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Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 
Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie finančnej zo dňa 27.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Peter Duč, predseda komisie 

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie 

 

 

 

V Trebišove 29.03.2019 
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Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 27.03.2019 
 

 

 

    Poslanci    Neposlanci 

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

    2. Miroslav Davala    2. PhDr. Andrej Bandoľa

    3. Ing. Peter Bobík   3. Ing. Jozef Cifranič  

       

                  

Neprítomní členovia komisie: 1. Ing. Jozef Gazdag      

         

     

          

Ostatní prítomní:                     1. Mgr. Peter Sovák 

2. PhDr. Beáta Hippová

  

 

    

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie finančnej komisie otvoril predseda komisie Ing. Duč.  

 

Program rokovania bol schválený jednomyseľne. 

 

2. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2019 

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. 2/2019 prerokovala 

a odporúča MsZ zobrať na vedomie. 

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

 

3. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2019 

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. 3/2019 prerokovala 

a odporúča MsZ zobrať na vedomie. 

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

4. Žiadosť o úverový produkt – kontokorentný úver  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 



Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Mesto Trebišov žiada Všeobecnú úverovú banku, a.s. Bratislava 

o poskytnutie kontokorentného úveru vo výške 250 000,00 EUR, pri úrokovej sadzbe 

1M Euribor + 0,35% p.a., bez záväzkovej provízie a bez zabezpečenia. Súčasťou 

predkladaného materiálu je aj kladné stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu 

podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – kontokorentného úveru. 

  

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť 

v predloženej podobe. 

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

5. Zásady odmeňovania členov volených orgánov 
Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Aktuálne Zásady odmeňovania členov volených orgánov sú účinné od 

01.01.2013. Vzhľadom na fakt, že zasadnutia jednotlivých komisií, MsR  

i samotného MsZ a v neposlednom rade i príprava na zasadnutia, trvajú niekoľko 

hodín a práca v komisii je vysoko odborná vec, bol vypracovaný návrh na zvýšenie 

odmien členov volených orgánov. 

 

Finančná komisia Zásady odmeňovania členov volených orgánov prerokovala 

a odporúča MsZ schváliť v predloženej podobe.  

 

ZA – 5  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 1 

 

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 je rozšírený a upravený z dôvodu prevodu činností 

a prechodu zamestnancov na Technické služby mesta Trebišov. Poslanec Ing. Bobík 

navrhol z pracovných činností Technických služieb mesta Trebišov, v časti 

sadovnícke úpravy, vypustiť časť zeleninové priesady, pretože ceny priesad sa 

v sezóne menia. Ceny priesad by vychádzali z interného cenníka Technických 

služieb platného pre konkrétne obdobie sezóny.  

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ Cenník služieb 

poskytovaných mestom a mestskými organizáciami schváliť  po navrhovanej úprave 

poslanca Ing. Bobíka.  

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

7. Rôzne  

Do bodu rôzne nebol predložený žiadny materiál na prerokovanie.  

 

8. Diskusia 

Poslanec Ing. Bobík navrhol, aby sa finančná komisia v pravidelných intervaloch 

zaoberala návrhmi prípadných opatrení súvisiacimi s odpadovým hospodárstvom, 

nakoľko v roku 2019 sa bude schvaľovať Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnych daniach. Viceprimátor 



Ing. Duč informoval členov komisie, že mesto na nastavení systému odpadového 

hospodárstva v súčasnosti pracuje a zároveň poprosil všetkých členov finančnej 

komisie, aby aj oni prispeli svojimi návrhmi a poznatkami z praxe, pretože bude 

potrebné vhodne nastaviť systém z paušálnych poplatkov na množstevný zber, 

akceptujúc úroveň separácie jednotlivých občanov mesta Trebišov.    

  

9. Záver  

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

za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

V Trebišove 29.03.2019 

 

 

Zapísala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie 

Schválil: Ing. Peter Duč, predseda komisie 


