Hlavný kontrolór mesta Trebišov

Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva
v Trebišove za rok 2020
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 2020.

Začiatok kontroly:
9.8.2021

Kontrolovaný subjekt:
Mesto Trebišov

Kontrolu vykonal:
Ing. Ľubomír Princík

Predmet kontroly:
Overiť plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2020

Cieľ kontroly:
Zistiť súlad so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi Mesta
Trebišov.

Kontrolované obdobie:
Rok 2020

Vyžiadané informácie:
Vyžiadané informácie k plneniu uznesení
Oddelenie výstavby a majetku k uzneseniam:
č. 177/2020, 190/2020, 208/2020, 229/2020, 248/2020, 278/2020
Oddelenie finančné k uzneseniam:
č. 175/2020, 176/2020, 191/2020, 193/2020, 206/2020, 207/2020, 224/2020, 281/2020

Zistený stav:
V roku 2020 bolo zvolaných spolu 8 zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove (ďalej
MsZ), z toho 5 plánovaných a 3 neplánované zasadnutia. Na týchto zasadnutiach MsZ bolo
prijatých spolu 117 uznesení.
Zasadnutia MsZ v roku 2020 a prijaté uznesenia:
1. 04.02.2020 – neplánované MsZ – prijaté uznesenia č. 170/2020 – 180/2020
2. 17.02.2020 – plánované MsZ – prijaté uznesenia č. 181/2020 – 188/2020
3. 27.02.2020 – neplánované MsZ – prijaté uznesenia č. 189/2020 – 193/2020
4. 25.05.2020 – plánované MsZ (presunuté z 20.04.2020) – prijaté uznesenia č.
194/2020 – 219/2020
5. 15.06.2020 – plánované MsZ – prijaté uznesenia č. 220/2020 – 233/2020
6. 21.09.2020 – plánované MsZ – prijaté uznesenia č. 234/2020 – 259/2020
7. 19.10.2020 – neplánované MsZ – prijaté uznesenia č. 260/2020 – 262/2020
8. 14.12.2020 – plánované MsZ – prijaté uznesenia č. 263/2020 – 286/2020

Plnenie uznesení v roku 2020
Z celkového počtu 117 prijatých uznesení malo:
- 48 uznesení informatívny charakter, v ktorých MsZ zobralo na vedomie predložený
materiál,
- 1 uznesenie malo odporúčací charakter (uznesenie č. 184/2020), MsZ v uznesení
odporúčalo podporu regionálneho názvu,
- 3 uznesenia boli nesplnené alebo splnené čiastočne,
- 3 uznesenia boli zrušené,
- 2 uznesenia boli zmenené,
- 7 uznesení je v plnení,
- 53 uznesení bolo splnených.

 Nesplnené, alebo čiastočne splnené uznesenia
V troch prípadoch boli uznesenia MsZ nesplnené, alebo splnené čiastočne.

