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Komisia finančná          
                                                                                             

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 13.4.2017 
 
 
 
     Poslanci           Neposlanci 
Prítomní členovia komisie: 1. Ing. Jozef Cifranič    1. MVDr. Július Selecký
    2. Ing. Marián Kolesár  2. Ing. Vladimír Besler
    3. Ing. Gejza Gore   
    4. Ing. Peter Bobík          

               
                                        
Neprítomní členovia komisie:     1. Jozef Fáber 
                                             
         
            
Ostatní prítomní:                         1. Mgr. Viera Mokáňová 
     2. Mgr. Peter Sovák  
     3. Ing. Peter Duč                                                    

4. Mgr. Martin Kohut  
     5. JUDr. Martin Galgoczy 
                                                                                                           
     
Priebeh rokovania: 
 

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

2. Rozpočtové opatrenie č. 1 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017 
Materiál bol na Úradnej tabuli mesta zverejnený dňa 7.4.2017 a členom finančnej 
komisie zaslaný elektronickou poštou. 
Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie so štruktúrou rozpočtového 
opatrenia č. 1.  
Poslanec Ing. Gore uviedol, že poslanci MsZ za hnutie Trebišov Nahlas sú pripravení 
podporiť len dve zmeny v rámci predkladaného návrhu rozpočtového opatrenia č. 1:  

 V príjmovej časti v kapitole 111003 – Výnos DzP poukázaný samospráve – 
zvýšenie o 54,12 tis. € v dôsledku ročného zúčtovania výnosu DzP za rok 
2016. 

 Vo výdavkovej časti v kapitole 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie – CZŠ sv. 
Juraja – projekt zateplenia budovy – presun finančných prostriedkov 
z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu v celkovej sume 
13,45 tis. €. 

Z pôvodného, vedením mesta navrhovaného rozpočtového opatrenia č. 1 boli teda na 
návrh poslanca Ing. Goreho vylúčené tri zmeny rozpočtu na strane výdavkov: 

 01.1.1 – Správa mesta a poslanci – zvýšenie vlastných bežných výdavkov 
o 54,12 tis. € z dôvodu poddimenzovaného rozpočtu výdavkov v rámci tejto 
rozpočtovej kapitoly, 

 06.2.0 – Rozvoj obcí – Z ÚPSVaR – aktivačné služby – zvýšenie bežných 
vlastných výdavkov o 20,00 tis. € z dôvodu spolufinancovania mzdových 
nákladov pracovníkov zamestnaných v rámci nástrojov zamestnanosti 
ÚPSVaR, 



 06.2.0 – Rozvoj obcí – Mestské aktivačné stredisko (MsAS) – zvýšenie 
bežných vlastných výdavkov o 50,00 tis. €. 

Finančná komisia odporúčala MsZ Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1 zmeny 
rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017 schváliť v upravenej podobe, po zapracovaní 
pripomienok poslanca Ing. Goreho. 
 
ZA – 5  PROTI – 1  ZDRŽAL SA – 0 

3. Návrh Záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2016 
Materiál bol na Úradnej tabuli mesta zverejnený dňa 7.4.2017 a členom finančnej 
komisie zaslaný elektronickou poštou. 
Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie so štruktúrou Záverečného 
účtu (ďalej len „ZÚ“). 
Poslanec Ing. Gore v súvislosti so Záverečným účtom žiadal vysvetliť: 

 skladbu sumy 115 000,01 € (na strane 15 ZÚ) – suma prostriedkov určených 
na prídel do fondu rozvoja bývania v nadväznosti na sumu 87 491,26 € (na 
strane 8 ZÚ), teda z čoho pozostáva rozdiel medzi týmito dvoma sumami, 

 hospodárenie fondov (na strane 16 ZÚ) komentár pod tabuľkou 23 k čerpaniu 
fondu rozvoja bývania – rozdiel medzi sumou 1 888,48 € uvedenou 
v tabuľke 23 a sumou 155,86 € uvedenou v komentári k tabuľke 23.  

