení.  

 
Obecná školská rada sa v zmysle uvedeného zákona vyjadruje: 

-  k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v oblasti 

vzdelávania zriadených na území obce; 

-  ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území obce; 

-  k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území 

obce z prostriedkov štátneho rozpočtu; 

-  k materiálno-technickým podmienkam pre činnosť škôl a školských zariadení zriadených obcou; 

-  k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení 

zriadených na území obce; 

-  k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb 

poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto 

dôvodu; 

-  k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území obce; 

-  plní funkciu rady školy podľa uvedeného zákona pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom 

je obec, ak príslušná rada školy nie je zriadená. 

 

V súlade so zákonom 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č.291/2004, ktorou 

sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, štvorročné funkčné obdobie 

mestskej školskej rady končí vo februári 2019. Táto mestská školská rada má 11členov, z toho 9 volených 

a dvoch delegovaných. Podľa § 25 ods.9 zákona 596/ 2003 o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o 

spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 

zabezpečení členmi obecnej školskej rady sú : 

- štyria zvolení zástupcovia z riaditeľov 

- dvaja zvolení zástupcovia z rodičov 

- traja zvolení zástupcovia z predsedov rád všetkých škôl a školských zariadení 

zriadených na území obce 

- dvaja delegovaní zástupcovia obce - 1 poslanec a 1 zamestnanec úradu 

V súlade s týmto zákonom mesto Sabinov deleguje do MŠR pre funkčné obdobie február 

2019 – február 2023 týchto zástupcov: 

zamestnanec mesta PaedDr. Iveta Šulíková 

poslanec Ing. Peter Vargovčík 

Voľby zo zástupcov riaditeľov škôl, rodičov a predsedov rád škôl zabezpečilo mesto 

v súlade s platnou legislatívou v čase od decembra 2018 do januára 2019 podľa vypracovaného 

harmonogramu.  

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 17 k Návrhu na delegovanie zástupcov mesta do 

mestskej školskej rady.  
 
Za uznesenie č. 17 k  Návrhu na delegovanie zástupcov mesta do mestskej školskej rady hlasovali  
poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 13 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 
Nehlasovali:0  

Prítomní:14 



Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef 
Kropiľák, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 

Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík   

Zdržali sa: Mgr. Daniela Lenková 
Konštatujem, že Uznesenie č.17 MsZ  - schvaľuje. 

 
K bodu  Návrh na delegovanie zástupcov mesta do mestskej školskej rady bolo prijaté u z n e s e n i e   

č.  17, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 

 
 

12. Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov 

 
Ing. Vlasta Znancová, vedúca oddelenia školstva, kultúry a telesnej kultúry: 

- v súlade so zákonom 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 291/2004, ktorou sa 
určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy boli uznesením MsZ č. 30 zo dňa 

29.1.2015 poslanci mesta delegovaní do školských rád. Keďže sa po voľbách v novembri 2018 zmenilo 
zloženie poslancov, je potrebné urobiť zmeny v delegovaní podľa spomínaného zákona - §25 ods. 12 

písm. h): „Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká odvolaním delegovaného zástupcu 

zriaďovateľa.“ 
 

Stanovisko oddelenia OŠKaTK: súhlasí s odvolaním a delegovaním nových členov, ale 
upozorňujeme na tieto skutočnosti, ktoré treba v návrhu opraviť: 

 
1. Zloženie rád škôl zo zamestnancov sa nemôže meniť, pretože funkčné obdobie RŠ ešte trvá, 

zmena musí nastať len v prípade výmeny prednostov – Ing. Repaského nahradí JUDr. Judičák 

2. ZŠ Komenského - tu môžu byť len dvaja poslanci / spolu za zriaďovateľa 4 / 
3. MŠ 17. novembra – tu musia byť dvaja poslanci / spolu za zriaďovateľa 3 / 

 
 
Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 

- dávam poslanecký návrh, ktorý vznikol na širokej dohode všetkých poslancov MsZ a to v bode č. 3 sa 
pri Základnej škole 17. novembra nahrádza meno Erik Radačovský menom Mgr. Eva Motýľová. Pri ZŠ 

Komenského sa vypúšťa meno Mgr. Eva Motýľová, pri ZUŠ sa vypúšťa a nahrádza meno Mgr. Daniela 
Lenková menom Erik Radačovský a pri MŠ 17. novembra sa dopĺňa meno Mgr. Jozef Kolarčík  

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- chcela by som dať do pozornosti jeden môj postreh. Kým v predchádzajúcom bode, keď sme volili 

zástupcov  mesta do mestských  spoločností sme sa riadili zriaďovacími dokumentmi týchto spoločností. 
Vyhláška o radách školy hovorí iba jedno, že  do rady školy deleguje zriaďovateľ 4 zástupcov. 

Zriaďovateľom je mesto a mesto je primátor a poslanci. Keďže v minulosti boli do rád školy delegovaní 
aj zamestnanci mesta ja navrhujem, aby sme tento stav upravili. Nevidím dôvod, prečo by v radách školy 

mali byť zamestnanci mesta. Je to môj názor, upravte ma, ak sa mýlim. Vedúca oddelenia je toho názoru, 

že nemôžme už meniť postavenie zvolených zástupcov, ktorí boli zvolení v minulom volebnom období, 
ale domnievam sa, že je v kompetencii tohto MsZ, pôvodných zvolených zástupcov odvolať a menovať 

tam už naozaj len poslancov MsZ. Na záver chcem dodať, že je ozaj na pováženie, že dospeli sme v tomto 
meste k stavu, keď riaditelia škôl si vyberajú v zákulisí tých ľudí, ktorých v rade školy chcú mať.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 
- doplnil by som len moju predrečníčku Mgr. Danielu Lenkovú. To, že v týchto radách škôl sú nominovaní 

aj zástupcovia z radov zamestnancov MsÚ, ja osobne vnímam ako snahu uplatniť si sféru vplyvu vedenia 
mesta v týchto organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

 
JUDr. Martin Judičák, prednista mesta: 

- bol by som nerád, aby ste pochopili môj príspevok ako nejaké poučovanie. Nie je však pravda, že zákon 

ktorý ste p. poslankyňa sama citovala, že 4 zástupcovia zriaďovateľa. Správne ste povedali, že orgány 
zriaďovateľa sú primátor a poslanci, tak prečo by malo byť upreté právo primátora delegovať 



zamestnancov úradu. Mohlo by to byť rozdelené pol na pol, keďže sú tie orgány rovnocenné. Nie všade 
to korešponduje, ale berie sa to tak, že je to taká dohoda.  

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 
- p. prednosta, p. primátor má právo delegovať, a ak sa rozhodne, tak aj delegovať spomedzi 

zamestnancov mesta. Ja som dala návrh, keďže sa zmenilo celé MsZ aj pán primátor, či nepristúpime 
k tomu, aby sme učinili za dosť tomu, aby v prvom rade poslanci boli delegovaní do inštitúcií, kde majú 

nejaké rozhodovacie právo a zamestnanci až v druhom rade.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- p. primátor má asi právo za súčasného právneho stavu, ale ja sa potom pýtam, do akej miery  je 
objektívne rozhodovanie takéhoto člena rady školy, pokiaľ je to zamestnanec MsÚ a pán primátor bude 

mať svoj názor, ktorý bude chcieť pretaviť cez takéhoto zástupcu, ktorý je zamestnancom MsÚ priamo 
na rade školy. Dovolím si tvrdiť, že tam potom tá nezávislosť a objektivita sa asi stráca a výkon funkcie 

takého to člena rady školy nie je asi celkom bez obmedzení. Poslanec musí vykonávať svoj mandát bez 

obmedzenia bez výhrad, ale v tomto prípade, keďže priamo zamestnávateľ ho deleguje, navrhuje 
a potom poslanci zaňho hlasujú do takejto rady školy, tak ja si dovolím tvrdiť, že je tam istá sféra vplyvu, 

ktorá môže brániť pri objektívnom rozhodovaní rady školy.  
JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 

- delegácia poslancov je v podstate tiež využitie sféry vplyvu pri využití kompetencií členov rady školy. P. 

primátor je tak isto legitímne zvolený občanmi, a prečo by sa mu mala upierať zo zákona daná miera 
vplyvu na školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.    

 
Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci a doplňujúci návrh Ing. Ladislava Halušku: v bode č. 3 sa pri 
Základnej škole 17. novembra nahrádza meno Erik Radačovský, menom Mgr. Eva Motýľová. Pri ZŠ 
Komenského sa vypúšťa meno Mgr. Eva Motýľová, pri ZUŠ sa vypúšťa a nahrádza meno Mgr. Daniela 
Lenková menom Erik Radačovský a pri MŠ 17. novembra sa dopĺňa meno Mgr. Jozef Kolarčík 
 
Za pozmeňujúci a doplňujúci návrh Ing. Ladislava Halušku: v bode č. 3 sa pri Základnej škole 17. 
novembra nahrádza meno Erik Radačovský, menom Mgr. Eva Motýľová. Pri ZŠ Komenského sa vypúšťa 
meno Mgr. Eva Motýľová, pri ZUŠ sa vypúšťa a nahrádza meno Mgr. Daniela Lenková menom Erik 
Radačovský a pri MŠ 17. novembra sa dopĺňa meno Mgr. Jozef Kolarčík hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne:  
Za: 13 

Proti: 0 
Zdržali sa: 1 

Nehlasovali:0  

Prítomní:14 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák,  Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef 

Kropiľák, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 
Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík   

Zdržali sa: Mgr. Daniela Lenková 
Konštatujem, že pozmeňujúci návrh MsZ  - schvaľuje. 

 
Návrhová komisia predniesla uznesenie č. 18 k  Návrhu na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov 
 
Za uznesenie č. 18 k  Návrhu na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov hlasovali  poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 13 
Proti: 0 

Zdržali sa: 1 
Nehlasovali:0  

Prítomní:14 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák,  Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef 

Kropiľák, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  Erik Radačovský,  Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 

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



Konštatujem, že uznesenie č. 18 MsZ  - schvaľuje. 
 
K bodu Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Sabinov bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  18, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
 

13. Menovanie riaditeľa MsKS 

 

Dôvodovú správu predniesol Ing. Michal Repaský, primátor mesta:  

- na základe výberovej komisie, ktorá bola v zložení pani Daniela Lenková, Ladislav Haluška, p. Zuzana 

Hudačová, Vlasta Znancová a pán Lukáš Janiga mi bol doručený protokol, a tak som sa rozhodol. Keďže 

z tohto výberového konania bol prvý a najúspešnejší uchádzač pán Ladislav Magyar, tak som sa rozhodol 

navrhnúť ho na menovanie riaditeľa danej inštitúcie.  

 

Mgr. Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- chcem vás poprosiť pán primátor, ako predsedajúci tohto zastupiteľstva, aby bol postup nasledovný. 

Aby sa pán Magyar ako ostrý kandidát na riaditeľa MsKs od prezentoval a potom, aby ste nám dali nejakú 

prestávku 10 minút aby sme mohli prerokovať tú jeho prezentáciu na neverejnom rokovaní.  

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- ďakujem, ja len chcem dať zadosť štatútu výberovej komisie a keďže som bola jej predsedom, tak 

chcem uviesť na pravú mieru materiál, ktorý sme dostali ako poslanci a síce, že výberová komisia určila 

iba poradie uchádzačov a neodporučovala primátorovi žiadneho uchádzača v tom zmysle, aby niektorého 

uprednostnila. Čiže my sme určili iba poradie bez odporúčania. 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta 

- o slovo sa prihlásil p. Mgr. Ladislav Magyar. 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta, dal hlasovať za vystúpenie  Mgr. Ladislava Magyara  

 

Za vystúpenie Mgr. Ladislava Magyara hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 

Za: 14 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

Prítomní:14 
Za: Ing. Radoslav Ernst , Ing. Ladislav Haluška,  Ing. Marek Hrabčák, Mgr. Miroslav Kovalík, PhD., Jozef 

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

Konštatujem, že vystúpenie pána Magyara  MsZ  - schvaľuje. 

 

Mgr. Ladislav Magyar: 

- vážený pán primátor, vážený pán hlavný kontrolór mesta, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci. 

Dovoľte mi, aby som sa touto formou, aj keď prosím o ospravedlnenie, že pri svojom krátkom príhovore 

sedím, že teda na mňa asi veľmi dobre nevidíte, odprezentoval svoje krátke curriculum, prípadne moje 

vízie s možnosťou mojej kandidatúry na post riaditeľa MsKS. Mám 49 rokov, som absolventom Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudoval som študijný odbor história archeológia. Už počas 

štúdia som v druhom ročníku s výnimkou dekana vedúceho katedry pôsobil v Archeologickom ústave SAV 

v Nitre s pôsobiskom na Spiši – SNV, Levoča, Poprad po dobu jedného roka. Po skončení vysokej školy 

som krátky čas učil na Strednej zdravotníckej škole BA všeobecno-vzdelávacie predmety. V roku 1996 

som sa z Bratislavy presťahoval domov do Sabinova a pôsobil som od roku 1996 – 1998 ako referent, 

pracovník, radca na odbore kultúry, kde som mal na starosti pamiatky, múzeá, galérie. Po etablovaní sa 

reformy územnej samosprávy, keď vznikli samosprávne kraje, som začal pôsobiť ako vedúci kancelárie 



predsedu samosprávneho kraja s tým, že do mojej kompetencie patrilo vo všeobecnosti právne oddelenie, 

oddelenie PaM, tlačové oddelenie, diplomatický protokol a zastúpenie PSK v Bruseli. Počas tohto obdobia 

z hľadiska takého nejakého významného počinu som v rámci decentralizovanej spolupráce riadil komisiu 

na spoluprácu s regiónom Horné Pyreneje, kde sme sa venovali otázkam jednak rozvoja aj kultúry 

sociálnych vecí, regionálneho rozvoja a v neposlednom rade aj pútnického turizmu. Za jeden taký svoj 

najväčší úspech pokladám zriadenie leteckej linky, ktorá je momentálne aktuálna a premáva z Krakowa 

do Tarp pre pútnikov na ich ceste do Lúrd a v tej súvislosti aj samozrejme spečatenie spolupráce mesta 

Levoča a Lúrd ako takých. Od decembra minulého roka som prakticky nezamestnaný, pretože po 

regionálnych voľbách som musel opustiť PSK a v tejto súvislosti som už 13-ty mesiac nezamestnaný a 

keďže vznikla takáto možnosť, že som sa mohol uchádzať o post riaditeľa MsKS, tak som túto možnosť 

využil a zúčastnil som sa výberového konania, kde som prezentoval svoju víziu ako túto inštitúciu riadiť. 

