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Komisia finančná          
                                                                                             

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 12.9.2016 
 
 
 
 
    Poslanci    Neposlanci 
Prítomní členovia komisie: 1. Ing. Jozef Cifranič    1. Jozef Fáber  
    2. Ing. Gejza Gore      
    3. Ing. Peter Bobík 
    4. Ing. Marián Kolesár   
              

               
                                        
Neprítomní členovia komisie:      1. MVDr. Július Selecký 
                                                      2. Ing. Vladimír Besler
                                                            
            
Ostatní prítomní:      1. Mgr. Viera Mokáňová 

2. Mgr. Peter Sovák 
 3. Ing. Peter Duč  

4. PhDr. Beáta Hippová  
      
                                                                                                           
     
Priebeh rokovania: 
 

1. Otvorenie 
Rokovanie finančnej komisie otvoril predseda komisie Ing. Cifranič. Program 
rokovania bol schválený jednomyseľne.  

2. Polročná hodnotiaca správa za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016 Programového 
rozpočtu mesta Trebišov 
Materiál bol na Úradnej tabuli mesta zverejnený dňa 30.8.2016 a členom finančnej 
komisie zaslaný elektronickou poštou.  
Poslanec Ing. Kolesár upozornil na čerpanie podprogramu 14.10 k 30.6.2016 
v rozsahu 119,28%.  
Ing. Duč poznamenal, že s kódom zdroja 41 (vlastné príjmy mesta) bol rozpočet 
v rámci podprogramu 14.10 čerpaný  na 74,65 %, zvyšok plnenia bol s kódom zdroja 
111 (dotačné príjmy mesta).  
Finančná komisia Polročnú monitorovaciu správu za obdobie od 1.1.2016 do 
30.6.2016 Programového rozpočtu Mesta Trebišov prerokovala a odporúča MsZ 
zobrať na vedomie v predloženej podobe. Zároveň odporúča dbať na dodržiavanie 
čerpania rozpočtu v rámci jednotlivých podprogramov, obzvlášť podprogramu 14.10. 
Za uvedený návrh hlasovali členovia jednomyseľne. 

3. Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2016 
Materiály boli na Úradnej tabuli mesta zverejnené dňa 30.8.2016 a členom finančnej 
komisie zaslané elektronickou poštou.  
Finančná komisia odporúča MsZ pôvodný Návrh Rozpočtového opatrenia č. 4 
zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2016 schváliť v upravenej podobe: 
V príjmovej časti ostáva Návrh bezo zmien.  
Vo výdavkovej časti finančná komisia odporúča vykonať nasledujúce zmeny, ako aj 



ich zapracovanie do predkladaného návrhu rozpočtového opatrenia č. 4 a súvisiacej 
dôvodovej správy:  

01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány Správa mesta a poslanci MsZ. Finančná 
komisia odporúča nezahrnúť do rozpočtového opatrenia č. 4 navýšenie bežných 
výdavkov o 13,00 tis. € na podprograme 1.2 (Činnosť samosprávnych orgánov) 
s odôvodnením, že k prečerpaniu funkčnej klasifikácie 01.1.1 zatiaľ nedôjde.  
Za uvedený návrh hlasovali členovia jednomyseľne. 

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi. Finančná komisia odporúča nezahrnúť do 
rozpočtového opatrenia č. 4 navýšenie bežných výdavkov o 90,00 tis. € na 
podprograme 6.2 (Uloženie komunálneho odpadu) s odôvodnením, že k prečerpaniu 
funkčnej klasifikácie 05.1.0 zatiaľ nedôjde.  
Za uvedený návrh hlasovali členovia jednomyseľne. 

05.6.0 – Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná (odvodnenie Milhostov 
a odvodnenie Paričov). Poslanec Ing. Kolesár navrhuje v dôvodovej správe 
k rozpočtovému opatreniu č. 4 opraviť dôvod pozastavenia účinnosti § 50j Zákona 
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov v rozpočte UPSVaR.  
Za uvedený návrh hlasovali členovia jednomyseľne. 