Ing. Duč uviedol, že odpovede na vznesené otázky budú členom komisie zaslané 
elektronickou poštou.  
Poslanec Ing. Kolesár v súvislosti so ZÚ žiadal členom komisie elektronickou poštou 
zaslať: 

 podrobný rozpis 7. (tzv. zákonnej) zmeny rozpočtu k 31.12.2016, 
 zdôvodnenie rozdielu vlastných výnosov Technických služieb v sume 

472 219,64 € uvedených na strane 19, tabuľka 29 a sumy vlastných 
finančných prostriedkov v sume 643 640,11 € na strane 24, tabuľka 39, 

 v súvislosti s OZ Motorkare, dátum poskytnutia dotácie na rok 2016 a termín 
zúčtovania dotácie za rok 2015. Odporúčal vedeniu mesta, vzhľadom na 
neoprávnené použitie dotačných prostriedkov v roku 2015, tomuto OZ v roku 
2017 prostriedky z rozpočtu mesta neposkytovať.  

Poslanec Ing. Kolesár v súvislosti s Hodnotiacou správou za rok 2016 (ďalej len 
„HS“) poukázal na prekročenie rozpočtu výdavkov v jednotlivých podprogramoch 
v celkovej sume 111 000,00 €.  
Ing. Duč v tejto súvislosti uviedol, že aj v roku 2014 došlo k prečerpaniu 
jednotlivých podprogramov. Zdôraznil, že vôbec neprekročiť rozpočet výdavkov 
v rámci jednotlivých podprogramov je v reálnej praxi nemožné.  
Poslanec Ing. Kolesár odpovedal, že takýto výsledok hospodárenia mesta vyjadrený 
ZÚ a HS nie je ochotný schváliť bez výhrad a tomu by mal zodpovedať i návrh na 
uznesenie týkajúci sa schvaľovania ZÚ Mesta Trebišov za rok 2016.  
Poslanec Ing. Bobík narážal na nesúlad medzi stavom očakávanej skutočnosti za rok 
2016 (ďalej len „OS“) uvedenej v tabuľke rozpočtu na rok 2017 a skutočným 
čerpaním výdavkov za rok 2016 uvedeným v ZÚ.  
Ing. Duč odpovedal, že v kolónke OS za rok 2016 je uvedená len očakávaná 
skutočnosť a nie 100% reálny stav. Ten je uvedený v ZÚ.  
Finančná komisia po prerokovaní uvedeného materiálu neodporúčala MsZ schváliť 
ho v predloženej podobe:  
 
ZA – 5  PROTI – 1  ZDRŽAL SA – 0 

4. Koncepcia športu – prerozdelenie dotácie na športy  
Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 
Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s navrhovaným mechanizmom 
prerozdelenia zvyšnej sumy dotácie na športy v sume 65 000,00 €. Dodal však, že na 



základe výstupov z komisie školstva, kultúry a športu by navrhovaný mechanizmus 
mal byť súčasťou ucelenej koncepcie športu pre Mesto Trebišov. Rovnako by mal 
byť navrhovaný mechanizmus súčasťou nového VZN o poskytovaní dotácií a teda i 
každoročného prerozdeľovania dotácií pre športové kluby.  
Poslanec Ing. Bobík k uvedenému navrhol, aby bol s využitím jedného, dvoch 
ľubovoľných hodnotiteľov spätne prepočítaný objem poskytnutých dotácií za roky 
2015 (v celkovom objeme 110,00 tis. €), 2016 (v celkovom objeme 110,00 tis. €), 
ako aj za rok 2017 (v celkovom objeme 175,00 tis. €) s využitím navrhovaného 
mechanizmu.  
Poslanec Ing. Gore navrhol zostaviť podrobný prehľad o finančných tokoch do 
jednotlivých športových klubov. Tzn., poukazy pre mládež, poskytnuté dotácie 
z rozpočtu mesta, výdavky technických služieb na činnosť jednotlivých športovísk 
využívaných konkrétnymi klubmi (tzv. nepriame dotácie). Tento prehľad by mal byť 
taktiež súčasťou koncepcie športu.  
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a odporúčala ho na 
zapracovanie do koncepcie športu Mesta Trebišov s následným prerokovaním 
v komisii školstva, kultúry a športu a komisii finančnej.  