 Uznesenie č. 190/2020 – Žiadosť o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu
rozvoja bývania - splnené čiastočne
MsZ v Trebišove uznesením č. 190/2020:
A/ schválilo:
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1) investičný zámer na obstaranie výstavby 78 nájomných bytov na sídlisku Juh – bytové
domy C a D (skrátené, rovnako aj ostatné body uznesenia)
2) investičný zámer na obstaranie výstavby súvisiacej technickej vybavenosti
3) uzatvorenie zmluvy o dielo s dodávateľom Chemkostav, a. s. Michalovce
4) spôsob financovania obstarania nájomných bytov
5) spôsob financovania obstarania súvisiacej technickej vybavenosti
6) vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie súvisiacej technickej
vybavenosti nad rámec požadovanej dotácie a úveru z rozpočtu mesta
7) podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie výstavby nájomných bytov
v súlade s týmto uznesením a podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní
8) podanie žiadosti o poskytnutie podpory vo forme úveru na obstaranie výstavby
nájomných bytov v súlade s týmto uznesením a podľa zákona č. 150/2013 Z.z.
o Štátnom fonde rozvoja bývania
9) podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky a o poskytnutie úveru so Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie
výstavby súvisiacej technickej vybavenosti
10) záväzok mesta Trebišov zachovať nájomný charakter bytov
11) záväzok mesta Trebišov dodržiavať podmienky a rozsah sociálneho bývania v byte pri
nájme nájomných bytov
12) záväzok zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných
podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
13) záväzok zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných
podľa zákona 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania na nájomné byty
14) zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve mesta Trebišov a prijatie
bankovej záruky poskytnutej VÚB ako spôsob zabezpečenia úveru zo ŠFRB
15) záväzok mesta Trebišov zapracovávať splátky úveru poskytnutého zo Štátneho fondu
rozvoja bývania počas trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania
do rozpočtu mesta a záväzok v budúcich rokoch vyčleňovať finančné prostriedky
v rozpočte mesta na zabezpečenie splácania úveru poskytnutého zo Štátneho fondu
rozvoja bývania počas celej doby splatnosti
B/ súhlasilo:
1) s podmienkami na poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby
a podmienkami na poskytnutie úveru so Štátneho fondu rozvoja bývania na nájomné
byty a súvisiacu technickú vybavenosť ustanovenými právnymi predpismi platnými
v čase podania žiadosti,
2) s uvoľnením finančných prostriedkov z rozpočtu mesta schváleného na rok 2020, na
úhradu troch mesačných splátok na poskytnuté úvery na výstavbu nájomných bytov 2 x
39 b. j., blok C, D a súvisiacej technickej vybavenosti v prospech ŠFRB.
-

Plnenie uznesenia
body A/7,8,9 - splnené, žiadosti o poskytnutie úveru a dotácie na výstavbu 2x39
nájomných bytov boli podané na ŠFRB a MDaV SR;
v ostatných bodoch bolo uznesenie nesplnené, keďže žiadosti boli zamietnuté
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-

na základe nového VO na dodávateľa stavby z r. 2020 bolo vypracované nové uznesenie
č. 308/2021 zo dňa 15.2.2021, na základe ktorého boli podané nové žiadosti
nové žiadosti boli úspešné, požadovaný úver a dotácia boli schválené
Uznesenie MsZ 190/2020 odporúčam zrušiť.

 Uznesenie č. 208/2020 – Nadobudnutie nehnuteľného majetku (Macko
Rastislav) – nesplnené
MsZ v Trebišove uznesením č. 208/2020 schválilo nadobudnutie nehnuteľnosti – kúpu
pozemku od p. Rastislava Macka na uvažovanú výstavbu kruhovej križovatky ulíc M. R.
Štefánika, SNP a Družstevnej.
-

Plnenie uznesenia
nesplnené
vlastník pozemku odstúpil od dohodnutých podmienok, odmietol ďalej jednať o predaji
pozemku
Uznesenie MsZ 208/2020 je potrebné zrušiť.

 Uznesenie č. 248/2020 – Triedený zber komunálneho odpadu
v Trebišove – splnené čiastočne
MsZ v Trebišove uznesením č. 248/2020:
A/ zrušilo
v uznesení Mestského zastupiteľstva č. 21/2018 zo dňa 19.12.2018 body:
2) Spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa stanovené z celkových oprávnených
výdavkov 733 985,59 € s DPH v sume max. 36 699,28 € s DPH.
3) Financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.
B/ schválilo
1) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Triedený zber
komunálneho odpadu v Trebišove, kód výzvy OPZP-PO1-SC111-2017-32.
2) Spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov
864 453,79 € s DPH v sume max. 43 222,69 € s DPH.
3) Financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.
Výška celkových výdavkov:
864 453,79 € s DPH
Výška požadovanej dotácie:
821 231,10 € s DPH
Výška spolufinancovania:
43 222,69 € s DPH
Spôsob spolufinancovania projektu: vlastné zdroje

