Hlavný kontrolór mesta Trebišov

Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva
v Trebišove za rok 2018
V zmysle ustanovenia § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení bola
vykonaná kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2018
(volebné obdobie 2014 – 2018).

Začiatok kontroly:
4.12.2018

Kontrolovaný subjekt:
Mesto Trebišov

Kontrolu vykonal:
Ing. Ľubomír Princík

Predmet kontroly:
Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2018 (volebné obdobie 2014 –
2018)

Cieľ kontroly:
Zistenie súladu so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi Mesta
Trebišov.

Kontrolované obdobie:
Rok 2018

Zistený stav:
V roku 2018 (volebné obdobie 2014 – 2018) bolo zvolaných spolu 6 zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Trebišove (ďalej MsZ), z toho 4 plánované a 2 neplánované zasadnutia. Na
týchto zasadnutiach MsZ bolo prijatých spolu 108 uznesení.
Zasadnutia MsZ v roku 2018 (volebné obdobie 2014 – 2018) a prijaté uznesenia:
1. 16.02.2018 – neplánované MsZ – prijaté uznesenia č. 1/2018 – 5/2018
2. 05.03.2018 – plánované MsZ – prijaté uznesenia č. 6/2018 – 24/2018
3. 14.05.2018 – plánované MsZ – prijaté uznesenia č. 25/2018 – 55/2018
4. 25.06.2018 – plánované MsZ – prijaté uznesenia č. 56/2018 – 75/2018
5. 01.08.2018 – neplánované MsZ – prijaté uznesenia č. 76/2018 – 83/2018
6. 17.09.2018 – plánované MsZ – prijaté uznesenia č. 84/2018 – 108/2018
Z celkového počtu 108 prijatých uznesení malo 32 uznesení informatívny charakter,
v ktorých MsZ zobralo na vedomie predložený materiál.
V troch prípadoch boli uznesenia MsZ nesplnené:
 Uznesením č. 4/2018 – MsZ schválilo zámer zabezpečiť vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove“.
o Žiadosť nebola podaná, nakoľko v lokalite (bývalé sklady PHM, ul. Kpt.
Nálepku – Nová Koronč), kde je plánované zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu je potrebné zmeniť územný plán mesta.
 Uznesením č. 52/2018 – MsZ schválilo zámer obstarať stavebný materiál na realizáciu
projektu „Sanácia detského bazéna na Mestskom kúpalisku v Trebišove“ a rezervovanie
finančných prostriedkov v prebytku rozpočtu mesta na rok 2018 na investičnú akciu v
objeme 15 760,00 EUR.
o Projekt nebol realizovaný, pretože podľa plánovaného zámeru sanáciu detského
bazéna nebolo možné technicky uskutočniť. Potrebné je zabezpečiť
vypracovanie realizačného projektu.
 Uznesením č. 56/2018 – MsZ žiadalo primátora v období 1.7. - 31.12.2018
o oznamovanie termínu uzávierky každého Mestského infolistu Trebišov poslancom
mestského zastupiteľstva e-mailovou správou, a to najmenej 15 dní pred týmto
termínom a o vyčlenenie dostatočného priestoru v každom mestskom infoliste na
uverejnenie príspevku každého poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý do uzávierky
o uverejnenie požiada.
o Termíny uzávierky Mestského infolistu Trebišov neboli poslancom mestského
zastupiteľstva oznamované a ani nebol vyčlenený priestor na uverejnenie
príspevkov poslancov a to v Mestských ifolistoch Trebišov č. 3 (dátum vydania
– 25.7.2018), č. 4 (dátum vydania – 15.8.2018), č. 5 (dátum vydania –
13.9.2018) a č. 6 (dátum vydania – 31.10.2018).
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Dve uznesenia MsZ boli zrušené:
 Uznesenie č. 44/2018 – schválenie projektu – „Zimný štadión v Trebišove –
rekonštrukcia osvetlenia a dobudovanie šatní“ bolo zrušené a nahradené uznesením č.
73/2018, v ktorom bolo schválené aj verejné obstarávanie na tento projekt.
 Uznesenie č. 73/2018 – schválenie projektu a verejného obstarávania na projekt –
„Zimný štadión v Trebišove – rekonštrukcia osvetlenia a dobudovanie šatní“ bolo
zrušené a nahradené uznesením č. 97/2018, nakoľko sa zmenili podmienky
financovania projektu, výšky dotácie zo strany SZĽH a výšky spolufinancovania zo
strany Mesta.
V plnení sú, resp. priebežne sa plnia uznesenia:
 Uznesenie č. 3/2018 – Zámer vypracovať žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32 pre projekt
Triedený zber komunálneho odpadu v Trebišove
 Uznesenie č. 5/2018 – Podpora rozvoja športu v Trebišove – schválenie žiadosti na
projekt
 Uznesenie č. 16/2018 – Rozšírenie mestského kamerového systému – 8. etapa
 Uznesenie č. 47/2018 – Rekonštrukcia strechy a osvetlenia telocvične, Základná škola
Pribinova 34, Trebišov – schválenie žiadosti o NFP
 Uznesenie č. 71/2018 – Podpora rozvoja športu v Trebišove – schválenie rezervovania
finančných prostriedkov
 Uznesenie č. 75/2018 – Rekonštrukcia divadelnej sály v budove MsKS – schválenie
zámeru a vypracovania žiadosti
 Uznesenie č. 78/2018 – Oprava strechy budovy Centra voľného času
 Uznesenie č. 80/2018 – Obnova Mestskej plavárne v Trebišove
 Uznesenie č. 95/2018 – MŠ 1. decembra v Trebišove – Výmena vybraných výplní
otvorov a bleskozvodu
 Uznesenie č. 96/2018 – Elektromobilom k lepšiemu životnému prostrediu v Trebišove
 Uznesenie č. 97/2018 – Zimný štadión v Trebišove – dobudovanie šatní – 1. etapa
 Uznesenie č. 98/2018 – Rekonštrukcia strechy a osvetlenia telocvične, Základná škola
Pribinova 34, Trebišov – schválenie verejného obstarávania a rezervovania finančných
prostriedkov
 Uznesenie č. 99/2018 – Modernizácia kina Slávia – schválenie žiadosti, povinnej
spoluúčasti, verejného obstarávania a rezervácie finančných prostriedkov
Ostatné uznesenia MsZ z roku 2018 boli splnené.

