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Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 25.01.2019 
 

 

 

    Poslanci    Neposlanci 

Prítomní členovia komisie: 1. Ing. Peter Duč   1. Ing. Jozef Repovský 

    2. Ing. Jozef Gazdag    2. PhDr. Andrej Bandoľa

    3. Miroslav Davala   3. Ing. Jozef Cifranič  

    4. Ing. Peter Bobík   

                  

Neprítomní členovia komisie:        

       

     

          

Ostatní prítomní:                        1. PhDr. Beáta Hippová 

    2. Mgr. Michaela Dučová 

  

 

    

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie finančnej komisie otvoril predseda komisie Ing. Duč.  

Do bodu Rôzne bol členom komisie predložený materiál: 

- Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne 

Za zaradenie tohto materiálu do bodu Rôzne hlasovali členovia komisie nasledovne: 

Hlasovanie 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

 

Upravený program rokovania bol schválený jednomyseľne. 

 

2. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2019 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. 

 

Finančná komisia Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2019 prerokovala 

a odporúča MsZ zobrať na vedomie. 

 

ZA – 7  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

 

3. Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Trebišov 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Mesto Trebišov vyčlenilo v Rozpočtovom opatrení primátora mesta 

č. 1/2019 finančné prostriedky vo výške 50,00 tis. € na participatívny rozpočet , aby 



občania mesta priamo mohli rozhodovať o tom, kam bude smerovaná časť výdavkov 

mesta. 

 

Finančná komisia Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Trebišov prerokovala a 

odporúča MsZ predmetný materiál zobrať na vedomie. 

 

ZA – 7  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

4. Nákup autobusu  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Členov komisie oboznámil so zámerom mesta, z dôvodu bezpečnosti 

cestujúcich, obstarať novší jazdený autobus, pričom verejným obstarávateľom budú 

Technické služby Mesta Trebišov.  

 

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť zámer 

obstarať jazdený autobus. 

 

ZA – 7  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

5. Cyklochodníky + IS 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie o výsledku 

stretnutia za účasti riaditeľa okresného dopravného inšpektorátu a dopravných 

inžinierov, ktorého cieľom bolo rozanalyzovanie a prehodnotenie možných variant 

cyklochodníkov najmä v súvislosti s existujúcou výzvou ohľadom cyklochodníkov. 

 

Finančná komisia Informatívnu správu z rokovania trás cyklochodníkov zobrala na 

vedomie. 

 

ZA – 7  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

6. Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami   

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami je 

doplnený o prenájom zasadacej miestnosti v administratívnej budove okresného 

úradu.  

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  Cenník služieb 

poskytovaných mestom a mestskými organizáciami schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 7  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

7. Rôzne  

Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne. 

Materiál na rokovanie finančnej komisie predložil viceprimátor Ing. Duč. Informoval 

o prebiehajúcich rokovaniach medzi mestom Trebišov, Úradom vlády SR 

a Protimonopolným úradom SR a o zahájení prác na príprave podkladov pre verejné 

obstarávanie na stavebnú časť a procesu vyhodnotenia rozpočtu bazénovej 

technológie. 



 

Finančná komisia Informatívnu správu o stave rekonštrukčných prác na objekte 

Mestskej plavárne prerokovala a odporúča MsZ predmetný materiál zobrať na 

vedomie. 

 

ZA – 7   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

 

8. Diskusia 

Poslanec Ing. Gazdag požiadal o vykonanie kontroly stavu objektu hotela Športklub 

po oprave strechy s tým, že bude potrebné identifikovať nevyhnutné stavebné práce 

brániace znehodnoteniu tohto mestského objektu.  

Viceprimátor Ing. Duč uviedol, že oddelenie výstavby a majetku zrealizuje obhliadku 

tohto objektu, o ktorej budú následne členovia finančnej komisie informovaní 

elektronickou poštou.  

Poslanec Ing. Bobík požiadal finančné oddelenie o zaslanie plnenia rozpočtu 

výdavkov na funkčnej klasifikácii 01.1.1 (Správa mesta) za rok 2018. 

Tajomníčka komisie PhDr. Hippová uviedla, že prehľad čerpania rozpočtu výdavkov 

bude poslancovi Ing. Bobíkovi zaslaný elektronickou poštou až po vykonaní 

účtovnej závierky za rok 2018.  

 

9. Záver  

V závere rokovania sa predseda komisie Ing. Duč poďakoval všetkým zúčastneným 

za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

V Trebišove 28.01.2019 

 

 

Zapísala: PhDr. Beáta Hippová, poverená zastupovaním vedúceho odd. finančného  

Schválil: Ing. Peter Duč, predseda komisie 