V krátkosti asi len toľko, že moja koncepcia bola postavená v prvom rade na všeobecnej rovine, pretože 

detailne nepoznám zázemie tejto inštitúcie, to je vecou samozrejme neskoršieho obdobia v prípade môjho 

menovania do tejto funkcie a v druhom rade, ak by sa aj tak stalo, chcel by som uplatňovať princíp 

subsidiarity. Vychádzam predovšetkým z toho, že subsidiarita ako taká má predovšetkým právny 

a politický aspekt. Prvá vec, ja politiku do verejného života nechcem zavádzať. Nie som členom žiadnej 

politickej strany a v druhom rade práve ten právny aspekt je aj samotný význam slova subsidium z 

latinského významu teda pomoc, zhodnocovanie niečoho. Mám tým na mysli jednak aj štýl tejto inštitúcie, 

keďže je príspevková organizácia a je mi jasné, že z hľadiska takých tých bežných poučiek menej ako 

50% výrobných nákladov tvoria tržby a je potrebné sa o túto inštitúciu starať a zveľaďovať. Je to 

príspevková organizácia mesta a z tohto dôvodu by som chcel postaviť túto inštitúciu na piedestál 

funkčnosti. To znamená, vytvoriť taký predpoklad, aby mohla inštitúcia fungovať vo všetkých sférach, v 

celom tom svojom spektre záujmu ako takej. Ja som v rámci svojej vízie predstavil možnosť vytvorenia 

novej organizačnej štruktúry, ktorá by, samozrejme, berte to s nadhľadom, pretože je to len vízia, bola 

postavená na takých troch pilieroch. Jednak vychádzam z toho, že táto inštitúcia už má niečo za sebou. 

Ja patrím do starej školy a preto aj oceňujem to všetko dobré, čo bolo pre mesto spravené. Chcel by som 

v tomto smere pokračovať ďalej. Čiže toto oddelenie by bolo venované jednak osvetovým a knižničným 

činnostiam. Druhé oddelenie by boli finančné záležitosti a projektové činnosti a tretie oddelenie 

propagácie v náväznosti aj nato, že s nejakým časovým odstupom by som sa chcel pokúsiť zriadiť aj 

mestskú televíziu v Sabinove, ktorá vzhľadom na počet obyvateľov a zázemie by mala svoje 

opodstatnenie. Všetko samozrejme záleží na tímovej práci, je potrebné sa zoznámiť s celým spektrom 

pretože MsKS už dneska sa nechápe ako rýdzo kultúrna inštitúcia. Je to inštitúcia, ktorá ma aj nejakú 

nadhodnotu, to znamená spravuje aj majetok, ktorý nemá kultúrny dá sa povedať pod kontext. Je to 

jednak letné kúpalisko, zimný štadión, letný štadión a podľa informácií, ktoré mám, je to aj – vy ako 

poslanci zvažujete čo bude ďalej s Mestskou halou, teda arénou, ktorú sme postavili v spolupráci s PSK. 

Takže snáď toľko z hľadiska tejto vízie. Ak by boli nejaké otázky, rád by som na nich odpovedal, aby som 

zbytočne nezdržiaval. Mal som na to 5 minút, takže ďakujem za pozornosť. 

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

- ďakujem, o slovo sa ešte hlásila zastupujúca riaditeľka, pani Zuzana Hudáčová. 

 

Zuzana Hudáčová: 

 - ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, poslanecký zbor. Dovoľte mi, aby som aj ja k otázke schválenia 

p. Magyara do funkcie riaditeľa MsKS povedala pár slov za seba aj za svojich kolegov. Funkcia riaditeľa 

MsKS nie je vôbec ľahká a to môžem zodpovedne povedať, keďže už 5 mesiacov som poverená vedením 

MsKS. A už 5 rokov ako zástupkyňa riaditeľa som stála pri bývalej p. riaditeľke takmer pri všetkom, čo sa 

dialo v kultúrnom stredisku vo všetkých ich smeroch a často ju aj zastupovala počas dlhodobej PN .Musím 

konštatovať, že kultúrne stredisko potrebuje v prvom rade dobrého manažéra. Človeka, ktorý by vedel 

dobre riadiť svojich podriadených a vytvoril im priaznivú klímu pre prácu. Človeka, ktorý je zbehlý v 

zákonoch a vie sa rýchlo zorientovať aj v ekonomike. Vie dobre komunikovať s ľuďmi, vytvorí si priaznivý 



vzťah s vedením mesta a zamestnancami MsÚ. Vie zaklopať na tie pravé dvere a hlavne bude vedieť 

získať peniaze z iných zdrojov, napr. z rôznych fondov v prvom rade pre kultúrne podujatia. Zo skúsenosti 

viem, že riaditeľ robí v prvom rade všetko možné, čo od neho vyžadujú okolnosti a bežný chod celého 

zariadenia, vrátane kultúrneho centra, športového areálu, a že na robenie kultúry mu takto zostáva v 

skutočnosti len veľmi málo priestoru a hlavne financií. A preto má na túto prácu vedúceho úseku kultúrno-

výchovnej činnosti a zástupcu riaditeľa pre oblasť kultúry. Keďže som bola vo výberovej komisii na 

riaditeľa MsKS, mala som možnosť vypočuť si koncepcie 3 uchádzačov. Pre mňa osobne je skôr uveriteľná 

koncepcia, ktorá vychádza z reálnej možnosti kultúrneho strediska, a ktorá neobsahuje hneď celý rad 

podujatí, akcií, riešení, ktoré by boli v prípade úspechu zrealizované, ale v ktorej sa konštatuje, že až po 

zvolení a následnom zhodnotení celkovej ekonomickej a personálnej situácie bude uvažovať o tom, čo sa 

vôbec z reálneho balíka financií dá zrealizovať. Mám na mysli koncepciu p. Magyara. Možno by bolo 

zaujímavé pozrieť sa aj do koncepcie bývalej pani riaditeľky, čo všetko sa z jej plánov naplnilo. A to vôbec 

nie preto, že nevedela alebo nechcela zrealizovať to, čo si naplánovala, ale preto, že na to neboli či už 

financie, podmienky, alebo vôľa okolia. A nemyslím si takisto, že je na škodu, že napríklad pán Magyar 

ako prezentoval na výberovom konaní, nebol na nejakých podujatiach. Keď sa na to pozrieme aj 

v minulosti, bývalá pani riaditeľka tiež keď nastúpila na svoj post, predtým pôsobila v BA, takže tak isto 

na tých podujatiach nebola. Z môjho hľadiska práve možno to prinesie taký iný pohľad z vonku, pohľad 

človeka, ktorý ešte nie je zaťažený tým, ako sa tie podujatia robia rok po roku už možno aj šablonovite. 

A tak netvrdím, že pán Magyar spĺňa všetky predpoklady na riaditeľa na 100%, ale opýtam sa, „máme 

takého človeka, ktorý by ich na 100 % spĺňal?“ V konečnom dôsledku, aj tak sa jeho schopnosti ukážu až 

v praxi počas určitého obdobia. A čo sa týka mojej osoby, aj keby sa zmenili podmienky na post riaditeľa, 

teda čo sa týka vzdelania, na tento post by som nereflektovala. Až priveľmi dobre viem, čo táto funkcia 

obnáša, a myslím si, že by som mohla byť novému riaditeľovi nápomocná, tak, ako doteraz. Aj ja sa v 

tejto pozícii zástupcu riaditeľa a iných pozícií ktoré mám v kultúrnom stredisku, cítim dobre, a tam vidím 

svoje miesto. Vážený poslanecký zbor, prosím, neberte tieto moje slová ako nejaké odporúčanie, ale ako 

môj názor a názor mojich kolegov. V konečnom dôsledku ste to vy, kto má moc o schválení riaditeľa 

rozhodnúť, rovnako ako máte moc v budúcnosti riaditeľa MsKS odvolať. Verím vo Vašu múdrosť a v 

rozhodovanie ako budete hlasovať za tohto navrhnutého riaditeľa. 

 

Erik Radačovský, poslanec MsZ: 

- vážený pán Maďar, hovorili ste, že ste neboli, teda nie ste členom žiadnej politickej strany. Ja som sa v 

tomto dokumente dočítal, že ste boli vedúci kancelárie predsedu PSK v Prešove. Keďže doteraz 

momentálny predseda PSK je len druhý, tak hneď som si dal jedna k jednej a viem, kto bol ten prvý, 

komu ste boli vedúci kancelárie. Vedúci kancelárie je pozícia, dá sa povedať pravej ruky. Viete, aký mám 

ja postoj k strane Smer. Strana Smer zosobňuje všetky veci, proti ktorým ja bojujem, kvôli ktorým som 

išiel do politiky, a tak, ako ste povedali jednu vetu v tomto smere nepokračovať alebo niečo také. Tak ja 

dúfam, že naše mesto v smere už pokračovať nebude a uvidíme ako sa bude hlasovať.  

 

Návrhová komisia predniesla uznesenie č. 19 k menovaniu riaditeľa MsKS. 
 

Za uznesenie č. 19 k Menovaniu riaditeľa MsKS hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne  

Za: 2 

Proti: 1 

Zdržali sa: 11 
Nehlasovali: 0  

Prítomní:14 
Za: Ing. Ladislav Haluška, Mgr. Marián Valkovič 

Proti: Erik Radačovský 
Zdržali sa: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. 

Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon 

Vaňo, Ing. Peter Vargovčík  
Konštatujem, že uznesenie č. 19 MsZ – neschvaľuje.  



 

K bodu Menovanie riaditeľa MsKS nebolo prijaté u z n e s e n i e   č.  19. 

 

14. Návrh na schválenie Dodatku č.1 Štatútu mesačníka – Spravodajca mesta Sabinov    

schváleného MsZ dňa 16.04.2015  

Zuzana Hudáčová, poverená vedením MsKS: 
- tak, ako som uviedla v dôvodovej správe, MsKS v Sabinove ako vydavateľ mesačníka Spravodajca mesta 

Sabinov, táto činnosť inštitúcii bola udelená schválením štatútu MsKS v Sabinove v roku 2006 Mestským 

zastupiteľstvom v Sabinove, predkladá na schválenie dodatok č.1. K Štatútu mesačníka – Spravodajca 
mesta Sabinov. V prílohe č.1 prikladáme znenie platného štatútu. Dodatok je potrebné schváliť z dôvodu, 

že sa zmenili niektoré skutočnosti, uvedené v štatúte. Sú to rozsah mesačníka, určenie ceny občianskej 
inzercie, ako aj ukončenie pracovného pomeru člena redakčnej rady. Na základe skúsenosti z práce v 

redakčnej rade tiež navrhujeme, aby členstvo v redakčnej rade bolo odmeňované. Práca v redakčnej rade 

je náročná a zodpovedná, pretože jej členovia musia zodpovedne zhodnotiť a rozhodnúť, ktoré príspevky 
od prispievateľov je možné uverejniť v pôvodnom znení, a ktoré je potrebné skrátiť alebo upraviť. 

Členovia redakčnej rady schvaľujú výslednú podobu spravodajcu pred odovzdaním na tlač a zodpovedajú 
za konečnú podobu výtlačku. Podieľajú sa aj na vytvorení nových rubrík. Odmena za členstvo v redakčnej 

rade bude prirodzeným hodnotením práce jej členov. Odmena za členstvo v redakčnej rade bude 
vyplácaná z rozpočtu MsKS mesačne a navrhovaná výška mesačnej odmeny je vo výške 30 Eur. Materiál 

bol prerokovaný v Komisii pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru . K dodatku Štatútu mesačníka – 

Spravodajca mesta Sabinov komisia prerokovala návrh dodatku a odporúča MsZ schváliť predložený 
dodatok Štatútu Spravodajca s tým, že z odmeňovania členov redakčnej rady vylúči zástupcu zhotoviteľa; 

a odporúča zmeniť počet členov redakčnej rady zo 7 na 5 v členení: 2 poslanci, 2 zástupcovia MsKS a 1 
zástupca MsÚ. 

 

Ing. Peter  Vargovčík, poslanec MsZ: 
 - ako predseda Komisie pre školstvo, kultúru, šport a dotácie som sa poctivo pripravil na svoju prvú 

komisiu a všimol som si v tom pôvodnom štatúte nejaké preklepy a veci ktoré by sa patrilo opraviť. V 
rámci komisie sme to nedokázali uzavrieť, pretože sme potrebovali mať nejaké stavisko právnikov na túto 

vec, predniesol som výsledky komisie na stretnutí poslancov, tam sme diskutovali, že zloženie redakčnej 

rady by mohlo byť aj 6-členné, ponechať tam tých 3 poslancov, ktorí by momentálne zastupovali 3 kluby, 
ktoré sa tak nejak vytvorili v rámci nášho mesta, takže by to bolo aj celkom spravodlivé. Každý má na to 

nejaký názor a niečo by tam mohol presadiť alebo kontrolovať. Dovolil som si celý ten materiál- Štatút 
spravodajcu mesta spripomienkovať , ktorý predkladám ako pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Je tu 12 

bodov, ktoré v zásade presúvajú veci, ktoré sa týkajú financií do kapitoly financií a upravujú poradie 
paragrafov. Nesedeli tam nejaké čísla a keď sa teraz odsúhlasí, že redakčná rada bude dostávať nejakú 

odmenu, tak navrhujem vyhodiť ten článok, že to robia bezodplatne, takže také drobné úpravy, je ich 

dohromady 12 a oproti tomu, čo som Vám včera poslal, tam je ešte zahrnutá pripomienka pána poslanca 
Ernsta, tú by som si dovolil prečítať „znenie paragrafu 6, odsek 3 Štatútu mesačníka sa mení nasledovne: 

členov Redakčnej rady Spravodajcu mesta Sabinov na obdobie 4 rokov volí MsZ na návrh štatutára MsKS 
alebo na návrh poslanca MsZ, čiže myslím, že to je rozumný návrh, keby náhodou nebola zhoda medzi 

poslancami, tak túto redakčnú radu podporíme tak, aby sa to neťahalo mesiace a musela by fungovať 

stará redakčná rada. Predkladám tento pozmeňujúci návrh návrhovej komisii. 
 

Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 
 -  ak som dobre počul, tak 12 zmien a ešte nejaké pripomienky k tomu, ja neviem, možno by stálo za 

zváženie páni poslanci nešiť tento materiál horúcou ihlou. Nech sa tento bod preloží na najbližšie 
zastupiteľstvo, nech to prejde komisiou. 12 zmien je podľa mňa dosť veľa na rokovanie zastupiteľstva, 

aby sme to hneď prejednali. Myslím si, že redakčná rada vie zatiaľ fungovať aj bez zmeny Štatútu. Je to 

môj názor, skúsme porozmýšľať, či by to nebolo vhodnejšie. Nech to ide naspäť do komisie, v marci 
máme zastupiteľstvo a máme všetky pripomienky, možno ešte aj nejaké vzniknú, zahrnuté do tohto 

materiálu.  
 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 



- samozrejme, že je možné presunúť tento bod na budúce rokovanie, ale tie zmeny sú naozaj 
mikrotechnické zmeny ako preklepy, číslovanie paragrafov, ako je len presunutie jednej vety do 

paragrafu, ku ktorému logicky prináleží, pardon, do článku, ktorému logicky prináleží. Čiže nie sú to 

podstatné zmeny, že je treba prepracovať „sakom-prásk“ celý štatút. 
 

Ing. Peter Vargovčík, poslanec MsZ: 
- takže ja som to poslal nielen poslancom, ale aj pani Hudačovej. Predpokladám, že si to pozorne prečítala 

tie moje návrhy ako predkladateľka prečítala, spolu sme ešte večer telefonovali. Mal som trošku obavy, 

lebo najskôr som to poslal všetkým poslancom, a tak si vravím, „teraz keď tam bude požiadavka na nejaké 
zmeny, budem musieť znova“. Ale z toho rozhovoru som mal pocit, že berie moje návrhy, tak poprosil by 

som ju, či náhodou sa nechce vyjadriť ešte k tomu. 
 

Zuzana Hudačová, poverená riadením MsKs: 
- je pravda, že sme spolu večer telefonicky rozprávali. Naozaj sú to len také viac-menej kozmetické zmeny 

ako hovorila aj pani poslankyňa Lenková. Nejedná sa tam o nič podstatné, čo navrhuje zmeniť pán 

poslanec Vargovčík, takže možno by bolo vhodné už aj teraz to schváliť, lebo ono to v podstate aj 
nadväzuje na to menovanie členov redakčnej rady, takže aby sme sa k tomu nevracali pri ďalšom 

zastupiteľstve. 
 

Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci  a doplňujúci návrh Ing. Petra Vargovčík k bodu Návrh na 
schválenie Dodatku č. 1 Štatútu mesačníka – Spravodajca mesta Sabinov: pozmeňujúci návrh je súčasťou 
zápisnice   
 
Za pozmeňujúci a doplňujúci návrh Ing. Petra Vargovčík k bodu Návrh na schválenie Dodatku č. 1 Štatútu 
mesačníka – Spravodajca mesta Sabinov: pozmeňujúci návrh je súčasťou zápisnice, hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne:   
Za: 13 

Proti: 0 
Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0  
Prítomní: 14 

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

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

Zdržali sa: Ing. Ladislav Haluška  

Konštatujem, že pozmeňujúci návrh p. Vargovčíka MsZ – schvaľuje. 

 

Návrhová komisia predniesla uznesenie č. 19 k Návrhu na schválenie Dodatku č.1 Štatútu mesačníka – 
Spravodajca mesta Sabinov,  schváleného MsZ dňa 16.04.2015 
 
Za uznesenie č. 19 k Návrhu na schválenie Dodatku č.1 Štatútu mesačníka – Spravodajca mesta Sabinov  
schváleného MsZ dňa 16.04.2015 hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 13 

Proti: 0 
Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0  
Prítomní: 14 

Za: Ing. Radoslav Ernst, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 
Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký, Erik Radačovský, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 

Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík 

Zdržali sa: Ing. Ladislav Haluška  

K bodu Návrh na schválenie Dodatku č.1 Štatútu mesačníka – Spravodajca mesta Sabinov    schváleného 

MsZ dňa 16.04.2015 bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  19, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 

 



15. Návrh na schválenie členov redakčnej rady v zmysle Štatútu mesačníka – Spravodajca 

mesta Sabinov, schváleného MsZ dňa 16.04.2015 

Dôvodovú správu predniesla Zuzana Hudáčová, poverená vedením MsKS: 
- v zmysle Štatútu mesačníka Spravodajca mesta Sabinov, podľa § 6 ods. 3, členov 

redakčnej rady Spravodajcu mesta Sabinov volí mestské zastupiteľstvo na návrh 
štatutára Mestského kultúrneho strediska na 4 roky. Podľa § 6 ods. 2, má redakčná 

rada 7 členov v zložení: 
- 3 poslanci Mestského zastupiteľstva v Sabinove, 

- 1 zástupca za MsÚ, 

- 2 zástupcovia z Mestského kultúrneho strediska Sabinov, 
- 1 zástupca zhotoviteľa Spravodajcu mesta Sabinov. 

Vzhľadom na to, že nastali zmeny v zložení poslaneckého zboru a vzhľadom na zmenu vo vedení MsKS 
predkladáme MsZ na schválenie zloženie členov novej redakčnej rady. 

 

Návrh na členov redakčnej rady 
1. Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ v Sabinove 

2. Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ v Sabinove 
3. Ing. Peter Vargovčík, poslanec MsZ v Sabinove 

4. Ing. Vlasta Znancová, vedúca oddelenie školstva, kultúry, telesnej výchovy 
a športu MsÚ 

5.Zuzana Hudáčová, zástupkyňa riaditeľa MsKS, knihovníčka Mestskej knižnice, 

pokladníčka MsKS 
6. Zástupca zhotoviteľa Spravodajcu mesta Sabinov a ešte je tam jeden zástupca MsKS a tam by mal byť 

riaditeľ tak teraz neviem čo s tým 
 

JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 

- teraz treba vyriešiť otázku čisto technicky, keďže prešli zmeny v predchádzajúcom bode. Tento návrh 
nie je úplne relevantný. Vypadol zástupca zhotoviteľa, schválená bola zmena v počte členov rady na 6 

plus rátalo sa s tým, že by bol za MsKS ako zástupca aj riaditeľ, ale taktiež riaditeľ nebol menovaný, čiže 
treba sa technicky vysporiadať s návrhom tak, či sa obsadia všetky posty, prípadne navrhujem na žiadosť 

poslanca vyhlásiť prestávku a po dohode pripraviť pozmeňujúci návrh.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- stotožňujem sa s názorom p. prednostu. Vyhlasujem prestávku. Pripravte materiál, na ktorý bude 
reflektovať určité skutočnosti, ktoré sa udiali  v predchádzajúcich bodoch rokovania.  

 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

- ospravedlňujem odchod p. Ernsta z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu 

 
Ing. Peter Vargovčík, poslanec MsZ:  

- predkladám pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka toho, že potrebujeme doplniť jedno meno a vypustiť 
zástupcu zhotoviteľa. Meno, ktoré dopĺňame, je Bc. Júlia Repaská.  

 

 Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 
- ja by som navrhovala automaticky doplniť to meno, keď bude zvolený nový riaditeľ MsKS. 

 
Ing. Peter Vargovčík, poslanec MsZ: 

- slečna Bc. Júlia Repaská sa podieľa už aj teraz na spracovaní mesačníka a myslím si, že po našom 
zasadnutí môže byť vymenená.  

  

Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Ing. Petra Vargovčíka: v časti za MsKS sa dopĺňa meno 
Bc. Júlia Repaská a vypúšťajú sa slová „ zástupca zhotoviteľa 1 člen“ 
 
Za pozmeňujúci návrh Ing. Petra Vargovčíka: v časti za MsKS sa dopĺňa meno Bc. Júlia Repaská 
a vypúšťajú sa slová „ zástupca zhotoviteľa 1 člen“ hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 12 



Proti: 0 
Zdržali sa: 1 

Nehlasovali:0  

Prítomní:13 
Za: Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 

Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký, Erik Radačovský, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Stanislav Vaňo, 
Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík 

Zdržali sa:   Mgr. Marián Valkovič 

 
 

Návrhová komisia predniesla uznesenie č. 20 k Návrhu na schválenie členov redakčnej rady v zmysle 
Štatútu mesačníka – Spravodajca mesta Sabinov, schváleného MsZ dňa 16.04.2015 
 
Za uznesenie č. 20 k Návrhu na schválenie členov redakčnej rady v zmysle Štatútu mesačníka – 
Spravodajca mesta Sabinov, schváleného MsZ dňa 16.04.2015 hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 13 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali:0  

Prítomní:13 
Za: Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 

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

Konštatujem, že uznesenie č. 20 MsZ – schvaľuje. 
 

K bodu Návrh na schválenie členov redakčnej rady v zmysle Štatútu mesačníka – Spravodajca mesta 

Sabinov, schváleného MsZ dňa 16.04.2015 bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  20, ktoré je súčasťou tejto 

zápisnice. 

 

 
16. Návrh na odpredaj akcií Prima banky 

Správu predniesla Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia:  
- Prima banka Slovensko, a. s. listom zo dňa 15.1.2019 oslovila mesto s ponukou na odkúpenie našich 28 

ks akcií v termíne do 28.2.2019. Mesto Sabinov vlastní 28 ks akcií pôvodne Prvej komunálnej banky, a. s. 

, teraz Prima banky. V súčasnosti je menovitá hodnota za 1 akciu 399 eur. Podiel mesta na celkovom 
počte emitovaných cenných papieroch predstavuje 0,0049%. Preverením legislatívnych podmienok pri 

pristúpení na uvedenú ponuku sme zistili takýto právny stav: Aj pri nakladaní s cennými papiermi platí 
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia § 9s ods. 11 

pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom ktorého je 

zmena vlastníctva, musí obec postupovať podľa odsekov 1 až 7, ak tento postup nevylučuje osobitný 
predpis – napr. Obchodný zákonník, konkrétne § 173 ods. 1, podľa ktorého by Stanovy spoločnosti Prima 

banka Slovensko, a. s. mohli mať uvedené obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno (napr. prevod 
cenných papierov len medzi akcionármi). Nakoľko však platné Stanovy Prima banky Slovensko, a. s. 

takéto obmedzenie neobsahujú (V zmysle článku 4 bod 3 Stanov spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., 
so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 prevoditeľnosť akcií tejto spoločnosti nie je ničím 

obmedzená), t. j. akcie sú voľne obchodovateľné, je pri ich predaji nevyhnutné uplatniť postup v súlade 

s § 9a ods. 1 – 7 zák. č. 138/1991 Zb., t. zn. pri prevode akcií postupovať jedným z týchto spôsobov 
prevodu: dobrovoľná dražba, obchodná verejná súťaž alebo priamy predaj. 

Verejná obchodná súťaž 
Mesto Sabinov má možnosť vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií. V tomto prípade by 

v mestskom zastupiteľstve mal byť schválený zámer predať akcie verejnou obchodnou súťažou spolu 

s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a následne by mala byť vyhlásená obchodná verejná súťaž. 
V zmysle zákona je Mesto Sabinov povinné zverejniť zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej 

úradnej tabuli, na internetovej stránke obce, ak ju má obec zriadenú a v regionálnej tlači. Ak ide o prevod 
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže alebo dražby, musí oznámenie v regionálnej tlači 

obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby. 



Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní minimálne  15 dní pred uzávierkou na podávanie 
návrhov do obchodnej verejnej súťaže. 

Po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže by prevod akcií mohol byť schválený v Mestskom 

zastupiteľstve, a následne by malo dôjsť k uzavretiu zmluvy medzi zmluvnými stranami, predmetom ktorej 
by bol prevod akcií. Prevod akcií následne podlieha registrácii u centrálneho depozitára. 

Priamy predaj 
Druhou možnosťou je priamy predaj najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku, stanovenej 

podľa osobitného predpisu. V tomto prípade je potrebné zabezpečiť znalecký posudok. Tiež je potrebné 

schváliť v mestskom zastupiteľstve zámer odpredať majetok. Podľa § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Z. 
b. o majetku obcí obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. 

Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Obec nemôže previesť vlastníctvo 
svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu 

presiahne 40 000 eur. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce pri priamom predaji nesmie byť v 
deň schválenia prevodu obecným zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov. 

Dobrovoľná dražba 

Pre prevod majetku obce dobrovoľnou dražbou zákon o majetku obcí nemá žiadne osobitné úpravy a plne 
odkazuje na zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. 

Prvá komunálna banka, a. s. – ako predchodca súčasnej Prima banky Slovensko a. s. bola založená 
v decembri 1992 mestami a obcami ako banka, ktorej cieľovou skupinou klientov boli práve obce a mestá, 

ktorým mala byť nápomocná pri financovaní ich samosprávnych úloh a potrieb. Tento charakter čiastočne 

zmenila v r. 2011 prevodom majoritného podielu do súkromných rúk, a tým sa zmenila cieľová skupina 
jej 

 
finančných aktivít. Zmiernila charakter podporovateľa samosprávy a stala sa komerčnou bankovou 

inštitúciou so zameraním na občanov. 
Mesto Sabinov ako minoritný akcionár Prima banky Slovensko, a. s. s celkovým podielom na emitovaných 

akciách 0,0049 % má minimálnu možnosť zasahovania do rozhodovacieho procesu banky. Nižšie uvedený 

príjem z dividend za posledných 10 rokov je nulový a predaj akcií by ich čiastočne kompenzoval. Z pohľadu 
obchodovania na burze cenných papierov sa za posledné roky obchodovalo s predmetnými 

akciami nasledovne: 
08/2018 počet akcií - 3 v cene á 410,00 € 

11/2017 počet akcií - 7 v cene á 630,08 € 

10/2014 počet akcii - 1 v cene á 628,17 € 
01/2014 počet akcii - 6 v cene á 100,- € 

07/2013 počet akcii - 10 v cene á 100,- € 
03/2012 počet akcii - 49 v cene á 436,48 € 

Z uvedeného je zrejmé, že ponuku na odkúpenie v cene 570,- € za jednu akciu môžeme považovať za 

výhodnú, nakoľko predmetné akcie boli v roku 2018 obchodované na burze cenných papierov v priemere 
za 410,0 eura na 1 akciu. Obchody na burze cenných papierov sa realizujú za odplatu, ale nakoľko mesto 

má akcie registrované na účte majiteľa CP vedeného v Prima banke Slovensko, a. s., usporiadanie 
prípadného prevodu a úhradu poplatkov znáša kupujúci, teda v tomto prípade Prima banka Slovensko, a. 

s. Takéto ponuky na predaj akcií dostalo už mesto aj v roku 2015 a to za sumu 585 € za 1 akciu, spolu 
za 16 380 € a v roku 2016 a to za sumu 570,0 € za jednu akciu, spolu za 15 960,0 €. Komisia finančná 

a správy majetku a ani Mestská rada neodporúčala predaj akcií. 