-

Plnenie uznesenia
v bode B/ 1) – splnené – žiadosť bola podaná
v ostatných bodoch nesplnené z dôvodu zamietnutia žiadosti o NFP
Uznesenie MsZ 248/2020 je potrebné zrušiť, alebo zmeniť minimálne v čase
schvaľovania podania žiadosti na rovnaký projekt.
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 Zrušené uznesenia
Tri uznesenia MsZ boli zrušené:

 Uznesenie č. 172/2020 – Žiadosť o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu
rozvoja bývania
Uznesenie č. 172/2020 bolo zrušené uznesením č. 189/2020. Dôvodom zrušenia uznesenia
bola potrebná úprava uznesenia a zapracovanie požadovaných zmien a doplnkov k
pôvodnému uzneseniu a taktiež rozšírenie uznesenia o žiadosť na poskytnutie dotácie z
Ministerstva dopravy a výstavby SR. Na základe uvedeného bolo potrebné uznesenie č.
172/2020 zo dňa 04.02.2020 zrušiť a nahradiť ho novým.

 Uznesenie č. 174/2020 – Použitie prostriedkov rezervného fondu
Uznesenie č. 174/2020 bolo zrušené uznesením č. 192/2020 z dôvodu schvaľovania novej
výšky použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu pre potreby dofinancovania
výstavby nájomných bytov Trebišov – sídlisko JUH I., bytový dom C, D.

 Uznesenie č. 176/2020 – Dotácia pre mesto Prešov za účelom poskytnutia
pomoci ľuďom dotknutých tragédiou
Uznesenie č. 176/2020 bolo zrušené uznesením č. 373/2021. Dôvodom zrušenia uznesenia
bolo poskytnutie dotácie vo výške 5 000,00 EUR partnerskému mestu Hodonín v Českej
republike, za účelom poskytnutia pomoci ľuďom dotknutých prírodnou katastrofou, ku
ktorej došlo dňa 24. 06. 2021.

 Zmenené uznesenia
Dve uznesenia MsZ boli zmenené.

 Uznesenie č. 173/2020 – Banková záruka k žiadosti o úver zo Štátneho
fondu rozvoja bývania na financovanie výstavby bytového domu 2 x 39
b. j. – C, D
Uznesenie č. 173/2020 bolo zmenené uznesením č. 191/2020 z dôvodu navýšenia sumy
bankovej záruky k žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie
výstavby bytového domu 2x39 b. j. – C, D z pôvodnej sumy 787 312,68 EUR, navýšenej
o 71 479,32 EUR, na sumu 858 792,00 EUR.

 Uznesenie č. 229/2020 – Vypracovanie energetického auditu na verejné
osvetlenie v Trebišove
Uznesenie č. 229/2020 bolo v bodoch 2. a 3. zmenené uznesením č. 281/2020. Zmena
vznikla z dôvodu ešte neukončeného prieskumu trhu pred zasadaním mestského
zastupiteľstva schvaľujúceho tento projekt, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.06.2020. Na
základe prieskumu trhu sa celkové oprávnené výdavky zvýšili na sumu 28 580,00 EUR.
Uznesením č. 229/2020 boli schválené celkové oprávnené náklady projektu v sume
26 000,00 EUR. Bod 1. uznesenia je v plnení.
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 Uznesenia v plnení
V plnení sú, resp. priebežne sa plní 7 uznesení.

 Uznesenie č. 175/2020 - Použitie prostriedkov mestského fondu rozvoja
bývania
Použitie prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania v sume 100 000,00 EUR za
účelom dofinancovania výstavby nájomných bytov Trebišov – sídlisko JUH I., bytový
dom C, D.

 Uznesenie č. 177/2020 – Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu v Trebišove
Žiadosť o NFP bola podaná a v 8. hodnotiacom kole schválená. Výška schváleného
príspevku je 3 000 949,58 EUR.

 Uznesenie č. 193/2020 - Použitie prostriedkov rezervného fondu
Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 300 000,00 EUR za účelom
dofinancovania výstavby nájomných bytov Trebišov – sídlisko JUH I., bytový dom C, D.

