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Vážená p. poslankyňa, Vážený p. poslanec Prešovského samosprávneho kraja 

 

Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu pri schvaľovaní poslaneckého návrhu  

„Zámer PSK obnovy športovísk na pozemkoch v k.ú. Sabinov“ 

Predmetný poslanecký návrh sa  týka areálu , ktorý je súčasťou bývalej Obchodnej 

akadémie v Sabinove a niekoľko desaťročia je využívaný na športové a relaxačné účely nie len 

pre mládež, žiakov ( študentov) základných a stredných škôl, ale aj pre mnohé rodiny s deťmi .  

Využívajú ho nielen samotní Sabinovčania, ale aj verejnosť z okolitých obcí. Každoročne sa na 

týchto športoviskách s obľubou organizujú rôzne oblastné, či okresné súťaže dobrovoľných 

hasičov. Vzhľadom na výhodnú lokalitu a viacstranné verejnoprospešné účely má tento areál 

veľkú popularitu v širokej verejnosti okresu Sabinov.Za Nás, ale aj za mnohých Sabinovčanov 

vyjadrujeme poďakovanie Prešovskému samosprávnemu kraju za záujem a snahu aj naďalej 

zachovať tento  areál na športové a verejnoprospešné účely pre širokú verejnosť mesta Sabinov 

a okolitých obcí, no zároveň si uvedomujeme ich nevyhovujúci technický stav a  nevyhnutnosť 

obnovy a rekonštrukcie už existujúcich spevnených plôch pre účely rôznych športov                         

( basketbal, volejbal, futbal, plážový volejbal  a pod. ), ako aj využitie  trávnatej plochy na 

vytvorenie zóny pre mladšie generácie a rodiny s deťmi.  

Schválením tohto poslaneckého návrhu, by sme spoločne podporili a skvalitnili 

športové a voľnočasové aktivity mládeže, čím by sme im vytvorili kvalitný priestor na 

zmysluplné trávenie voľného času, podporu zdravého životného štýlu a pre rodiny s deťmi 

vhodný priestor na trávenie spoločného rodinného času.  

V závere tohto listu si dovolíme podotknúť, že okres Sabinov cíti deficit aj v kultúrnej 

oblasti. Ako jeden z mála okresov PSK nemá na svojom území zriadenú žiadnu kultúrnu 

inštitúciu v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a podporou tohto zámeru obnovy a rekonštrukcie 

športového areálu by sme aspoň čiastočne mohli prispieť k „zadosťučineniu“ verejnosti 

Sabinovského okresu.   
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