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- som členov finančnej komisie teraz už 9 rok a ako člen som bol účastný niekoľkých rokovaní pri takejto 
snahe odpredať týchto 28 akcií majoritnému vlastníkovi. Je treba povedať, že Prima banka, ktorá vznikla 

fúziou alebo premenovaním z Dexia banky nevypláca tieto dividendy ako výnos na akcie asi preto, pretože 

dochádzalo k nejakej reštrukturalizácii a možnosť investíciám priamo do siete bánk na Slovenku, avšak 
je treba povedať, že takýto stav nebude trvať večne. Pokiaľ majoritný vlastník na svojom valnom 

zhromaždení presvedčí relevantných členov valného zhromaždenia, že ideme robiť kapitálové investície 
v našej sieti Prima banky na Slovensku, však vidíte samy, ako bežia reklamy v televízii. Jednoducho tá 

sieť sa rozširuje, a teda ten výnos, ktorý by mohol byť vyplácaný na akcie, je investovaný do majetku 
tejto banky. Tento stav bude v dohľadnej dobe ukončený a akcionári budú žiadať vyplácanie dividend. 

Dovolím si tvrdiť, aby sme tieto akcie nepredávali, pretože si myslím, že je blízko doba, že majoritní 

vlastníci budú žiadať o vyplácanie dividend a ujde sa aj nám, a potom tieto dividendy sa budú vyplácať 
permanentne.  



 
Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 

- pripojím sa k návrhu p. Hrabčáka, uskladnenie týchto akcií nás nestojí nič, vyčkajme, a snáď to v 

budúcnosti prinesie dividendy.  
 
Návrhová komisia predniesla uznesenie č. 21 k Návrhu na odpredaj akcií Prima banky 
 
Za uznesenie č. 21 k Návrhu na odpredaj akcií Prima banky hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 4 
Proti: 1 

Zdržali sa: 7 
Nehlasovali:1  

Prítomní:13 
Za: Ing. Ladislav Haluška, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Ing. Peter Vargovčík 

Proti: Mgr. Marián Valkovič 

Zdržali sa: Ing. Marek Hrabčák, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký,  
Erik Radačovský, Mgr. Šimon Vaňo  

Nehlasovali: Stanislav Vaňo 
Konštatujem, že uznesenie č. 21 MsZ -  neschvaľuje. 

 

K bodu Návrh na odpredaj akcií Prima banky nebolo prijaté u z n e s e n i e   č.  21. 

 

 
17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 1/2019, ktorým sa mení a 

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

Sabinov 
Správu predkladá Ing. Alžbeta Semanová, vedúca oddelenia finančného: 

- na základe skutočností je spracovaný návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Sabinov č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

(ďalej VZN). 

Odôvodnenie: 
VZN mesta Sabinov č. 14/2016 bolo schválené mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 

a je platné od 1.1.2017. Mestské zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 10.12.2018 
schválilo novú štruktúru komisií, ktoré sú stálymi poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi 

mestského zastupiteľstva a napomáhajú činnosti mestského zastupiteľstva. Komisia pre posudzovanie 

žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta už vo volebnom období 2018- 2022 nebude funkčná. 
Posudzovanie žiadostí už bude náplňou Komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru. Z toho dôvodu 

bolo potrebné novelizovať predmetné VZN – článok 4, odsek 12. Zároveň ešte nie je známe, či bude 
schválená Mestská rada. Z toho dôvodu boli upravené v predmetnom VZN článok 4, odsek 13 a 14, kde 

sa nahradilo slovné spojenie „ Mestská rada „ slovným spojením „ Príslušný orgán mesta Sabinov „ Ďalšia 
zmena VZN vyplýva zo skutočností, kde v článku 4, odsek 10 bolo uvedené, že žiadateľ si môže žiadať o 

dotáciu do 30.11. vo výnimočnom prípade aj na aktivity a činnosť, ktoré sa konali v priebehu aktuálneho 

roka. A v článku 4, odsek 17 je uvedené ( čo je správne ) , že dotáciu je možné použiť na výdavky 
vzniknuté v kalendárnom roku, v ktorom sa dotácia žiadateľovi poskytne. Keďže sa po termíne 30.11. už 

posudzujú žiadosti, ktoré keď budú schválené, budú čerpať dotácie z nového rozpočtu, nie je možné tieto 
podmienky VZN splniť. Tento problém navrhujeme riešiť zmenou článku č. 4, odsek 10. 

 
Stanovisko oddelenia : 
Finančné oddelenie – odporúča predložený materiál schváliť v predloženom znení. 

Stanovisko komisie : 
Komisia finančná a správy majetku : 

Komisia predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 22.1.2019, súhlasí 
s navrhovanými zmenami a zároveň odporúča ešte jednu zmenu, a to v článku 4, odsek 10 

vypustiť poslednú vetu. 

 
Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 

- dávam pozmeňujúci návrh a to vypustiť poslednú vedu v článku 1 bod 1.  



 
Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Ing. Ladislava Halušku: v článku 1 bod 1 vypustiť 
poslednú vetu.  
 
Za pozmeňujúci návrh Ing. Ladislava Halušku: v článku 1 bod 1 vypustiť poslednú vetu hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne:  
Za: 8 

Proti: 1 

Zdržali sa: 3 
Nehlasovali:1  

Prítomní:13 
Za: Ing. Ladislav Haluška, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Jozef Potocký,  Mgr. Alžbeta 

Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo  
Proti: Mgr. Daniela Lenková 

Zdržali sa: Mgr. Eva Motýľová, Erik Radačovský, Ing. Peter Vargovčík 

Nehlasovali: Ing. Marek Hrabčák 
Konštatujem, že pozmeňujúci návrh MsZ – schvaľuje.  

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 21 k Návrhu VZN mesta Sabinov č. 1/2019, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
Sabinov 
 

Za uznesenie č. 21 k Návrhu VZN mesta Sabinov č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov 
č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov hlasovali poslanci mesta 
Sabinov nasledovne: 
Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 4 
Nehlasovali:0  

Prítomní:13 
Za: Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Jozef Potocký,  

Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo  

Zdržali sa:  Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Erik Radačovský, Ing. Peter Vargovčík 
Konštatujem, že Uznesenie č. 21 MsZ  - schvaľuje. 

 
K bodu Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mesta Sabinov č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov bolo prijaté u 

z n e s e n i e   č.  21, ktoré je súčasťou tejto zápisnice.  

 

 

18. Návrh VZN mesta Sabinov č.2/2019, ktorým sa mení VZN mesta Sabinov č. 3/2018 o 
určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Sabinov 
Správu predkladá Ing. Vlasta Znancová, vedúca oddelenia školstva, kultúry a telesnej kultúry: 

-koncom roka 2018 bol novelizovaný zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmena 

sa týka poskytnutia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, od 1.1.2019 sa bude 

poskytovať dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa aj pre deti, ktoré navštevujú 
posledný ročník materskej školy. Okrem detí, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy majú 

nárok na poskytnutie dotácie aj deti vo veku 2-5 rokov, navštevujúce materskú školu a žijúce v 
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného 

minima. Pre základné školy sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre 

deti žijúce v rodine, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a deťom, ktoré žijú v rodine, ktorej 
príjem je najviac vo výške životného minima. Školské jedálne poskytujú stravovanie žiakom za čiastočnú 

úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórii v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov, ktoré zverejňuje Ministerstvo školy, vedy a výskumu a športu SR v zmysle § 140 



zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Súčasťou úhrady nákladov za stravovanie je aj príspevok na réžiu 

stravovacieho zariadenia. Mesto určuje vo VZN výšku príspevku na stravovanie žiakov pre jeho zákonných 

zástupcov na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni. Pri vypracovaní návrhu VZN boli 
brané do úvahy aj stanoviská MPSVaR, ktoré na svojej internetovej stránke uvádza otázky a odpovede k 

problematike poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa /dotácia na 
stravu/. 

Pripomienky: 

Na stretnutí riaditeľov škôl a vedúcich ŠJ so zástupcami odd. školstva a finančného oddelenia MsÚ, kde 
sa prejednával tento návrh VZN, boli vznesené tieto pripomienky: 

1. Do VZN zapracovať aj úhradu poplatkov v hotovosti – v mimoriadnych prípadoch. 
2. Celú dotáciu MPSVaR v celodenných materských školách použiť na potraviny. 

3. V poldennej materskej škole, kde sa podáva menej jedál, použiť dotáciu MPSVaR na 
potraviny aj réžiu. 

4. Do VZN zapracovať možnosť vrátenia réžie rodičom v prípade, ak žiak vynechá 

školu alebo školské zariadenie 30 kalendárnych dní po sebe z dôvodu choroby 
preukázateľným spôsobom. 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 22 k Návrhu VZN mesta Sabinov č.2/2019, ktorým sa 
mení VZN mesta Sabinov č. 3/2018 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov 

 
Za uznesenie č. 22 k Návrhu VZN mesta Sabinov č.2/2019, ktorým sa mení VZN mesta Sabinov č. 3/2018 
o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Sabinov hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 13 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali:0  
Prítomní:13 

Za: Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 
Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký, Erik Radačovský, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 

Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík  

Konštatujem, že Uznesenie č. 22 MsZ  - schvaľuje. 
 

K bodu Návrh VZN mesta Sabinov č.2/2019, ktorým sa mení VZN mesta Sabinov č. 3/2018 o určení výšky 

mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov 

bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  22, ktoré je súčasťou tejto zápisnice.  

 
19. Návrh VZN mesta Sabinov č.3/2019 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov 

 
Správu predkladá Ing. Vlasta Znancová, vedúca oddelenia školstva, kultúry a telesnej kultúry: 

- vypracovať návrh o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Sabinov je úlohou obce, ktorá vyplýva zo školského zákona. Zákon hovorí o tom, že 

zápis do prvého ročníka prebieha v mesiaci apríl od 1 do 30. Už niekoľko rokov určujeme ten zápis v týždni 
medzi 8 a 10 aprílom. Návrh máme prediskutovaný aj s riaditeľmi škôl, ktorí ho aj odobrili. Pre školský 

rok 2019/2020 navrhujeme termín prihlásenia detí do 1. ročníka 8 a 9 apríla 2019 v čase od 13.30 hod 

do 16.30 hod.   
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 23 k Návrhu VZN mesta Sabinov  č.3/2019 o určení 
miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov 
 
Za uznesenie č. 23 k Návrhu VZN mesta Sabinov č.3/2019 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka 
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 13 

Proti: 0 



Zdržali sa: 0 
Nehlasovali:0  

Prítomní:13 

Za: Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 
Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký, Erik Radačovský, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 

Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík 
Konštatujem, že Uznesenie č. 23 MsZ  - schvaľuje. 

 

K bodu Návrh VZN mesta Sabinov č.3/2019 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  23, ktoré je súčasťou 

tejto zápisnice.  

 
 

20. Návrh VZN mesta Sabinov č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Správu predkladá Mgr. Gabriela Harčariková, vedúca oddelenia sociálnych vecí: 
- tak, ako máte uvedené v dôvodovej správe, naše VZN o sociálno právnej ochrane detí a sociálnej 

kurately sme museli zosúladiť so zmenou zákona č. 305/2005, nakoľko v tomto zákone je zahrnutá 

pôsobnosť obce a bolo potrebné zosúladiť to čo, vo VZN pre obce a mestá vyplýva. Vypustila za 
z pôvodného VZN iba stať o poskytnutí príspevku mladému dospelému, ktorému vzniká nárok na 

poskytnutie príspevku na osamostatnenie, pretože nie je potrebné do zapracovávať do VZN, nakoľko sa 
zmenili podmienky a táto povinnosť vyplýva priamo zo zákona. Tento materiál nebol prejednaný v komisii 

sociálnej a bytovej ani v MsR, keďže v tejto dobe komisia nezasadala.   

 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 24 k Návrhu VZN mesta Sabinov č. 4/2019 o 
poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately 
 
Za uznesenie č. 24 k Návrhu VZN mesta Sabinov č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov na 
vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 13 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali:0  
Prítomní:13 

Za: Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 
Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký, Erik Radačovský, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 

Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík  

Konštatujem, že Uznesenie č. 24 MsZ  - schvaľuje. 
 

K bodu Návrh VZN mesta Sabinov č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Sabinov bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  24, ktoré je 

súčasťou tejto zápisnice 
 

21. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR: Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu 

komunálneho odpadu v meste Sabinov 
 

Správu predkladá Ing. Viliam Palenčár, vedúci oddelenia správy majetku a verejnoprospešných služieb: 
- Najvyšší kontrolný úrad SR podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1702/10 z 19.7.201/8 o dodatku č. 1 

k povereniu z 10.09.2018 vykonal kontrolu „Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho 

odpadu“ v meste Sabinov v čase od 01.08.2018 do 22.10.2018, ktorej účelom bolo zhodnotenie stavu 
triedeného zberu komunálneho odpadu vo vzťahu ku plneniu cieľov EÚ. Predmetom kontroly bolo 

zabezpečenie systému odpadového hospodárstva, efektívnosť a účinnosť systému triedeného zberu 
odpadu v meste. Kontrolovaným obdobím bol rok 2015 – I. polrok 2018. výsledky sú uvedené v protokole 

o výsledku kontroly / Príloha č. 1 / a boli prerokované v súlade s § 15 ods. 1 písm g.) zákona NR SR č. 



39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov dňa 14.11.201. Bolo 
konštatované, že mesto zatiaľ neplní ciele stanovené pre EÚ a SR, resp., že systém triedeného zberu 

komunálneho odpadu v meste je neúčinný. Na odstránenie zistených nedostatkov a zlepšenie súčasného 

stavu v triedení odpadu prijalo mesto Sabinov opatrenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2-  
 

Erik Radačovský, poslanec MsZ: 
 –chcel  by som sa opýtať, lebo všimol som si v tejto kontrole od NKÚ, že náklady na triedený zber za rok 

2015 sú 30 000 Eur. O rok na to už 95 000 Eur. Za rok 2017 je 121 000 Eur a potom naspäť 65 000 Eur. 

