
 
 

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov          
                                                                                                              

Číslo: 26 
 
 
Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 19.9.2016 
 
 
Názov materiálu:  Správa o výsledku  kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2016 
 
 
Obsah materiálu:  - správa 
 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 
 

berie na vedomie 
Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2016. 
         
          
 
 
Predkladá: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór 
Spracoval: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór 
 
 
 
 
V Trebišove, dňa  14.9.2016 
 
 

 
predkladateľ 
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Hlavný kontrolór Mesta Trebišov 

Číslo: HK – 07/2016 

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, dňa 19.9.2016 

 

 Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2016 

Na základe ustanovenia §18f ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení vykonal 
hlavný kontrolór Mesta Trebišov kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva za I. 
polrok 2016. 

 

Kontrolu vykonali:  Juraj Lenhardt 

                          

Predmet kontroly: 

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za I. polrok 2016. 

 

Cieľ kontroly: 

Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi.  

 

Kontrolované obdobie: 

I. polrok 2016 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 
Zistený stav:  

 
 
Uzn. č. 8/2016 zo dňa 25.1.2016 
Mestské zastupiteľstvo ukladá prednostovi mestského úradu v Trebišove poskytnúť 
poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí o to požiadajú, materiálne, technické a personálne 
zabezpečenie na vypracovanie a distribúciu písomného pozmeňujúceho návrhu 
k Programovému rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018. 

T: 29.1.2016 
Z: Mgr. Peter Sovák 
Úloha bola splnená  
 
 
Uzn. č. 9/2016 zo dňa 8.2.2016 
Mestské zastupiteľstvo ukladá prednostovi mestského úradu v Trebišove poskytnúť 
poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí o to požiadajú, materiálne, technické a personálne 
zabezpečenie na vypracovanie a distribúciu písomného pozmeňujúceho návrhu 
k Programovému rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018. 

T: 19.2.2016 
Z: Mgr. Peter Sovák 
Úloha bola splnená  
 
 
Uzn. č. 20/2016 zo dňa 22.2.2016 
Mestské zastupiteľstvo ukladá prednostovi Mestskému úradu v Trebišove  

1. zapracovať do programového rozpočtu zmeny vyvolané pozmeňujúcim návrhom  
k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 

 
T: 29.2.2016 
Z: Mgr. Peter Sovák 
Úloha bola splnená  
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Uzn. č. 42/2016 zo dňa 18.4.2016 
Mestské zastupiteľstvo ukladá prednostovi Mestskému úradu v Trebišove vstúpiť do 
rokovania s katastrálnym odborom Okresného úradu Trebišov s cieľom zabezpečiť nápravu 
chybne evidovaných údajov v súbore grafických informácií (SGI) katastra nehnuteľností 
v zastavanom území mesta Trebišov, v rozsahu registra parciel C-KN: 

- parc. č. 3966/422 (celá Agátová ulica) s nadväznosťou na všetky susediace parcely, 
- parc. č. 3966/226 (areál radových garáží na severnom konci Agátovej ulice) 

s nadväznosťou na všetky susediace parcely vrátane všetkých garáží, 
- parc. č. 2135 (Cintorínska ulica) s nadväznosťou na všetky susediace parcely a na 

parc. 2106/3 (bytovka Cintorínska ul. č. 2220).  
 
T: 18.5.2016 
Z: Mgr. Peter Sovák 
Úloha bola splnená  
 
 
Uzn. č. 59/2016 zo dňa 20.6.2016 
Mestské zastupiteľstvo ukladá prednostovi Mestskému úradu v Trebišove  

a) zrealizovať zúčtovanie prerozdelenia záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2015 
 

T(a): 30.6.2016 
Z: Mgr. Peter Sovák 
Úloha bola splnená  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Trebišove, dňa 14.9.2016                                                          

                                                                                                          ______________________ 

                                                                                                                      Juraj Lenhardt 
                                                                                                                 hlavný kontrolór mesta 


