
                           Mesto SABINOV 
Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov 

Primátor mesta Sabinov využíva svoje zákonne oprávnenie (vyplývajúce z ustanovenia § 13 

ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) a  

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Sabinove č. 45 z 25. 4. 2019, 

ktorým mestské zastupiteľstvo okrem iných schválilo:  

 pozastavenie procesu prípravy projektového zámeru Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, 

n. o. 

 pozastavenie podávania žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre projekt Centra integrovanej 

zdravotnej starostlivosti 

 úpravu zakladacej listiny a štatútu s vylúčením možnosti majetkového podielu Rojak s. r. o. vo 

vyššom podiele ako je vklad pri zakladaní CIZS 

a to z dôvodov, že: 

- odporuje zákonu, a to  

1. zákonu č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 

prospešné služby (ďalej len „zákon“), ktorý ako aj samotná zakladacia listina 

neumožňuje úpravu zakladacej listiny. Zakladateľ neziskovej organizácie môže 

majetkové postavenie konkrétnej neziskovej organizácie v maximálnej miere 

ovplyvniť práve v procese jej zakladania. Po ukončení tejto fázy sa možnosť 

zakladateľa ovplyvniť nakladanie s majetkom zužuje, 

2. ustanoveniu § 19 ods. 2 písm. i) zákona, v zmysle ktorého je na rozhodnutie o 

zmenách v štatúte jedine kompetentne opravená správna rada neziskovej 

organizácie, teda organizácie so samostatnou právnou subjektivitou, 

3. ustanoveniu § 23 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého riaditeľ neziskovej organizácie 

ako jej štatutár riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje 

o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú týmto zákonom, 

zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov,  

- je v rozpore so Štatútom neziskovej organizácie Centrum integrovanej zdravotnej 

starostlivosti, n. o., konkrétne: 

1. s ustanovením článku V. bod 2 písm. i), v zmysle ktorého správna rada rozhoduje 

o zmenách v tomto štatúte,  

- je pre obec zjavne nevýhodné, 

1. keďže mesto Sabinov má eminentný záujem na rozširovaní ponuky poskytovaných 

zdravotníckych služieb a na modernizácií zdravotníckej infraštruktúry v meste, tak 

akékoľvek kroky smerujúce proti tomuto zámeru sú pre mesto nevýhodné, navyše 

v situácií, keď už došlo k viacerým realizovaným úkonom, postupne napĺňajúcim 

vyššie uvedený zámer. Taktiež pozastavenie procesu prípravy projektového zámeru 

Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, n. o. je v tejto chvíli nemožné, a to 

z dôvodu, že proces prípravy projektového zámeru bol riadne ukončený 

a predložený na Ministerstvo zdravotníctva SR. 

 

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

                         Ing. Michal Repaský 

      primátor mesta 
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