Keď pozerám na podiel triedeného odpadu, tak tam ide vždy len o percento hore alebo o percento dole. 
Prečo, a z akého dôvodu sú tie náklady také, a druhú vec, chcem podotknúť, že NKÚ v tejto správe 

konštatuje, že mesto nemá mapu rozmiestnenia zberných nádob. Podľa mňa by bolo dobre, keby sa taká 
nejaká mapa urobila, lebo sú niektoré kontajnery ako napríklad nádoby na kovy, ktoré sú v počte 5 ks. 

Ja osobne nemám vedomosť, kde takú nádobu by som mohol nájsť, takže bolo by to prospešné pre 
občanov, aby si mohli na internete kľudne vyhľadať, kde ten odpad môžu vyniesť.  

 

Ing. Viliam Palenčár vedúci oddelenia správy majetku a verejnoprospešných služieb: 
- keď môžem, zareagujem hneď na pána poslanca. Čo sa týka týchto nákladov na triedený zber odpadu 

je treba si uvedomiť, že do roku 2015 náklady na triedený zber odpadu znášalo mesto. Následne vstúpila 
do tohto zmluvného vzťahu resp. náklady na triedený zber odpadu znáša OZV - ka a tá je v právnom 

vzťahu s Márius Pedersen, čiže tie náklady nie sú náklady mesta. Je to medzi Márius Pedersen a OZV 

ENVI-PAK . Prečo sú také náklady, to už je ich vzťah. A čo sa týka tej mapy nádob, nie je to nikde striktne 
dané, že by mala byť tá mapa. My to máme podchytené viac menej pre svoju potrebu podľa ulíc. Tie 

kontajnery sú. Čo sa týka nádoby na kovy, tam je to aj z toho dôvodu len 5 ks, lebo prakticky každý tie 
kovy radšej odovzdá do zberných surovín, ako keby ich mal niekde vyhadzovať do nádob. Treba si 

uvedomiť, že aj plechovka od hliníka, keď si nazbierate jedno vrece dostanete nejakú menšiu čiastku za 
to. A to už nehovorím o normálnom kovovom odpade, čiže tento sa nezbiera vôbec. Sú tu výkupne 

zberných surovín, kde to môžete odovzdať. 

Erik Radačovský, poslanec MsZ 
- ďakujem pekne za vysvetlenie, ale ja si myslím, že už keď nejaké také kontajnery máme, tak skúsme 

tých občanov informovať. Ľudia aj keby chceli, nech majú tu možnosť, bolo by to dobré. Ďakujem. 
 

Ing. Peter  Vargovčík, poslanec MsZ: 

 - ja by som chcel len to povedať, že kandidoval som aj z toho dôvodu, že chcem trošička prispieť k 
zmene s nakladaním s odpadmi. Bol by som rád, keď sa niečo bude prerokovávať, kde automaticky nie 

som pozvaný, keby má tí príslušní ľudia tam pozvali. Mám určité predstavy, ako by sa to mohlo riešiť. 
Myslím si, že čo sa týka ľudí, keď chceme riešiť, či budú triediť alebo nie, je to o motivácii. Takže mám 

istú predstavu, niečo som si naštudoval ako to funguje v iných mestách. Budem veľmi rád, keď budem k 

tomu prizvaný a verím, že sa to bude prerokovávať aj na ďalších našich zasadnutiach , takže hlásim sa.  
 

Ing. Michal  Repaský, primátor mesta: 
 - ďakujem pán poslanec ,vítam Vašu aktivitu a iste Vás budeme pozývať.  

 
Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 

-mám tu pred sebou tabuľku, v ktorej sa vykazujú príjmy, výdavky a rozdiel vo financiách . Len prebehnem 

rok 2017- rozdiel bol vyše 148 000 Eur, ktoré prakticky doplácalo mesto, ako mi to vychádza. Osobne 
som si prešla zoznam neplatičov za tuhý komunálny odpad, ktorý sa šplhá do niekoľko desaťtisícovej 

výšky Eur. Je to tá známa lokalita, všetci ju dobre poznáme, nebudem ju menovať, ale aká je 
vymožiteľnosť. Tam sa píše potom percentá vymožiteľnosť, ja neviem, 89 percent a tak ďalej, a tak 

ďalej. Neviem teda, ako klesajú tie nedoplatky, ale mám takýto nápad. Ktosi povedal, že keď s tým 

prídem, a bude sa to dať urobiť a vymôcť tie peniaze, že to bude super. Neplatičom zaviesť osobitného 
príjemcu na sociálne dávky a do dodatočných kritérií stanoviť, že jednou z podmienok na to, aby sa o ne 

uchádzali, nie sú dlhy voči mestu. A ďalšia otázka: majú splátkový kalendár títo neplatiči a splnia ho? 
Ďakujem 

 
 

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca finančného oddelenia: 

- chcela by som v krátkosti reagovať, lebo toto je dosť zložitá téma, čo sa týka vymáhania nedoplatkov 
za komunálny odpad, Mesto Sabinov v zmysle zákona používa všetky postupy, ktoré my môžeme 



používať, robíme aj exekúcie, záložné práva, všetko, čo sa dá na daných neplatičov. Inštitút osobitného 
príjemcu neprideľuje mesto, prideľuje ho Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a oni musia spĺňať tieto 

rodiny alebo títo neplatiči podmienky tak, aby ich úrad práce zaradil do tohto inštitútu a vtedy my môžeme 

využívať tento inštitút osobitného príjemcu. Viem o tom, že mesto robí maximum preto, aby tam bolo 
zaradených čo najviac neplatičov. Taktiež chcem povedať, že každý, kto má nejakú zmluvu s mestom 

alebo môže pracovať pre mesto cez projekty úradu práce, majú podpísané splátkové kalendáre, kto môže, 
spláca, ale tá situácia s tými nedoplatkami nie je veľmi dobrá, nie je priaznivá, konkrétne číslo vám v tejto 

chvíli nepoviem, nebola som na to pripravená, nebudem z hlavy hovoriť, že koľko ale sú to v desiatkach 

tisícou eur. Priemerne za rok dá sa povedať že je to z hruba do 30 , 25 - -30 eur ročný nedoplatok na 
komunálnom odpade.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- máme nového primátora a ja verím, že tento náš nový primátor bude chcieť urobiť veľa pozitívnych 
zmien, a preto Vám chcem dať do pozornosti možno osvedčené správanie sa vášho kolegu zo Spišského 

Hrhova, ktorý naozaj v prípade takýchto nedoplatkov, či už sú to nedoplatky na komunálnom odpade 

alebo na miestnych daniach a iných poplatkoch, doslova ignoruje takýchto občanov, t.zn., takýto občan 
by nemal byť predmetom záujmu vás, vedenia mesta a jednoducho dá pocítiť, že pokiaľ si nebudú plniť 

svoje povinnosti, jednoducho nie sú pre mesto v úvodzovkách zaujímaví a mesto nebude vychádzať 
v ústrety, pokiaľ toto nebudú cítiť, naďalej budú vystrájať to čo vystrájajú v meste a nebudú si plniť 

svoje povinnosti voči mestu a štátu. 

 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- keď som si prečítala celkom podrobne túto správu a opatrenia ,ktoré sme prijali, tak dovolím si vysloviť 
názor, že tieto opatrenia sú príliš opatrné a málo konkrétne, že by bolo dobré možno vymenovať nejakú 

dočasnú komisiu, v ktorej by boli odborníci z nášho mesta, nemusia to byť poslanci ale odborníci, ktorí 
by vedeli prispieť nápadmi a návrhmi k danej problematike. Spomínal sa tu kontajner na kovy, mne chýba 

v Sabinove kontajner na papier, áno, chodí tu nejaká súkromná firma, ktorá za protihodnotu vykupuje 

papier, ale prečo dávať zarobiť súkromníkom, ktorí ani nie sú Sabinovčania, prečo nemať zberné nádoby 
na papier a mesto by ďalej splnilo nejakú literu ďalšieho separovania. Tak isto vidím ešte rezervu 

v školách, v úradoch, v inštitúciách v Sabinove, kde nádoby na separovanie chýbajú. Myslím tie veľké 
kontajnery pri školách, ja som zatiaľ nevidela, že by boli žltý, zelený, modrý, červený kontajner. Oni 

možno interne do menších nádob separujú, ale potom neviem, či to niekto odváža, alebo sa to potom aj 

tak zmixuje. Ja by som ešte mala - mám takýto návrh, už prezentovala som ho na komisii pre investície 
a rozvoj mesta, aby sme začali s prípravou riešenia uskladnenia odpadu polo podzemnými a podzemnými 

kontajnermi, ktoré by separovali odpad, teda, ktoré by už boli na separovanie odpadu a na triedenie na 
to prispôsobené sú to veľkokapacitné kontajnery, teda vývoz by nebol taký nevyhnutý a myslím si, že ak 

ešte nemáme dostatok skúseností urobme si zasa niekedy - dohodnime si s niektorými samosprávami 

výjazdové zasadnutie a poďme sa učiť tam, kde to robia lepšie ako v Sabinove. 
 

Ing. Jozef Biroš, hlavný kontrolór mesta: 
- nedá sa nesúhlasiť, čo povedala pani poslankyňa, a keď hovoríme o tej efektívnosti a účinnosti 

triedeného odpadu, podľa mňa treba sa sústrediť, tak ako správne povedala pani poslankyňa, hlavne na 
tú osvetu, pretože to percento, ktoré u nás reálne bolo zistené, a bolo konštatované, je také nízke, že sa 

nám to odrazí, ja som to písal aj v  návrhu v stanovisku k návrhu rozpočtu, možno si pamätáte, 

jednoducho, pokiaľ nebudú splnené percentá dané ministerstvom, budeme platiť oveľa vyššie poplatky, 
t. z-. my budeme finančne trestaní za to, že ten podiel triedeného odpadu je nízky a my sa preto 

potrebujeme sústrediť hlavne na školy, na obyvateľov, aby ten podiel triedeného odpadu bol stále vyšší 
a vyšší. Tie opatrenia, ktoré sú tam prijaté, ktoré mesto prijalo, a ktoré dalo na vedomie NKÚ a NKÚ s 

nimi súhlasilo v prípade, že by s nimi nesúhlasilo, dalo by ich mestu prepracovať, ako že sú nedostatočné. 

To je bežná reakcia, keď sa zdá tomu kontrolovanému, teda oprávnenej osobe, keď sa zdá, že je málo 
účinné tak jednoducho mu to vráti naspäť na prepracovanie a tie opatrenia nie sú také, aké by mali 

priniesť očakávaný osoh. My budeme trestaní, práve že jednoducho ten podiel toho triedeného odpadu, 
keď ostaneme stáť na tom jednom mieste jednoducho na budúci rok bude oveľa vyšší, nepamätám si 

teraz, ne aby som nerozprával zle, aká bude vysoká cifra a v ďalšom roku ešte vyššia, t. z., budeme 
trestaní finančne za to že sa nehýbeme z miesta že ten podiel triedeného odpadu je nízky u nás. 

 

Ing.  Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 



- len doplním pána hlavného kontrolóra. Je pravda , že percento triedeného odpadu je u nás veľmi nízke, 
v meste Sabinov, a za práve ten triedený odpad by sme neplatili žiadne poplatky. My vieme, že je tu veľký 

rozdiel medzi predpisom za odvoz komunálneho odpadu pre obyvateľstvo, ale ten výber teda predpis je 

jedna vec a druhá vec je skutočný náklad. Ten náklad, je oveľa vyšší ako je predpis . To znamená môžeme 
ísť cestou osvety a zvýšenia penetrácie triedeného odpadu, a teda zníženia celkového nákladu na vývoz 

takého odpadu alebo zvýšením poplatkov pre obyvateľstvo to nechceme urobiť, preto treba urobiť osvetu, 
aby tí ľudia neplatili viac ako teraz, ale aby mesto nedoplácalo toľko ako teraz. Dávam do pozornosti 

jednu spoločnosť, ja som staronovým členom valného zhromaždenia spoločnosti Sabyt. Táto spoločnosť 

má napríklad triedený zber, priamo na chodbe v spoločnosti sú nádoby, do ktorých zberajú, čiže je to 
možno aj dobrý príklad pre ďalšie organizácie, školy v našom meste.. 

 
Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

 - naozaj všetci dlhodobo vnímame, že odpady sú veľký problém aj skrz sumu, ktorú vlastne mesto 
dopláca ročne vidíme, že má to rastúcu tendenciu, aj na investičnej komisii, aj na predchádzajúcej 

stavebnej párkrát sme sa tým zaoberali, ale zjavne tie kroky sú čiastkové a neúčinné, podporil by som 

návrh pani Lenkovej, neviem či to má byť zriadená nová komisia, skúsme, a to by som poprosil, apelujem 
na pána primátora, aby zvážil spolu s vedením mesta, aké grémium by sme zvolali na to, aby sme všetkých 

zainteresovaných, t.z. že ja si myslím, že organizácie, ktoré i zberajú zber, takisto odpad, ktoré zberajú, 
mesto samotné zberajú aj my poslanci ktorí máme záujem v tejto oblasti naozaj pracovať, aby sme sa 

stretli a hľadali nejaké účinné kroky, veď 150 000 ak dáme ročne, t.j. podstatná časť kapitálových 

výdavkov, ktoré by sme vedeli vlastne v meste využiť na to, čo nám naozaj horí, rôzne investičné akcie, 
kde sa nevieme pohnúť, lebo nemáme peniaze. Druhá vec je, že ak EÚ má výzvu a SR sa s tým stotožnila 

nejakých 30% triedeného odpadu, čo tridsať = to je kde je do 100 % to tiež je malé percento a my keď 
sa chceme po 1,5% sa približovať k tejto vízii, tak nám treba ďalších 15, rokov kým vlastne splníme len 

nariadenie alebo vlastne uznesenie, ku ktorému sa SR pripojila v rámci EÚ, takže bol by som rád, ak by 
v najbližšom čase sme boli oslovení, ja sa hlásim do toho p. Vargovčík, tak isto sa prihlásila  pani Lenková, 

mala návrh na podzemné polo zapustené,ale to celé je naozaj treba nejak komplexne ošetriť, pretože 

sme sa aj na tej investičnej komisii bavili, ak my si dáme nejaké vzorové na jednom sídlisku, budeme mať 
tri kontajneri, tak určite nám auto nepríde to vyviesť, potrebujeme to mať nejak komplexne premyslené, 

ako s tým odpadom budeme narábať. Dávam do pozornosti pánu primátorovi túto výzvu. 
 

 Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

 -ja len na upresnenie, bolo signalizované zo strany Marius Pedersen a ENVI PAK, spoločnosť si ešte robí 
čísla, čiže keď prídu a ohlásia sa kedy, zavoláme všetkých poslancov a môžete ich zasypať otázkami a 

budeme riešiť ďalej výstup z toho potom sa budeme vedieť dohodnúť.  
 

Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 

- chcela by som len  doplniť, či by bolo možné kontajner na sklo alebo teda separovaný odpad umiestniť 
na cintoríne, kde by sa tiež nazberalo dosť toho skla aj tých plastov a ešte na našom stretnutí v utorok 

som spomínala, či by nebolo dobré dať aspoň na dve ulice tie väčšie kontajnery na separovaný odpad 
tam, kde sú súkromné domčeky, lebo pri bytovkách to funguje a skúsiť tam. Taká je požiadavka občanov, 

za nich lobujem. 
 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 25 k Informácii o výsledku kontroly NKÚ SR: 
Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Sabinov 
 
Za uznesenie č. 25 k Informácii o výsledku kontroly NKÚ SR: Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu 
komunálneho odpadu v meste Sabinov hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 13 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali:0  
Prítomní:13 

Za: Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 
Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký, Erik Radačovský, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 

Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík  

Konštatujem, že Uznesenie č. 25 MsZ  - berie na vedomie. 
 



K bodu Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR: Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho 
odpadu v meste Sabinov bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  25, ktoré je súčasťou tejto zápisnice 

 

22. Návrh na majetko – právne riešenie majetku mesta 
 

1/ vecné bremeno k nehnuteľnostiam v k. ú. Sabinov, LV č. 4161: 
- pozemok EKN p. č. 5183 ostatné plochy o výmere 5162 m2,v trase podľa situácie k stavbe na vyznačenie 

vecného bremena, vecné bremeno sa zriaďuje na priznanie práva uloženia inžinierskych sieti k stavbe NN 

prípojky Sabinov, rozšírenie NN siete a zriadenie odberného elektrického zariadenia, strpieť vstup a vjazd 
za účelom prevádzky, údržby a opravách podzemného vedenia v prospech VD, a.s., Mlynská 31, Košice. 

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 26 k bodu č. 1 k Návrhu na majetko – právne riešenie 
majetku mesta 
 
Za uznesenie č.  26 k bodu č. 1 k Návrhu na majetko – právne riešenie majetku mesta hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 13 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali:0  

Prítomní:13 
Za: Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 

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

Konštatujem, že Uznesenie č. 26 k bodu č. 1 MsZ  - schvaľuje. 
 

 

2/ zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Sabinov LV č. 2214, LV č. 4161 
 stavba bytový dom so súp. číslom 2384, na p. č. 1803/101, ( Mlynská 3 ) 

 pozemok CKN p. č. 1803/101 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 427 m2, 

 pozemok CKN p. č. 1803/68 ostatná plocha o výmere 224 m2 

Záložné právo k nehnuteľnostiam bude zriadené v prospech : 

- Štátneho fondu rozvoja bývania Bratislava a v prospech 
- Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky . 

 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 26 k bodu č. 2 k Návrhu na majetko – právne riešenie 
majetku mesta 
 
Za uznesenie č.  26 k bodu č. 2 k Návrhu na majetko – právne riešenie majetku mesta hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 12 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1  

Prítomní:13 
Za: Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 

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

Valkovič, Stanislav Vaňo, Ing. Peter Vargovčík  
Nehlasovali: Mgr. Šimon Vaňo 

Konštatujem, že Uznesenie č. 26 k bodu č. 2 MsZ  - schvaľuje. 
 

 

3/ vecné bremeno k nehnuteľnostiam v k. ú. Sabinov, LV č. 4161, LV č. 2214: 
- pozemok CKN p. č. 1812/2 ostatná plocha o výmere 778 m2 

- pozemok CKN p. č. 1812/25 ostatná plocha o výmere 109 m2 
- pozemok CKN p. č. 1812/26 ostatná plocha o výmere 234 m2 

- pozemok CKN p. č. 1807/8 ovocný sad o výmere 22981 m2 



- pozemok CKN p. č. 1807/30 zastavaná plocha o výmere 151 m2 
- pozemok CKN p. č. 1401/2 vodná plocha o výmere 310 m2 

podľa geometrického plánu č. 91/2018 zo dňa 12.12.2018  

Predmetom vecného bremena: 
- trpieť umiestnenie kanalizačného potrubia a jeho príslušenstva v rozsahu projektu a podľa 

geom. plánu č. 91/2018, 
- právo vstupu na slúžiace pozemky a umožnenie vykonávať práce spojené s údržbou, opravami, 

rekonštrukciou a kontrolnou činnosťou vedenia kanalizačnej siete podľa GP v prospech 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Komenského 50, Košice 
 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 26 k bodu č. 3 k Návrhu na majetko – právne riešenie 
majetku mesta 
 
Za uznesenie č.  26 k bodu č. 3 k Návrhu na majetko – právne riešenie majetku mesta hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 13 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali:0  

Prítomní:13 

Za: Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 
Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký, Erik Radačovský, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 

Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík  
Konštatujem, že Uznesenie č. 26 k bodu č. 3 MsZ  - schvaľuje. 

 
4/ vecné bremeno k nehnuteľnostiam v k. ú. Sabinov, LV č. 2214: 

- pozemok CKN p. č. 1822/79 ostatná plocha o výmere 339 m2 

- pozemok CKN p. č. 1822/80 ostatná plocha o výmere 303 m2 
- pozemok CKN p. č. 5150/3 zastavaná plocha o výmere 570 m2 

- pozemok CKN p. č. 5150/4 zastavaná plocha o výmere 3481 m2 
podľa geometrického plánu č. 43891543-2/2019 zo dňa 15.01.2019 

Predmetom vecného bremena: 

- strpieť umiestnenie vodovodného a kanalizačného potrubia a jeho príslušenstva v rozsahu 
projektu a podľa geom. plánu  

- právo vstupu na slúžiace pozemky a umožnenie vykonávať práce spojené s údržbou 
opravami, rekonštrukciou a kontrolnou činnosťou vedenia vodovodnej a kanalizačnej siete 

podľa GP v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Komenského 50, Košice 

 
Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 26 k bodu č. 4 k Návrhu na majetko – právne riešenie 
majetku mesta 
 
Za uznesenie č.  26 k bodu č. 4 k Návrhu na majetko – právne riešenie majetku mesta hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 13 

Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali:0  
Prítomní:13 

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

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

Konštatujem, že Uznesenie č. 26 k bodu č. 4 MsZ  - schvaľuje. 
 

 
 

5/ dlhodobý prenájom k nehnuteľnostiam v k. ú. Zálesie – LV č. 7, 

k. ú. Jakubovany - LV č. 950, k. ú. Drienica - LV č. 863, k. ú. Sabinov – LV č. 4161, 
LV č. 4487 



- v prospech Mestských lesov Sabinov, s.r.o., Námestie slobody 57, Sabinov 
- na dobu určitú do 31.12.2033 

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

predpisov – prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov a v súlade s článkom 5 ods. 3) Zásad hospodárenia s majetkom mesta. 

Dôvodom osobitného zreteľa na prenájom nehnuteľnosti je skutočnosť, že žiadateľom je obchodná 
spoločnosť Mestské lesy Sabinov, s.r.o., Sabinov, ktorej 100 % vlastníkom je mesto Sabinov. Uvedené 

pozemky sú súčasťou lesného porastu a uvedené parcely sú evidované v katastri nehnuteľnosti ako 

poľnohospodárske pozemky, pričom v prírode ide o lesné porasty. 
 

Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 
- bolo zvykom keď sme prejednávali majetkové veci či dlhodobý prenájom alebo predaj majetku, že sa 

používali vizualizácie daných objektov. Myslím si, že to pomáha poslancom pri rozhodovaní, tak by som 
poprosil oddelenie správy majetku, aby to pripravovali ako niekedy.   

 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 26 k bodu č. 5 k Návrhu na majetko – právne riešenie 
majetku mesta 
 
Za uznesenie č.  26 k bodu č. 5 k Návrhu na majetko – právne riešenie majetku mesta hlasovali poslanci 
mesta Sabinov nasledovne: 
Za: 13 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali:0  

Prítomní:13 
Za: Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 

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

Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík  
Konštatujem, že Uznesenie č. 26 k bodu č. 5 MsZ  - schvaľuje. 

 
K bodu Návrh na majetko- právne vysporiadanie majetku mesta bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  26, 

ktoré je súčasťou tejto zápisnice 

 
23. Zásady odmeňovania samosprávnych orgánov mesta 

 
Správu predkladá Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 

- tento nový návrh zásad odmeňovania sa pripravil vzhľadom na to, že pôvodný návrh bol schválený na 

určité obdobie r. 2014-2018. Tento nový návrh reflektuje zmenu zákona 369/1990. Pripomienkované bolo 
celý spektrom poslaneckého zboru. Je to spravodlivejší spôsob odmeňovania.  

 
Ing. Alžbeta Semanová, vedúca FO: 

- ako doplňujúcu informáciu by som doplnila k tomuto materiálu, aký to bude mať dopad na rozpočet. 
Na r. 2019 máme zatiaľ schválenú v rozpočte sumu 30 000 €, ktorá je urečená na rozdelenie pre odmeny 

poslancov a zástupcu primátora. Táto suma je bez odvodov. V tomto návrhu ako som čítala, kde je 

navrhnuté, aby poslanci dostali v priebehu roka sumu jeden plat primátora mesta, t. j. predpokladá sa 
suma z priemernej ceny v národnom hospodárstve  2790 € ročne plus odmena pre viceprimátora  

a odhadované možné odmeny pre neposlancov, členov komisie, ktoré sme odhadovo narátali v porovnaní 
s tým, čo bolo po minulé roky. Predpokladaná suma na r. 2019, ak budú takto schválené odmeny, bude 

cez 60 000 €. Budeme potrebovať navýšiť rozpočet o vyše 30 000 € na odmeny pre poslancov a o vyše 

10 000 € budeme potrebovať navýšiť odvody z týchto odmien. Zo mzdového oddelenia mám takú 
informáciu, kde urobili taký priemer za posledné 4 roky, čiže od roku 2015-2018 bola priemerná odmena 

za mesiac aj s odvodmi 162 €. Podľa nového poriadku, ktorý budete schvaľovať, je predpoklad v r. 2019 
priemerná odmena na poslanca aj s odvodmi 314 € na mesiac.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- trošku to dám na pravú mieru. Výška mesačnej odmeny, no ťažko to počítať, pretože odmeny boli 

vyplácané pol ročne. Dámy a páni odmena ktorú som polročne dostával ja ako poslanec MsZ, bola na 
úrovni od 250-450€ za pol rok v čistom. Nie sú to ani odmeny vo výške 100 € v čistom. Bol som členom 



dvoch komisií a je treba povedať, že ak sa dopracoval k výške odmeny 450 € v čistom tak to bola komisia, 
komisia, komisia, t. z. , že výška odmien, ktoré boli doteraz vyplácané poslancom vzhľadom na výšku 

platu primátora, boli smiešne.  

 
Ing. Alžbeta Semanová, vedúca FO: 

- je to informácia zo mzdového oddelenia, je to priemerná suma za posledné 4 roky. Možno niektorý 
poslanec mal viac, niektorý menej, je to iba priemer.  

 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 
- dostali sme potvrdenie k ročnému zúčtovaniu a je tam suma v hrubom za minulý kalendárny rok 900 € 

v hrubom, čiže to nie je ani zďaleka 160 €.  
 

Ing. Alžbeta Semanová, vedúca FO: 
- to číslo 162 € je spolu s odvodmi, ktoré malo mesto za poslanca.  

 

Ing. Ladislav Haluška, poslanec MsZ: 
- dávam poslanecký návrh a to v bode zásady odmeňovania samosprávnych orgánov mesta Sabinov a to 

v čl. 5 ods.6  za posledné slovo doplniť slovo nahor.  
 

Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh Ing. Ladislava Halušku: v bode zásady odmeňovania 
samosprávnych orgánov mesta Sabinov a to v čl. 5 ods.6  za posledné slovo doplniť slovo nahor. 
 
Za pozmeňujúci Ing. Ladislava Halušku: v bode zásady odmeňovania samosprávnych orgánov mesta 
Sabinov a to v čl. 5 ods.6  za posledné slovo doplniť slovo nahor hlasovali poslanci mesta Sabinov 
nasledovne: 
Za: 13 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali:0  

Prítomní:13 
Za: Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 

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

Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík 
 

Návrhová komisia predniesla návrh na Uznesenie č. 27 k Zásadám  odmeňovania samosprávnych orgánov 
mesta – ako celok 
 
Za uznesenie č. 27 k Zásadám  odmeňovania samosprávnych orgánov mesta hlasovali poslanci mesta 
Sabinov nasledovne: 
Za: 13 
Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali:0  

Prítomní:13 

Za Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 
Lenková, Mgr. Eva Motýľová, Jozef Potocký, Erik Radačovský, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián 

Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík  
Konštatujem, že Uznesenie č.27 MsZ  - schvaľuje. 

 

K bodu Zásady odmeňovania samosprávnych orgánov mesta bolo prijaté u z n e s e n i e   č.  27, ktoré 
je súčasťou tejto zápisnice 

 
 

24. Interpelácie poslancov a diskusia 
 

 Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

- na prvom slávnostnom zasadnutí bolo vyčítané, že je tu tma. Pristúpili sme k takému riešeniu, ktoré nie 
je ideálne, ale približuje sa  trošku k svetelno optickému optimu. 3 násobne nám tu  stúpla intenzita 



osvetlenia. Mali sme kontrolný deň z OSVO-kompu k prebiehajúcej rekonštrukcii osvetlenia. Prešli sme si 
stav, ktorý je a po zime pokračujeme ďalej. Je návrh aj na osvetlenie umelého trávnika, pretože tie svetlá 

sú nevyhovujúce a budeme to riešiť cez výzvu PSK., tak isto sa zapojíme do Galisovej výzvy, kde by sme 

to chceli v dvoch polohách prefinancovať. Vďaka vám, vaším rodinám, blízkym, známym, Sabinov bol 
v internetovom hlasovaní ako najlepšie mesto. Mali sme stretnutie so zastupujúcim riaditeľom z krajského 

múzea a pani vedúcou odboru kultúry PSK za prítomnosti poslankyne PSK Mgr. Kataríny Heredošovej, Dis 
art, kde je taká iniciatíva urobiť v meste pobočku krajského múzea v Sabinove. Prešli sme si vytipované 

lokality. Chceme isť do toho v budúcnosti. Máme ešte stretnutie s piaristami a uvidíme, aké vyjednáme 

podmienky, pokiaľ by to bolo symbolické a dostupné, budeme vás informovať. Zatiaľ sme sa dohodli na 
projekte, kde naša bašta bude určená pre výstavy a expozície od mája do septembra. 29.1 sme mali 

ukážku elektronického dochádzkového systému, tak vás o tom chcem informovať, že bude terminál na 
úrade, na mestskej polícii, CSS a v škôlkach.  