5. Nákup servera 
Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 
Prednosta Mgr. Sovák oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 
materiálom. Prítomným členom komisie rozdal podklady týkajúce sa verejného 
obstarávania (ďalej len „VO“). Taktiež členov komisie informoval, že parametre 
servera, ako aj podmienky obstarania boli dohodnuté na pracovnom stretnutí 
s poslancom Ing. Bobíkom.  
Poslanec Ing. Gore na základe Metodického usmernenia Úradu pre VO č. 5566-
5000/2017 (z podnetu Mesta Trebišov) zverejneného na stránke Úradu pre VO dňa 
20.3.2017 vyslovil názor, že k materiálom pre poslancov MsZ týkajúcim sa VO, 
v zmysle uznesenia MsZ č. 92/2015, bude v budúcnosti potrebné pripájať i súťažné 
podklady (objednávkový formulár, výzva na predkladanie ponúk). V opačnom 
prípade poslanci hnutia Trebišov Nahlas za takéto materiály hlasovať nebudú.  
MVDr. Selecký upozornil na, podľa jeho názoru, nevhodnosť uvádzať do súťažných 
podkladov priamo značku servera DELL. Tvrdil, že je vhodné detailnejšie 
špecifikovať parametre servera bez udávania konkrétnej značky výrobcu.  
V tejto súvislosti prednosta Mgr. Sovák odpovedal, že sa jedná buď o server značky 
DELL alebo jeho parametrický ekvivalent inej značky.  
Poslanec Ing. Kolesár sa v tejto súvislosti pýtal, či oproti návrhu na obstaranie 
servera z decembra 2016 je vhodné redukovať pôvodne navrhovaný počet dvoch 
serverov na súčasne navrhovaný jeden server.  
Prednosta Mgr. Sovák vysvetlil, že takéto redukované riešenie bude dostačujúce 
a obstarávaný server by mal byť produkčným s dostačujúcim výkonom na pripájanie 
ďalších aplikácií. Doplnil, že na zálohovanie dát môže byť využitý súčasný 
produkčný server, prípadne využitie služieb cloudingu.  
Ing. Duč poukázal na fakt, že v prípade obstarania servera nie je potrebné (vzhľadom 
na jeho predpokladanú hodnotu), v súlade s uznesením MsZ č. 92/2015, poslancami 
MsZ schvaľovať postup VO.  
Poslanec Ing. Kolesár potvrdil, že v tomto prípade nie je potrebné schvaľovať postup 
VO poslancami MsZ.  
Finančná komisia po prerokovaní uvedeného materiálu hlasovala takto:   
 
ZA – 1  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 5 

6. Nadobudnutie vyvolaných investícií v rámci  stavby „Optimalizácia distribučnej 
sústavy tepla v Trebišove“ kúpnou zmluvou 
Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 



K uvedenému materiálu členovia komisie nemali žiadne pripomienky a odporúčali 
MsZ schváliť ho:  
 
ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

7. Rozšírenie mestského kamerového systému – 7. Etapa 
Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 
Poslanec Ing. Gore vzniesol technickú poznámku – vzhľadom na neexistenciu šiestej 
etapy rozšírenia kamerového systému zosúladiť číslovanie (názov investičnej akcie) 
s reálnym stavom.  
Prednosta Mgr. Sovák ubezpečil členov komisie, že zistí skutkový stav a prípadné 
nezrovnalosti budú vo finálnom materiáli odstránené.  
Finančná komisia odporúčala MsZ po zapracovaní uvedených požiadaviek uvedený 
materiál schváliť:  
 
ZA – 5  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 1 

8. Zámer a verejné obstarávanie Rekonštrukcia telocvične Základnej školy 
Komenského 2 – časť rekonštrukcia sociálnych zariadení a bleskozvodu 
Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 
Poslanec Ing. Gore navrhol na predmetnú investičnú akciu vysúťažiť len materiál 
a stavebné práce zrealizovať mestskou stavebnou skupinou. Bleskozvod navrhol 
zrealizovať dodávateľským spôsobom prostredníctvom prieskumu trhu. Ako dôvod 
uviedol efektívnejšie využitie finančných prostriedkov a z prípadne ušetrených 
prostriedkov navrhol zrealizovať aj ďalšie rekonštrukčné práce na budove ZŠ.  
Viceprimátorka Mgr. Mokáňová v tejto súvislosti poznamenala, že prípadný ďalší 
účel použitia dotačných prostriedkov bude nutné preveriť u poskytovateľa.  
Finančná komisia odporúčala MsZ po zapracovaní uvedených požiadaviek uvedený 
materiál schváliť:  
 