 Uznesenie č. 206/2020 - Použitie prostriedkov rezervného fondu
Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 62 700,00 EUR s DPH, z dôvodu
prevodu nehnuteľností majetku mesta zámenou, ako doplatok Trebišovskej energetickej,
s.r.o., z titulu cenového rozdielu účtovnej hodnoty zamieňaných nehnuteľností.

 Uznesenie 229/2020 – Vypracovanie energetického auditu na verejné
osvetlenie v Trebišove - bod 1.
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a jeho spolufinancovanie.

 Uznesenie 278/2020 – Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta
Trebišov
Prebieha spracovanie Z a D č. 7 ÚPN, predpoklad schválenia je do konca roka 2021.

 Uznesenie 281/2020 – Vypracovanie energetického auditu na verejné
osvetlenie v Trebišove
Žiadosť o NFP bola podaná a výška celkových oprávnených výdavkov bola zmenená na
sumu 28 580,00 EUR.

 Splnené uznesenia
Ostatných 53 uznesení MsZ prijatých v roku 2020 bolo splnených.

Závery – zistené nedostatky z návrhu správy:
1. Nesplnené a čiastočne splnené uznesenia č. 190/2020, 208/2020 a 248/2020 neboli
mestským zastupiteľstvom zrušené.
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Odporúčania z návrhu správy:




Je potrebné zrušiť nesplnené uznesenia č. 190/2020, 208/2020 a 248/2020.
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.

Námietka k návrhu správy
Kontrolovaný subjekt - Mestský úrad Trebišov k návrhu správy podal dňa 20.10.2011 námietku
v tomto znení:
Voči Vami predloženému návrhu správy o výsledku kontroly plnenia uznesení MsZ v Trebišove
za rok 2020 zo dňa 07.10.2021 vznášame námietku voči zisteniam vo vzťahu k uzneseniu MsZ
v Trebišove č. 190/2020 – Žiadosť o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Výslovne nesúhlasíme s Vašim záverom – zrušiť toto uznesenie z dôvodu, že splnené bolo len
čiastočne – žiadosti boli podané, a keďže boli zamietnuté, tak je v ostatných bodoch uznesenie
nesplnené.
Uznesenie č. 190/2020 vo všetkých jeho bodoch prijalo MsZ V Trebišove ako nevyhnutnú súčasť
a prílohu žiadostí o poskytnutie úveru, resp. dotácie. Následne boli naše žiadosti o poskytnutie
úveru, resp. dotácie zamietnuté zo strany príslušných orgánov. Z tohto dôvodu časti uznesenia,
ktoré boli vecne a časovo závislé od rozhodnutia príslušných orgánov o schválení žiadostí, sa
zamietnutím žiadostí stali objektívne nesplniteľné (objektívna nemožnosť plnenia) a zároveň
tým aj právne bezvýznamnými, a teda z dôvodu ich právnej irelevancie nie je podľa nášho
názoru potrebné rušiť nesplnenú časť uznesenia z dôvodu Vami tvrdeného rozporu
spočívajúceho v súbežnej existencii uznesenia č. 190/2020 popri uznesení č. 308/2021.