Závery – zistené nedostatky:
1. Nesplnené uznesenia č. 4/2018 a 52/2018 na neuskutočnené projekty neboli mestským
zastupiteľstvom zrušené.
2. Opakované prijímanie a rušenie uznesení k projektom, napríklad uznesenie k projektu
„Zimný štadión v Trebišove – rekonštrukcia osvetlenia a dobudovanie šatní“ bolo
prijaté mestským zastupiteľstvom už v tretej variante a dvakrát bolo zrušené.
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Odporúčania:
 Je potrebné zrušiť nesplnené uznesenia č. 4/2018 a 52/2018 minimálne pri schvaľovaní
zámeru o podaní žiadosti na rovnaký typ projektu.
 Je potrebné zabezpečiť plnenie uznesení, ktoré sú v štádiu vybavovania, resp. termín ich
plnenia trvá.
 Pravidelne informovať poslancov MsZ o stave podaných žiadostí na jednotlivé projekty,
tzn., či bola žiadosť schválená, neschválená alebo proces hodnotenia stále prebieha.

Lehoty pre kontrolovaný subjekt:
Návrh správy z kontroly predložený dňa 17.12.2018.
Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 27.12.2018.
Námietky k návrhu správy neboli podané.
Lehota na predloženie písomnej správy o opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov
zistených pri kontrole a odstránení ich príčin – do 31.5.2019.
Príloha – Zoznam prijatých uznesení MsZ v roku 2018 – volebné obdobie 2014 – 2018

V Trebišove, dňa 28.12.2018

_____________________
Ing. Ľubomír Princík
hlavný kontrolór mesta
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Zoznam prijatých uznesení MsZ v roku 2018 – volebné obdobie 2014 – 2018

UZNESENIE
č.
DÁTUM

PREDMET UZNESENIA
CHARAKTER UZNESENIA

1/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku
16.02.2018 MsZ berie na vedomie

PLNENIE

-

2/2018 Dotácie na športové kluby na rok 2018
16.02.2018 MsZ schvaľuje

Splnené

3/2018 Zámer vypracovať žiadosť o poskytnutie nenávratného
16.02.2018 finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-

V plnení

SC111-2017-32 pre projekt Triedený zber komunálneho odpadu
v Trebišove

MsZ zrušuje/schvaľuje
4/2018 Zámer vypracovať žiadosť o poskytnutie nenávratného
16.02.2018 finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-

Nesplnené

SC111-2017-32 pre projekt Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove

MsZ schvaľuje
5/2018 Podpora rozvoja športu v Trebišove
16.02.2018 MsZ schvaľuje
6/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej
05.03.2017 MsZ berie na vedomie