 

Mgr. Šimon Vaňo, poslankyňa MsZ: 

- prípravné zápasy cez sobotu a nedeľu sa hrajú posledný o 14.30 a potom by mohli ďalšie zápasy ísť, 

ale hlavne kôli osvetleniu nemôžu sa odohrávať. Všetky peniaze idú na mesto, pretože správca areálu 

vyberá tieto peniaze a idú do kasy, takže z toho by nemali nič futbalisti. Hovorím to pre poslancov, aby 

vedeli. Preto by sme to osvetlenie mali riešiť. Správne som to pochopil, čiže to budeme riešiť cez výzvu 

PSK? Nedá sa to spraviť tak, že keď teraz menia letky v rámci mesta, tak že vymenia alebo doplnia aj na 

štadióne? Jedná sa o to, aby sme už túto zimnú časť mohli zarobiť niečo naviac.  

 

Ing Michal Repaský primátor mesta: 

- budeme mať stretnutie s pánom s OSVO compu, my tam pôjdeme do výbojok. Výbojky sú lacnejšie, 

obstarávacia cena lediek  je veľmi vysoká a treba tam riešiť technické riešenie. Treba tam ku každému 

stĺpu rozvádzač a treba riešiť nový prívod.  

 

 
Mgr. Daniela  Lenková, poslankyňa MsZ: 

- chcem sa opýtať, kedy sa bude riešiť osvetlenie prechodu  pre chodcov - VUB, Orkucany 

 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- navrhujem p. primátorovi, aby reagoval na vzniknutú situáciu nezvolenia riaditeľa MsKS a platovo 

ohodnotil zástupkyňu riaditeľa p. Hudáčovú, keď robí viac ako má v náplni. Pri vyhlásení nového 

výberového konania dať signál, že odmeňovanie riaditeľa nebude na úrovni 700 € 

- navrhujem posilniť personálne posty, ktoré sú dočasne potrebné aj s výpomocou mestského  úradu. 

- poprosil by som o stanovisko právne oddelenie, ako zmeniť Stanovy Ciska, aby sme my, poslanci, mali 

dosah na menovanie správnej a dozornej rady 

- už dlhšiu dobu sa tu naťahujem ohľadom notebookov, hovorím o tom, že je potrebné zmeniť zásady 

hospodárenia, tak by som poprosil p. primátora, aby nejakým spôsobom nám boli tie zásady predostreté, 

aké zmeny sú tam potrebné na to, aby sme sa  zase na konci volebného obdobia  nedostali do patovej 

situácie.  

 

JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 

- k Cisku ďakujeme, beriem na vedomie 

- zásady hospodárenia na prvom neformálnom stretnutí poslancov som avizoval, že aj tie je potrebné 

doslova „prekopať“ 

- k výberovému konaniu na riaditeľa  len toľko, v oznámení o vyhlásení výberového konania bolo 

uvedené, že odmeňovanie je v zmysle zákona. To odmeňovanie v zmysle zákona ponúka široký význam 

tej mzdy. Ja si myslím, že ak niekto má záujem byť štatutárom takejto organizácie, ktorá zamestnáva 

niekoľko zamestnancov, by mal poznať zákon a byť si vedomý, že tá mzda nie je na úrovni 700 €, ale 

môže byť aj vyššia.  

 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- ja len by som chcel reagovať na stav, ktorý bol doteraz a tí, ktorí sa tam hlásia, vychádzajú zo stavu, 
ktorý bol skutkový, aj toto vaše vyjadrenie môže byť signálom, že je tu snaha tu zmeniť 



 
Erik Radačovský, poslanec MsZ: 

- chcem sa opýtať, v akom stave je vysielanie zastupiteľstva online cez YouTube, či  to bude možné na 

nasledujúcom zasadnutí MsZ spojazdniť  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
-  odborníkov v parlamente je tu viacej, aj itečkárov, môžeme, nie je problém 

 
Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 

- chcela by som upozorniť na skutočnosť, čo sa týka zimnej údržby  komunikácií v obciach, keďže sa 

zmenil zákon a zodpovednosť za čistenie a údržbu komunikácií je na pleciach obcí, tak VZN o čistení 
a údržbe nekorešponduje, je potrebné ho prerobiť 

- už mojou treťou interpeláciou je parkovisko pri Milk Agre, je tam katastrofálny stav, či mesto vie niečo 

s tým robiť, je to neprechodné, neprejazdné 

 

Ing. Michal Repaský primátor mesta 

- bol som za majiteľmi, ktorí dali vypracovať štúdiu Milk Agru, je to 50.000 € alebo 70.000 €, nie je to 

náš majetok, nemôžeme do toho investovať, pôjdem do Milk Agra sa informovať a dám vedieť 
-  právne oddelenie dostane za úlohu pozrieť na VZN, či korešponduje so zákonom.  

 
Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- navrhujem, aby sa kontroly stavu komunikácií robili denne, nasadiť zamestnancov MoS 

 

Mgr. Eva Motýľová, poslankyňa MsZ: 

- ak môžem reagovať na môj predchádzajúci príspevok, mala som na mysli celkový stav parkoviska, ale 

momentálne aj zimná údržba, tam sa vôbec na tom parkovisku neodhŕňa sneh. Myslím, že sa to dá riešiť 

cez Mestskú políciu.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

- ďakujem, pôjdem do Milk Agra a dám vedieť.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- chcem poprosiť viceprimátora a primátora o doručenie poslaneckých preukazov, ktoré by poukazovali 

na to, že poslanec sa vie nejakým spôsobom preukázať 

- chcem poprosiť o stretnutie náčelníka MsP, aby sme porozprávali o tom, ako zabezpečiť inštalovanie 

kamery na Ul. Matice slovenskej za obchodom CBA. Pretože pokiaľ tam príde mestská polícia akýkoľvek 

deň v roku, aj dnes keď tam prídete, nájdete tam mladistvých, ktorí jednak užívajú alkohol a dochádza 

k nápadu trestnej činnosti ako došlo dnes k poškodeniu vozidla p. Švačovej 

-  som poslancom už tretie volebné obdobie a už od druhého volebného obdobia počúvam VPS. s.r.o. je 

spoločnosť, ktorá  bola zriadená najprv súkromnými  investormi a neskôr odkúpená mestom Sabinov za 

účelom údržby verejných priestranstiev. Táto spoločnosť je platcom DPH. Táto spoločnosť nakúpi tovary 

a služby, následne urobí nejaké výkony na základe nakúpeného tovaru  a tieto ďalej predáva 

objednávateľovi, v tomto prípade mestu Sabinov. Tieto tovary a služby opäť mesto nakupuje s DPH. Na 

výstupe vzniká veľmi zlá situácia, kedy mesto Sabinov nakupuje tovary a služby s DPH, ktoré si odpočítať 

nemôže a VPS s. r. o. predáva tovary a služby, z ktorých DPH musí zaplatiť.  Otázka na vedenie mesta 

je, či   tento stav budeme naďalej udržiavať, pretože mesto Sabinov už dlhodobo uvažovalo o spojení 

s oddelením správy majetku mesta, pretože táto spoločnosť dlhodobo vykazovala stratu. Preto sa chcem 

opýtať, aký je dlhodobý zámer so spoločnosťou VPS?  

- chcel by som poprosiť p. Šaršalu, aby predstavil víziu rozvoja tejto spoločnosti na nasledujúce 4 roky a  

vedenie mesta, aby to na nasledujúcom zastupiteľstve  prezentovali 

- ozval sa p. pán Marcel Bodnár, heraldista z Košíc, a poprosil ma, aby som odprezentoval jeho návrh na 

spracovanie insígnií, alebo ak chcete erbu, vlajky miestnej časť Orkucany. Robí to zadarmo, jedinú vec 

ktorú chce, aby to boli oficiálne kroky mesta t. z., že mesto môže požiadať p. Bodnára, aby vypracoval 

takýto návrh pre Orkucany.  P. primátor, možno by bolo dobré, aby tento materiál bol posunutý  odborným 

komisiám pre šport a kultúru  



 

Stanislav Vaňo, poslanec MsZ: 

- chcel by som odpovedať p. Hrabčákovi, že tam nedochádza k sústavnému napádaniu trestnej činnosti 

a priestupkov za jeho bytovkou. Tento trestný čin je ojedinelým a p. Švačová, ktorej sa toto stalo, má 

podozrenie na svojho druha, ktorý sa jej chcel pomstiť. Štátna, ale aj MsP tam hliadkuje pravidelne. Treba 

prihliadať na potreby väčšiny a nie p. Hrabčáka, aby on potreboval kameru za jeho bytovkou.  

 

Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 
- chcel by som apelovať na poslancov a vedenie mesta, aby sme sa  zapojili  sa do výzvy predsedu PSK 

Prešov pri rekonštrukcii interiéru evanjelického kostola 

- chcel by som požiadať informáciu, či daná rekonštrukcia zahŕňa aj osvetlenie bytoviek na Ul. 9. mája, 

pretože tam tie svetelné body neboli navrhnuté  a taktiež som prosil o osvetlenie mosta v Orkucanoch, 

ktorý nie je v projekte osvetlenia. Verím, že bude tejto mojej požiadavke vyhovené.  

 

Ing. Michal Repaský primátor mesta: 
-  doplnenie svetelných bodov je otázkou 3. etapy 

- o výzve z PSK na rekonštrukciu evanjelického kostola vieme, keď budú voľné zdroje, nie je problém 

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- p Vaňo, dnes je to už druhýkrát nie k odborným veciam, ale stále útočíte na osoby, asi by to bolo nie 

celkom vhodné, aby takáto vaša kultúra pokračovala celé 4 roky. Ako si dovolíte vy ako policajt vyniesť 

to, že priateľ nejakej p. Švačovej poškodil auto. Pre pána Jána veď sú to veci, ktoré sú v štádiu 

vyšetrovania a predsa nejaká prezumpcia neviny tu platí. P. Vaňo a Vaňo, odpustite si osobné invektívy 

a reagujte na obsah príspevkov, nie na osoby.  

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- chcem upriamiť pozornosť na výzvu PSK, kde oprávneným žiadateľom môžu byť aj občianske združenia, 

teda aj naše športové kluby, ktoré potrebujú súrne peniaze, sa môžu o tieto dotácie uchádzať, aby sa 

informovali na príslušných miestach, čo a ako je potrebné urobiť.  

 

Mgr. Miroslav Kovalík, poslanec MsZ: 

- súhlasím s vami, p. primátor, že sú potrebné aj iné investície a viem, že je potrebné nejakých 400 tisíc 

€ na dofinancovanie, avšak mal som aj na mysli, že my môžeme ísť do tejto žiadosti, ale nemusíme ísť 

na kompletnú rekonštrukciu. Minimálna výška tejto dotácie je od 20 tisíc € a maximálna 200 tisíc €. 

Poďme postupne či už chodníkmi, alebo poďme do interiéru a pokračujme ďalšími časťami   

 

 

Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 
- ospravedlňujem sa, že som zle zahlasovala v bode. č 16, zle som to pochopila.  

 
- chcela by som sa vyjadriť k skateparku, bola som sa tam pozrieť, sú tam osb dosky, ktoré nie sú kryté 

podľa tej vizitky, ktorá tam je, mesto investovalo 5 tisíc € zvyšok 10 tisíc € investuje Slovenská sporiteľňa, 

osb dosky nie sú kryté, namákajú, celá ta stavba do jari bude k ničomu, pretože tie dosky nebudú spĺňať 

žiadne bezpečnostné kritériá. Čo sa týka rozmiestnenia, je to rozmiestnené veľmi zle, čo som sa 

rozprávala s chlapcami, ktorí vo voľnom čase skatujú. 

- na poslednom MsZ som sa v interpelácii pýtala na osvetlenie atletickej dráhy fotovoltaickými článkami 

a nedostala som odpoveď.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

-  rozširovanie a vybavovanie skate parku bude pokračovať tento rok, ja ako poslanec PSK využijem svoju 

možnosť a do maximálnej výšky jednorazovej vložím dotáciu PSK, pokiaľ pristúpi aj mesto k tejto akcii, 

takto opäť tento rok by tam mohlo tiecť niekoľko tisíc € na to, aby sme tento skate park dovybavili, aby 

tam mohli prebiehať nielen tréningy, ale aj seriózne preteky.  Súhlasím, tie rampy z osb dosiek nie sú 



vyhovujúce, avšak kvázi dokončenie skate parku bolo niekedy koncom novembra a nebolo možné ďalej 

na tomto pracovať. Na jar práce na tomto skate parku budú pokračovať aj za účasti skaterov.  

 

Mgr. Daniela Lenková, poslankyňa MsZ: 

- poprosím o informáciu, prečo, kto a kedy rozhodol o jeho umiestnení, pôvodne mal byť pri zadnej časti 

tribúny a mala tam byť aj lezecká stena, cez FB som zistila, že sa skatepark buduje na úplne inom mieste, 

čo sa mi nezdá byť dobrým a vhodným riešením.  

 

Ing. Marek Greš, referent oddelenia výstavby: 

- samotní skateri boli účastní už pri projektovaní čo sa týka rozmiestnenia týchto prvkov a tak isto boli 

prizvaní a boli účastní pri samotnej realizácii, kde došlo k úprave podľa ich predstáv. Ťažko povedať, 

podľa čoho p Šoltisová usúdila, že sú umiestnené nevhodne, alebo kto jej to povedal, či boli vlastne títo 

chlapci účastní tam, alebo to bol úplne niekto iný, kto vôbec nemal záujem prísť a spolupodieľať sa na 

tom.  

 

Mgr. Alžbeta Šoltisová, poslankyňa MsZ: 

- rozprávala som sa s amatérskymi skatermi násť- ročnými, ktorí povedali, že napríklad rampa má veľmi 

ostrý uhol dole, povedali, že skok je blízko doskočiska a dojazdisko je veľmi blízko plota. 