06.2.0 – Rozvoj obcí – PD – obnova parku – projekt Interreg V. Finančná komisia 
odporúča v dôvodovej správe k uvedenému bodu ponechať len tento text: 
„V súvislosti s Uznesením MsZ č. 23/2016 je potrebné v rozpočte vyčleniť 
prostriedky v celkovej hodnote 21,32 tis. € na obstaranie PD súvisiacej s 
dokumentáciou pamiatkového architektonicko–historického výskumu.“  
Za uvedený návrh hlasovali členovia jednomyseľne. 

08.1.0 – Rekreačné a športové služby. Finančná komisia odporúča nezahrnúť do 
rozpočtového opatrenia č. 4 navýšenie bežných výdavkov o 2,50 tis. € z dôvodu už 
schváleného uznesenia MsZ č. 36/2016. 
Za uvedený návrh hlasovali členovia jednomyseľne. 

09 Školské zariadenia – MŠ, CVČ, ZUŠ. Finančná komisia odporúča nenavyšovať 
rezervu na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov o čiastku 
35,42 tis. €. 
Za uvedený návrh hlasovali členovia jednomyseľne. 

09 Školské zariadenia – MŠ, CVČ, ZUŠ. Finančná komisia odporúča z pôvodného 
návrhu rozpočtu vyňať sumu 24,85 tis. € z rezervy na originálne kompetencie. 
Uvedená suma sa  týka zabezpečenia zvýšenia platov pedagogických zamestnancov 
regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy od 1.9.2016. 
Ako dôvod neakceptovania čerpania tejto sumy uviedla finančná komisia potrebu 
prepracovať sadzby VZN č. 142/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2016 a následne poskytnutie 
dotácie schváliť. Čerpanie zvyšných prostriedkov z rezervy na originálne 
kompetencie v sume 23,09 tis. €, v členení podľa dôvodovej správy k rozpočtovému 
opatreniu č. 4, finančná komisia navrhuje MsZ schváliť v zmysle predkladaného 
návrhu na uznesenie.  
Za uvedený návrh hlasovali členovia jednomyseľne. 

09.1.2.1 – Súkromná ZUŠ. Finančná komisia odporúča ponechať rozpočtované 
prostriedky v pôvodnej výške tzn. 106,26 tis. €.  
Za uvedený návrh hlasovali členovia jednomyseľne. 

4. Obstaranie rolby: 
Materiály boli členom finančnej komisie zaslané elektronickou poštou.  
Vedenie Mesta z dôvodu neúspešnej súťaže predložilo opätovne na rokovanie 



finančnej komisie materiál na obstaranie rolby. Tento materiál bol tvorený 
technickými špecifikáciami troch hodnotených modelov, ako aj porovnaním ich 
ekonomickej efektívnosti.  
Finančná komisia odporúča vyhotoviť technickú správu k navrhovaným modelom 
rolby, ktorá by mala byť prerokovaná na komisií výstavby a následne na komisii 
finančnej s už pripraveným objednávkovým formulárom pre verejné obstarávanie.  
Za uvedený návrh hlasovali členovia jednomyseľne. 

5. Rôzne 

a) Poslanec Ing. Gore sa informoval ohľadom stavu v akom sa nachádza 
rekonštrukcia strechy na ZŠ Komenského 2. Prednosta MsÚ Mgr. Sovák 
odpovedal, že s rekonštrukciou sa ešte nezačalo.  

b) Finančná komisia apelovala na finančné vysporiadanie investičnej akcie Dom 
smútku, nakoľko p. Havrilčák požiadal členov finančnej komisie o vyriešenie 
danej situácie. Prednosta MsÚ Mgr. Sovák vysvetlil, že medzi vedením mesta 
a p. Havrilčákom prebieha intenzívna komunikácia smerujúca k vyriešeniu 
situácie.  

6. Diskusia 
V tomto bode neboli vznesené žiadne postrehy, námety ani pripomienky.  

7. Záver  
V závere rokovania sa predseda Ing. Cifranič poďakoval všetkým zúčastneným za 
účasť a rokovanie ukončil. 

 
 
V Trebišove, dňa 14.9.2016 
 
Zapísal: Ing. Peter Duč, tajomník komisie 
Schválil: Ing. Jozef Cifranič, predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