V plnení

-

7/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a
05.03.2018 športu
MsZ berie na vedomie/zrušuje/schvaľuje

Splnené

8/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej
05.03.2018 MsZ berie na vedomie/schvaľuje

Splnené

9/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného
05.03.2018 záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
MsZ berie na vedomie

-

10/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie na riešenie
05.03.2018 problémov marginalizovanej rómskej komunity
MsZ berie na vedomie

-

11/2018 Rozpočtové opatrenie č. 1 a 2 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov
05.03.2018 na rok 2018
MsZ berie na vedomie

-

12/2018 Rozpočtové opatrenie č. 3 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na
05.03.2018 rok 2018
MsZ schvaľuje

Splnené

13/2018 Výška mesačného poplatku za správu bytov vo vlastníctve mesta
05.03.2018 Trebišov
MsZ schvaľuje

Splnené

14/2018 Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov
05.03.2018 č.150/2016 o určení výšky príspevkov v školách a školských

Splnené

zariadeniach

MsZ schvaľuje
15/2018 Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov
05.03.2018 č.155/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2018 MsZ schvaľuje

Splnené

16/2018 Rozšírenie mestského kamerového systému – 8. etapa
05.03.2018 MsZ schvaľuje

V plnení

17/2018 Oprava strechy na budove mestského úradu
05.03.2018 MsZ schvaľuje

Splnené

18/2018 Oprava strechy budovy Športklubu
05.03.2018 MsZ schvaľuje

Splnené

19/2018 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (VSD
05.03.2018 a.s.)
MsZ schvaľuje

Splnené

20/2018 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
05.03.2018 MsZ berie na vedomie

-

21/2018 Správa o výsledku kontroly stavu vybraných nehnuteľností vo
05.03.2018 vlastníctve Mesta Trebišov
MsZ berie na vedomie

-

22/2018 Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s
05.03.2018 majetkom Mesta Trebišov v Bytovom podniku Trebišov, s. r. o.
MsZ berie na vedomie

-

23/2018 Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského
05.03.2018 zastupiteľstva v Trebišove za rok 2017
MsZ berie na vedomie

-

24/2018 Obstaranie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu zberného
05.03.2018 dvora - MsZ schvaľuje

Splnené

25/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej
14.05.2018 MsZ berie na vedomie

-

26/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku
14.05.2018 MsZ berie na vedomie

-

27/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie sociálnej
14.05.2018 MsZ berie na vedomie

-

28/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej
14.05.2018 MsZ berie na vedomie

-

29/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného
14.05.2018 záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
MsZ berie na vedomie

-

30/2018 Informatívna správa o stave kriminality a páchaní trestnej
14.05.2018 činnosti na území mesta Trebišov za rok 2017
MsZ berie na vedomie

-

31/2018 Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na
14.05.2018 rok 2018
MsZ berie na vedomie

-

32/2018 Použitie prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania
14.05.2018 MsZ schvaľuje

Splnené

33/2018 Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na
14.05.2018 rok 2018
MsZ berie na vedomie

-

34/2018 Rozpočtové opatrenie č. 5 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na
14.05.2018 rok 2018 - MsZ schvaľuje

Splnené

35/2018 Dotácie na športové aktivity na rok 2018
14.05.2018 MsZ schvaľuje

Splnené

36/2018 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o poskytovaní
14.05.2018 dotácií - MsZ schvaľuje

Splnené

37/2018 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
14.05.2018 Trebišov č. 154/2017 o organizácii miestneho referenda
MsZ schvaľuje

Splnené

38/2018 Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
14.05.2018 MsZ schvaľuje

Splnené

39/2018 Zrušenie uznesenia č. 91/2010
14.05.2018 MsZ zrušuje

Splnené

40/2018 Prenájom nehnuteľného majetku mesta Trebišov pre nájomcu
14.05.2018 Spojená škola internátna Trebišov, Poľná 1, 075 01 Trebišov
MsZ schvaľuje

Splnené

41/2018 Žiadosť spoločnosti Trebišovská energetická s.r.o., Poľná
14.05.2018 2480/4, Trebišov, IČO: 44498578, o uzavretie Zmluvy o budúcej

Splnené

zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra C
KN parcelné číslo 4400/1, 2049/1, 2049/2, 2048/1, 2050/1,
3056/22 v katastrálnom území Trebišov pre účely teplovodných
rozvodov - MsZ schvaľuje

42/2018 Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Trebišov
14.05.2018 MsZ schvaľuje

Splnené

43/2018 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1. decembra,
14.05.2018 Trebišov
MsZ schvaľuje