 

Erik Radačovský, poslanec MsZ: 

- chcel by som sa vrátiť k voľbe riaditeľa MsKs a chcel by som poprosiť p. primátora do budúcnosti ak 

nastane nejaká takáto udalosť, kde bude MsZ musieť hlasovať o nejakej osobe, tak by som poprosil 

zápisnicu pre všetkých poslancov z výberového konania.  

 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

- bolo to v mojej kompetencii a myslím si, dôvera poslancov i u druhých poslancov by tu mala byť.  

 

JUDr. Martin Judičák, prednosta MsÚ: 

- keď budú súhlasy uchádzačov spĺňať požiadavky GDPR, budú zverejnené na stránke mesta pre všetkých 

nielen pre poslancov. V tomto prípade sa to nedalo.  

 

Erik Radačovský, poslanec MsZ: 

- nejde tu o to, aby som neveril výberovej komisii, len si myslím, že by to bolo tak lepšie.  

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- chcel by som vás informovať o jednej drobnosti. Zajtra by malo prebehnúť pracovné stretnutie 

poslancov za Sabinovský okres s p. Ing. Jaroslavom Humeníkom, ktorý je oblastným riaditeľom správy 

ciest PSK za okres Sabinov a Prešov. Toto pracovné stretnutie sa uskutoční za účelom vytipovania kriticky 

poškodených povrchov ciest II a III. triedy, ktoré by mali byť v rámci badgetu, ktorý máme vo výške 280 

tisíc € servisované v tomto roku.  

-  PSK vynaloží v r. 2019 a v r. 2020 finančné prostriedky v objeme 55 mil. €, čo je najväčší badget v rámci 

rozpočtu počas celej histórie vyššieho územného celku na opravy a rozširovanie ciest II a III triedy. 

V rámci tohto badgetu ako poslanec PSK vytváram aktivity, ktoré sú podnetmi od našich občanov. Sú to 

požiadavky od občanov Ul. Tehelná, ktorí chcú spomaľovacie ostrovčeky pri vstupe do mesta Sabinov od 

Červenej Vody, ďalší spomaľovací ostrovček by mal byť vybudovaný pri vstupe do mesta Sabinov z obce 

Ražňany, a pri vstupe do obce Ražňany z obce Uzovský Šalgov.  

 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- zablahoželal  p. Potockému k narodeninám.  

 

 Ing. Michal Repaský, primátor mesta dal hlasovať za vystúpenie Márie Červeňákovej  

 

Za vystúpenie Márie Červeňákovej hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 



Za: 13 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali:0  

Prítomní:13 

Za Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 

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

Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon Vaňo, Ing. Peter Vargovčík 

Konštatujem, že vystúpenie MsZ  - schvaľuje. 

 

Mária Červeňáková občianka mesta: 

- chcem v krátkosti reagovať na to, čo sa stalo na MsZ 10.12. 2018. Bola som navrhnutá za členku do 

sociálno bytovej komisie. Pri schvaľovaní do tejto komisie poslanec KDH Jozef Kropiľák dal pri mojom 

mene návrh na výmenu za občana Vincenta Matiju, ktorý bol do komisie aj schválený. V pozmeňujúcom 

návrhu p. Kropiľák uviedol nepravdivý údaj o mojej osobe. Konkrétne uviedol - citujem zo zvukovej 

nahrávky „ Nebolo by dobré, aby bola p Červeňáková členkou komisie, pretože bola reakcia od občanov 

miestnej časti Orkucany vzhľadom k tomu, že p. Červeňáková bola v skupine, ktorá mala nejaké záujmy 

ohľadom ťažby štrku a sú tam  súdne spory a z tohto dôvodu by mohla ťažko zastupovať občanov 

miestnej časti Orkucany. Pán poslanec ma týmto nepravdivo obvinil na nepodložených dôkazoch. P. 

poslanec pochybil, keď na základe nepravdivej informácie od jedného kontroverzného občana z Orkucian, 

ktorý pred MsZ obchádzal všetkých občanov a nabádal ich k tejto zmene. P. Kropiľáka nezaujímalo, či p. 

Matija spĺňa podmienky člena komisie. Nie som členkou pozemkového spoločenstva v Orkucanoch, nie 

som jeho spolu podielničkou, nemám nič spoločné s jeho činnosťou. Naopak, p. Vincent Matija, ktorý bol 

zvolený do komisie ako fyzická osoba je účastným v niekoľkých súdnych sporoch s pozemkovým 

spoločenstvom v Orkucanoch. Týmto vás p. Kropiľák uviedol do omylu, pošpinil moju česť a moje dobré 

meno. Na základe nepravdivej informácie ma ohovoril na verejnosti. Žiadam, aby sa mi p. poslanec 

Kropiľák tu na tomto mieste verejne prístupnom ospravedlnil za krivé obvinenie, za pošpinenie môjho 

mena a za verejné ohovorenie. V opačnom prípade budem postupovať zákonnou cestou v občiansko 

právnom konaní na súde za trestný čin ohovárania.  

 

Jozef Kropiľák, poslanec MsZ: 

- trošku by som chcel na ozrejmenie tejto situácie povedať, že až do uvedeného dátumu 10.12.2018 som 

s p. Červeňákovou mal výborné vzťahy. Navštívila ma v práci a požiadala ma, aby som ju navrhol ako 

členku komisie. Na stretnutí nás poslancov som ju do komisie navrhol v domnení, že je to človek, ktorý 

sa pohybuje vo verejnej sfére, pracuje v štátnej správe, zároveň dlhodobo vnímam rôzne napäté vzťahy 

medzi určitými skupinami v Orkucanoch. X krát sme už riešili problém aj tu priamo na MsZ , aj na 

stavebnej komisii, a to žiadosti pozemkového spoločenstva o zmenu územného plánu a následne sme to 

stopli. Nemám záujem nikoho uraziť, ani sa ho dotknúť. Ja sa verejne ospravedlňujem p. Márii 

Červeňákovej, ale zároveň navrhujem, aby sme prehodnotili stanovisko pri voľbe do komisie sociálnej 

a bytovej, a aby sme sa tým v najbližšej budúcnosti zaoberali. Veľmi osobne som bral situáciu keď sme 

zrušili orkucanskú komisiu, pretože sami dobre viete, že táto komisia počas celého funkčného obdobia 

vyprodukovala veľmi málo podkladov k zasadnutiu MsZ a aj v tomto konkrétnom prípade, ak sme riešili 

tento problém s pozemkovým spoločenstvom, tak p. Kostovčík ako predseda komisie sa vyjadril, že jeho 

komisia nie je schopná riešiť tento spor, pretože sú tam tie záujmové skupiny proti sebe, že nie sú schopní 

dospieť k nejakému stanovisku. Chcem poprosiť p. Červeňákovú, aby sa vyjadrila, či mala nejaký vzťah 

k pozemkovému spoločenstvu.  

 

Mária Červeňáková, občianka mesta: 

- nie som členkou pozemkového spoločenstva a nemám žiadne podiely v tomto spoločenstve a nevyvíjam 

žiadnu činnosť v tomto spoločenstve, čiže myslím si, že je to dostatočne vysvetlené.  

 

Mgr. Daniela Lenková poslankyňa MsZ: 

- požiadal ma p. Kostovčík, či sa k predmetnej veci môže vyjadriť  



 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta dal hlasovať za vystúpenie p. Tibora Kostovčíka: 

 

Za vystúpenie p. Tibora Kostovčíka hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne: 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali:1 

Prítomní:13 

Za Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Daniela 

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

Peter Vargovčík  

Zdržali sa: Mgr. Marián Valkovič 

Nehlasovali: Mgr. Šimon Vaňo 

Konštatujem, že vystúpenie MsZ  - schvaľuje. 

 

Tibor Kostovčík, občan mesta: 

- komisia Orkucanská bola komisia MsZ, ktorá je limitovaná zákonom o obecnom zriadení. Ako povedal 

p. Kropiľák, že nedostali žiadnu správu, tak jednalo sa tam o občiansko právny spor, na ktorý komisia 
kompetencie a ani MsZ  nemá. Komisia riešila veci, ktoré spadajú pod to, čo môže MsZ robiť. Na komisiu 

chodil aj terajší p. primátor, tak môže povedať, čo komisia riešila. Riešili sme veci, ktoré sa týkajú občanov 

- chodníky, cesty, osvetlenie, škôlka, ktorá sa bude rekonštruovať. Tak si myslím, že p. Kropiľák by nás 
nemal zaťahovať do občiansko právnych sporov, ktoré nespadajú pod mesto, ešte by som povedal 

k tomu, že väčšia časť členov z radu občanov boli priamo účastníkmi týchto sporov tak nemohli hlasovať 
sami o sebe, o svojich petíciách, atď.  

 
Ing. Marek Hrabčák, PhD., poslanec MsZ: 

- smutné na tomto všetkom je, že v Orkucanoch sú za všetkým peniaze. Je to hnusná ťažba, ktorá ľudom 

zaslepila oči, ktorí si tam žili v symbióze, dnes sú Orkucany celé rozbité a ľudské vzťahy sú tam úplne 
narušené a čo je na tom najhoršie, že to prerástlo z lokálnej úrovne na celomestskú, celo sabinovskú. 

Pretože sami dobre viete, že prebiehajú obstarania zmien a doplnkov k zmene územného plánu. Tých 
zmien je 13 alebo 14, a práve kým neprebehnú všetky doplnky a zmeny k zmene územnému plánu, tak 

ten plán nemôže byť zmenený. Orkucany nám blokujú  zmenu územného plánu v rôznych častiach nášho 

mesta. Ľudia sa dopytujú, prečo nemôžu stavať chatky, prečo nemôžu robiť to a ono v daných lokalitách, 
kde majú vlastné pozemky.  

 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta dal hlasovať za vystúpenie Jaroslava Macheka 
 
Za vystúpenie Jaroslava Macheka  hlasovali poslanci mesta Sabinov nasledovne:  
Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali:1  

Prítomní:13 

Za Ing. Ladislav Haluška, Ing. Marek Hrabčák, PhD., Mgr. Miroslav Kovalík, Jozef Kropiľák, Mgr. Eva 

Motýľová, Erik Radačovský, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Marián Valkovič, Stanislav Vaňo, Mgr. Šimon 

Vaňo, Ing. Peter Vargovčík  

Zdržali sa: Jozef Potocký 

Nehlasovali: Mgr. Daniela Lenková 

Konštatujem, že vystúpenie MsZ  - schvaľuje 
 

Jaroslav Machek, občan mesta: 
- chcem informovať p. poslancov, že som podal 29.10.2018 trestné oznámenie, že zmluva o zriadenie 

vecného bremena č. 97/2018 bola uzavretá v rozpore zo zákonom a je zaujímavé, že to vecné bremeno 

je uzavreté v prospech p. Matiju. Trestné oznámenie znie, že bolo podané vo veci zneužívania právomoci 
verejného činiteľa, marenia úlohy verejným činiteľom a trestného činu podvodu. Za ďalšie chcem 



informovať, že som podal trestné oznámenie na podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa 
na nezákonné vydanie stavebného a kolaudačného rozhodnutia mesta Sabinov v prospech p. Matiju. 

Podal som trestné oznámenie, že plynová prípojka pre p. Matiju na pozemku mesta bola vykonaná 

nezákonne, nakoľko nebolo zriadené vecné bremeno a tu hrozí, že bol porušený zákon o povinnosti pri 
správe cudzieho majetku, keďže sa tam nachádza škôlka a mohlo dôjsť k naplneniu skutkového stavu, 

trestného činu verejného ohrozenia. Chcem informovať, že stavebný úrad Sabinov vydal rozhodnutie pre 
p. Matiju č. 34, 45/2017 a toto stavebné rozhodnutie bolo ministerstvom dopravy a výstavby zrušené aj 

napriek vehementnej snahe stavebného úradu Sabinov, odôvodniť, že bolo zákonné. Bohužiaľ asi 

stavebný úrad Sabinov má slabo naštudovaný stavebný zákon, toto rozhodnutie je právoplatné, bola 
vydaná doložka právoplatnosti. Podal som trestné oznámenie z podozrenia spáchania úverového 

podvodu, predstavte si, že p. Matija založil nehnuteľnosť, na ktorú nemá stavebné povolenie  ako 
zábezpeku na úver, v prípade dokázania viny je trestná sadzba 1 až 5 rokov. Bolo podané trestné 

oznámenie z podozrenia zo spáchania subvenčného podvodu, v tejto veci konal prokurátor a nariadil 
vyšetrovateľovi kriminálnej polície Prešov začatie trestného stíhania zo spáchania subvenčného podvodu. 

Podľa § 225 ods. 1 v prípade dokázania viny je trestná sadzba 3 až 10 rokov a týka sa to p. Matiju. Chcem 

upozorniť p. Kropiľáka, aby konal a riešil môj podnet. Mám podozrenie, že p. Matija nezákonne postavil  
vchodovú bránu na pozemok mesta na jar roku 2018 a nemal v čase stavby zriadené vecné bremeno.  

Pýtam sa p. poslanca Kropiľáka, či vykladal nejakú kontrolnú činnosť pri nakladaní s majetkom mesta. Je 
zjavné, že vykonáva zábery na pozemku mesta a tieto zábery nie sú možné zo zákona a ich 

zhromažďovať, keďže tento záber bol vytvorený v auguste 2018 a bol použitý 25. 10. 2018, takže p. 

Matija zhromažďuje nezákonné informácie. Je zaujímavé, že je to prístupová cesta, kadiaľ chodia rodičia 
s deťmi do MŠ. T. z., že nezákonne vykonáva tento záznam. 

 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 

-  tak ako ste uviedli, nech to šetria orgány činné v trestnom konaní 
 

Alžbeta Červeňáková, občianka mesta: 

- chcem poprosiť p. Kropiľáka, aby sa mi ospravedlnil takým spôsobom, ako je zákonný.  
 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta: 
- p. poslanec sa ospravedlnil, je to v zázname už teraz, len kyticu a poboškac ce.  

 
Ing. Michal Repaský, primátor mesta – poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie MsZ. 
 
 
V Sabinove dňa 20.02.2019 

 
 
 
 
  

             ...........................................           .............................................. 
                    JUDr. Martin Judičák            Michal Repaský                                                   
                       Prednosta MsÚ                                                          primátor mesta 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Ladislav Haluška................................................... 

                                  

            Jozef Potocký .............................................................. 
 
 
 

Zapisovateľka: Mgr. Beáta Pribulová...................................... 