Stanovisko hlavného kontrolóra k námietke
Námietku kontrolovaného subjektu akceptujem a preto upravujem časť Závery – zistené
nedostatky a Odporúčania uvedené v návrhu správy.
Nezrušenie uznesenia č. 190/2020 na základe názoru právnikov kontrolovaného subjektu nie je
nedostatkom, ale aj napriek tomu ho odporúčam zrušiť.
Zdôvodnenie:
Uznesenie č. 190/2020 sa zamietnutím žiadosti o poskytnutie úveru a dotácie stalo
neaktuálne, nevykonateľné a teda nepotrebné. Zaužívaným postupom obecných a mestských
zastupiteľstiev a tiež Mestského zastupiteľstva v Trebišove je takéto uznesenia zrušiť, prípadne
pri schvaľovaní ďalšieho uznesenia v tej istej veci (uznesenie č. 308/2021) zmeniť odlišné body
uznesenia. Vo veci výstavby nájomných bytov 2x 39 bytových jednotiek tak existujú dve
uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré sú kolízne v niektorých bodoch, napr. schválené
uzatvorenie zmluvy o dielo s rôznymi dodávateľmi, v zriadení bankovej záruky, vo vzťahu
k rozpočtu a pod.
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V prípade výstavby bytových domov C a D na sídlisku JUH ide o poskytnutie dotácie
z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške 1 469 860,00 EUR
a o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 2 729 750,00 EUR. Spolu
je to vysoká finančná čiastka a existencia duplicitných a zároveň kolíznych uznesení týkajúcich
sa tohto projektu by mohla mať negatívny vplyv na poskytnutie financií zo štátnych fondov,
prípadne na závery následnej po-realizačnej kontroly zo strany poskytovateľov dotácie a úveru,
či štátnych kontrolných orgánov. Z toho dôvodu a tiež z dôvodu vylúčenie vznášania
akýchkoľvek aj domnelých nárokov zo strany subjektov uvedených v uznesení č. 190/2020
naďalej odporúčam zrušiť uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 190/2020.

Závery – zistené nedostatky:
1. Nesplnené a čiastočne splnené uznesenia č. 208/2020 a 248/2020 neboli mestským
zastupiteľstvom zrušené.

Odporúčania:
 Je potrebné zrušiť nesplnené uznesenie č. 208/2020.
 Odporúčam zrušiť neaktuálne, duplicitné a nepotrebné uznesenie č. 190/2020.
 Odporúčam zrušiť uznesenie č. 248/2020, prípadne ho zmeniť pri schvaľovaní podania
žiadosti na rovnaký projekt.
 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 7.10.2021
Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 20.10.2021.
Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
zistených pri kontrole a odstránení príčin ich vzniku – do 28.2.2022.
Lehota na splnenie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole – do
30.4.2022.
Lehota na predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení – do 31.5.2022.
Námietky k návrhu lehôt neboli podané, námietka k návrhu správy bola podaná 20.10.2021.
Príloha – Zoznam prijatých uznesení MsZ v roku 2020
V Trebišove, dňa 29.10.2021

_____________________
Ing. Ľubomír Princík
hlavný kontrolór mesta
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Zoznam prijatých uznesení MsZ v roku 2020

UZNESENIE
číslo
DÁTUM

PREDMET UZNESENIA
CHARAKTER UZNESENIA

PLNENIE

170/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej
04.02.2020 MsZ berie na vedomie

-

171/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku
04.02.2020 MsZ berie na vedomie

-

172/2020 Žiadosť o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
04.02.2020 MsZ schvaľuje

Zrušené
uznesením
189/2020

173/2020 Banková záruka k žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja
04.02.2020 bývania na financovanie výstavby bytového domu 2x39 b. j. – C,
D
MsZ schvaľuje

Zmenené
uznesením
191/2020

174/2020 Použitie prostriedkov rezervného fondu
04.02.2020 MsZ schvaľuje

Zrušené
uznesením
192/2020

175/2020 Použitie prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania
04.02.2020 MsZ schvaľuje

V plnení

176/2020 Dotácia pre mesto Prešov za účelom poskytnutia pomoci ľuďom
04.02.2020 dotknutých tragédiou MsZ schvaľuje

Zrušené
uznesením
373/2021

177/2020 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
04.02.2020 v Trebišove MsZ schvaľuje

V plnení

178/2020 Schválenie konateľa obchodnej spoločnosti Bytový podnik
04.02.2020 Trebišov, s.r.o. MsZ berie na vedomie/schvaľuje

Splnené

179/2020 Schválenie zástupcu mesta Trebišov v dozornej rade obchodnej
04.02.2020 spoločnosti Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Splnené