Splnené

44/2018 Zimný štadión v Trebišove – rekonštrukcia osvetlenia a
14.05.2018 dobudovanie šatní - MsZ schvaľuje

Zrušené
uznesením
č.73/2018

45/2017 Osvetlenie priechodu pre chodcov v meste Trebišov
24.04.2017 MsZ schvaľuje

Splnené

46/2018 Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Trebišov –
14.05.2018 vypracovanie projektovej dokumentácie
MsZ schvaľuje

Splnené

47/2018 Rekonštrukcia strechy a osvetlenia telocvične, Základná škola,
14.05.2018 Pribinova 34, Trebišov - MsZ schvaľuje

V plnení

48/2018 Oprava miestnych komunikácií - 2018
14.05.2018 MsZ schvaľuje

Splnené

49/2018 Výstavba odstavných plôch z polovegetačných tvárnic – nákup
14.05.2018 stavebného materiálu - MsZ schvaľuje

Splnené

50/2018 Letné kino v Trebišove
14.05.2018 MsZ schvaľuje

Splnené

51/2018 Obstaranie prístroja na maľovanie čiar
14.05.2018 MsZ schvaľuje

Splnené

52/2018 Sanácia detského bazéna na Mestskom kúpalisku v Trebišove
14.05.2018 MsZ schvaľuje

Nesplnené

53/2018 Elektromobilom k lepšiemu životnému prostrediu v Trebišove
14.05.2018 MsZ schvaľuje

Splnené

54/2018 Nákup autobusu
14.05.2018 MsZ žiada primátora

Splnené

55/2018 Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za
14.05.2018 rok 2017 - MsZ berie na vedomie
56/2018 Šírenie nepravdivých informácií v Mestských infolistoch
25.06.2018 MsZ žiada primátora

Nesplnené

57/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej
25.06.2018 MsZ berie na vedomie

-

58/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku
25.06.2018 MsZ berie na vedomie

-

59/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie sociálnej
25.06.2018 MsZ berie na vedomie

-

60/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej
25.06.2018 MsZ berie na vedomie/schvaľuje

Splnené

61/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a
25.06.2018 športu . MsZ berie na vedomie

-

62/2018 Rozpočtové opatrenie č. 6 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na
25.06.2018 rok 2018 - MsZ berie na vedomie

-

63/2018 Rozpočtové opatrenie č. 7 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na
25.06.2018 rok 2018 - MsZ schvaľuje

Splnené

64/2018 Rozdelenie finančných prostriedkov určených na dotácie do
25.06.2018 jednotlivých fondov - MsZ schvaľuje

Splnené

65/2018 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o poskytovaní
25.06.2018 dopravy - MsZ schvaľuje

Splnené

66/2018 Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania
25.06.2018 nehnuteľnosti so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. Bajkalská

Splnené

28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

MsZ schvaľuje
67/2018 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra C KN,
25.06.2018 parcelné čísla 2257/155 a 2319/1, v katastrálnom území

Splnené

Trebišov

MsZ schvaľuje
68/2018 Návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného
25.06.2018 bremena na pozemku registra C KN, parcelné číslo 4486/1, v

Splnené

katastrálnom území Trebišov, pre účely vybudovať na časti
pozemku vodovodnú prípojku pre spoločnosť Tajba a.s.,
Železničná 2, 044 14 Čaňa, IČO: 36188981

MsZ schvaľuje
69/2018 Prenájom nehnuteľného majetku mesta Trebišov pre nájomcu
25.06.2018 obchodná spoločnosť E-MAX INTERNET & IT s.r.o.,

Splnené

Cukrovarská 2, Trebišov

MsZ schvaľuje
70/2018 Zrušenie predkupného právaj
25.06.2018 MsZ schvaľuje

Splnené

71/2018 Podpora rozvoja športu v Trebišove
25.06.2018 MsZ schvaľuje

V plnení

72/2018 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1. decembra,
25.06.2018 Trebišov - MsZ schvaľuje

Splnené

73/2018 Zimný štadión v Trebišove – dobudovanie šatní
25.06.2018 MsZ zrušuje/schvaľuje

Zrušené
uznesením
97/2018

74/2018 Zimný štadión v Trebišove – obstaranie projektovej
25.06.2018 dokumentácie – MsZ schvaľuje

Splnené

75/2018 Rekonštrukcia divadelnej sály v budove MsKS
25.06.2018 MsZ schvaľuje

V plnení

76/2018 Rozsah výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2018 –
01.08.2018 2022 - MsZ určuje