ZA – 5  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 1 

9. Verejné obstarávanie – Oprava mestských cestných komunikácií a chodníkov 
Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 
Poslanec Ing. Gore požadoval v objednávkovom formulári, ktorý obdŕžali členovia 
finančnej komisie v bode 11 zmeniť termín zo 7 dní na 21 dní. Požaduje tiež, aby bol 
objednávkový formulár súčasťou materiálov, ktoré budú poslancom MsZ zaslané 
v súvislosti s rokovaním MsZ.  
Finančná komisia odporúčala MsZ po zapracovaní požiadaviek poslanca Ing. Goreho 
uvedený materiál schváliť: 
 
ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

10. Zámer a verejné obstarávanie – Obnova  amfiteátra v Trebišove 
Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 
Poslanec Ing. Gore požadoval v objednávkovom formulári, ktorý obdŕžali členovia 
finančnej komisie v bode 11 zmeniť termín z 5 dní na 14 dní. Požaduje tiež, aby bol 
objednávkový formulár súčasťou materiálov, ktoré budú poslancom MsZ zaslané 
v súvislosti s rokovaním MsZ.  
Finančná komisia odporúčala MsZ po zapracovaní požiadaviek poslanca Ing. Goreho 
uvedený materiál schváliť: 
 
ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

11. Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. NP – 4/2016 
Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 



Ing. Gore vzniesol požiadavku, aby sa zmluva uzatvorila na dva roky, avšak bez 
navrhovanej opcie na ďalšie dva roky.  
Finančná komisia odporúčala MsZ po zapracovaní požiadaviek poslanca Ing. Goreho 
uvedený materiál schváliť: 
 
ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

12. Rôzne – Ihrisko s umelým povrchom  
Ing. Duč predložil upravený návrh uznesenia na ihrisko s umelým povrchom, ktorý 
mal nahradiť prijaté uznesenie MsZ č. 14/2017 zo dňa 27.2.2017. Tento materiál bol 
zaslaný členom finančnej komisie elektronickou poštou. Avšak po získaní stanoviska 
z Úradu pre VO bol daný materiál vyhodnotený ako nevhodný. Následne bol členom 
komisie (priamo na rokovaní komisie) predložený ďalší upravený návrh uznesenia na 
ihrisko s umelým povrchom. S upraveným návrhom však členovia komisie 
nesúhlasili, pričom pochybenie pri procese VO pripísali Slovenskému futbalovému 
zväzu.  
Viacerí členovia komisie odporúčali požiadať o stanovisko k uvedenému návrhu 
obstarania umelého povrchu jednak právnickú kanceláriu a jednak aj samotný Úrad 
pre VO.  
Finančná komisia po prerokovaní materiálu odmietla, vzhľadom na nemožnosť 
dostatočne sa oboznámiť s materiálom, o ňom hlasovať.  

13. Diskusia 
Poslanec Ing. Gore, vzhľadom na početnosť a komplexnosť investičných zámerov 
mesta, navrhol spracovať ich detailný tabuľkový prehľad. V takomto prehľade by 
mali byť zahrnuté všetky už schválené investičné zámery, s dátumom ich schválenia 
a súvisiacimi uzneseniami MsZ, zvoleným procesom VO, termínom jeho začatia, 
aktuálnym stavom investičnej akcie, termínom presunu prostriedkov z prebytku do 
výdavkovej časti rozpočtu mesta. Tento prehľad navrhol, spolu s materiálmi na 
rokovanie MsZ, zasielať všetkým poslancom MsZ.  

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

 
V Trebišove, dňa 18.4.2017 
 
Zapísal: Ing. Peter Duč, tajomník komisie 
Schválil: Ing. Jozef Cifranič, predseda komisie 