Splnené

77/2018 Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2017
01.08.2018 MsZ berie na vedomie/schvaľuje/žiada

Splnené

78/2018 Oprava strechy budovy Centra voľného času
01.08.2018 MsZ schvaľuje

V plnení

79/2018 Obnova mestskej plavárne v Trebišove
01.08.2018 MsZ berie na vedomie/deklaruje

-

80/2018 Obnova mestskej plavárne v Trebišove
01.08.2018 MsZ žiada primátora

V plnení

81/2018 Správa o výsledku kontroly stavu vybraných nehnuteľností vo
01.08.2018 vlastníctve Mesta Trebišov – 2. etapa
MsZ berie na vedomie

-

82/2018 Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.
01.08.2018 polrok 2018 - MsZ schvaľuje

Splnené

83/2018 Volebné obvody a počet poslancov v nich na volebné obdobie
01.08.2018 2018 - 2022 - MsZ určuje

Splnené

84/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej
17.09.2018 MsZ berie na vedomie

-

85/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku
17.09.2018 MsZ berie na vedomie

-

86/2018 Informatívna správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného
17.09.2018 záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
MsZ berie na vedomie

-

87/2018 Rozpočtové opatrenia č. 8 a č. 9 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov
17.09.2018 na rok 2018 - MsZ berie na vedomie

-

88/2018 Použitie finančných prostriedkov z objemu prostriedkov na
17.09.2018 nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov pre školy a

Splnené

školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov

MsZ schvaľuje
89/2018 Rozpočtové opatrenie č. 10 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na
17.09.2018 rok 2018 - MsZ schvaľuje

Splnené

90/2018 Navýšenie dotácií pre Hádzanársky klub Slavoj Trebišov a
17.09.2018 Hokejbalový klub ADLER Trebišov na rok 2018
MsZ schvaľuje

Splnené

91/2018 Rozdelenie finančných prostriedkov určených na dotácie z Fondu
17.09.2018 na podporu iných ako športových účelov
MsZ schvaľuje

Splnené

92/2018 Polročná monitorovacia správa za obdobie od 1.1.2018 do
17.09.2018 30.6.2018 Programového rozpočtu Mesta Trebišov
MsZ berie na vedomie

-

93/2018 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov
17.09.2018 - MsZ mení

Splnené

94/2018 Zníženie energetickej náročnosti budovy CZŠ sv. Juraja,
17.09.2018 Gorkého 55, Trebišov - MsZ mení

Splnené

95/2018 MŠ 1. decembra v Trebišove – Výmena vybraných výplní otvorov
17.09.2018 a bleskozvodu
MsZ schvaľuje

V plnení

96/2018 Elektromobilom k lepšiemu životnému prostrediu v Trebišove
17.09.2018 MsZ schvaľuje

V plnení

97/2018 Zimný štadión v Trebišove – dobudovanie šatní – 1. etapa
17.09.2018 MsZ zrušuje/schvaľuje

V plnení

98/2018 Rekonštrukcia strechy a osvetlenia telocvične, Základná škola,
17.09.2018 Pribinova 34, Trebišov
MsZ schvaľuje

V plnení

99/2018 Modernizácia kina Slávia
17.09.2018 MsZ schvaľuje

V plnení

100/2018 Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky – Združená dodávka
17.09.2018 elektrickej energie na rok 2019
MsZ schvaľuje

Splnené

101/2018 Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky – Združená dodávka
17.09.2018 plynu na rok 2019 - MsZ schvaľuje

Splnené

102/2018 Verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou – Strážna
17.09.2018 služba v priemyselnom parku – MsZ schvaľuje

Splnené

103/2018 Oprava miestnych komunikácií – 2. etapa 2018
17.09.2018 MsZ schvaľuje/žiada

Splnené

104/2018 Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Trebišov
17.09.2018 MsZ berie na vedomie/súhlasí/schvaľuje/žiada

Splnené

105/2018 Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
17.09.2018 Trebišov č. 108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti
Územného plánu mesta Trebišov – MsZ schvaľuje

Splnené

106/2018 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými
17.09.2018 organizáciami - MsZ schvaľuje

Splnené

107/2018 Organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov
17.09.2018 samosprávy obcí v roku 2018
MsZ berie na vedomie

-

108/2018 Správa o výsledku kontroly nájomných zmlúv o nájme
17.09.2018 nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trebišov so

-

zameraním na správnosť určenia výmery prenajatej plochy a
celkového stavu nájomných priestorov

MsZ berie na vedomie