MsZ berie na vedomie/schvaľuje
180/2020 Protokol o výsledku kontroly Systém podpory subjektov verejnej
04.02.2020 správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných
služieb a účelov v regióne
MsZ berie na vedomie

-

181/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a
17.02.2020 športu

-

MsZ berie na vedomie

1

Zoznam prijatých uznesení MsZ v roku 2020

182/2020 Dotácie na podporu iných ako športových účelov
17.02.2020 MsZ schvaľuje

Splnené

183/2020 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými
17.02.2020 organizáciami MsZ schvaľuje

Splnené

184/2020 Patrónka Zemplína – podpora regionálneho názvu
17.02.2020 MsZ odporúča

-

185/2020 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte
17.02.2020 Mestskej plavárne MsZ berie na vedomie

-

186/2020 Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s
17.02.2020 majetkom mesta Trebišov v Základnej škole Ul. Pribinova 34,
Trebišov za rok 2018 MsZ berie na vedomie

-

187/2020 Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z.
17.02.2020 z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov pri zákazke – „Zimný štadión Trebišov – dobudovanie
šatní – 1. etapa MsZ berie na vedomie

-

188/2020 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
17.02.2020 MsZ berie na vedomie

-

189/2020 Zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 172/2020 zo
27.02.2020 dňa 04.02.2020 MsZ zrušuje

Splnené

190/2020 Žiadosť o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
27.02.2020 MsZ schvaľuje

Čiastočne

191/2020 Banková záruka k žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja
27.02.2020 bývania na financovanie výstavby bytového domu 2x39 b. j. – C,
D
MsZ mení / schvaľuje

Splnené

192/2020 Zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 174/2020 zo
MsZ zrušuje
27.02.2020 dňa 04.02.2020

Splnené

193/2020 Použitie prostriedkov rezervného fondu
27.02.2020 MsZ schvaľuje

V plnení

194/2020 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie
25.05.2020 finančnej a hlasovanie „per rollam"

-

MsZ berie na vedomie
195/2020 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie
25.05.2020 výstavby a majetku a hlasovanie „per rollam"

MsZ berie na vedomie
2

-

Zoznam prijatých uznesení MsZ v roku 2020

196/2020 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie
25.05.2020 sociálnej a hlasovanie „per rollam"

-

MsZ berie na vedomie
197/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej
25.05.2020 MsZ berie na vedomie

-

198/2020 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie
25.05.2020 školstva, kultúry a športu a hlasovanie „per rollam"

-

MsZ berie na vedomie
199/2020 Informatívna správa o stave kriminality a páchaní trestnej
25.05.2020 činnosti na území mesta Trebišov za rok 2019

-

MsZ berie na vedomie
200/2020 Správa o činnosti Mestskej polície Trebišov za rok 2019
25.05.2020 MsZ berie na vedomie

-

201/2020 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 12/2019
25.05.2020 MsZ berie na vedomie

-

202/2020 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 14/2019
25.05.2020 MsZ berie na vedomie

-

203/2020 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2020
25.05.2020 MsZ berie na vedomie

-

204/2020 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2020
25.05.2020 MsZ berie na vedomie

-

205/2020 Rozpočtové opatrenie č. 3 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na
MsZ schvaľuje
25.05.2020 rok 2020

Splnené

206/2020 Použitie prostriedkov rezervného fondu
25.05.2020 MsZ schvaľuje

V plnení

207/2020 Predĺženie platnosti kontokorentného úveru
25.05.2020 MsZ schvaľuje

Splnené

208/2020 Nadobudnutie nehnuteľného majetku (Macko Rastislav)
25.05.2020 MsZ schvaľuje

Nesplnené

209/2020 Prevod nehnuteľného majetku mesta (Ján Varga)
25.05.2020 MsZ schvaľuje

Splnené

210/2020 Prevod nehnuteľného majetku mesta (Milan Eškut)
25.05.2020 MsZ schvaľuje

Splnené
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Zoznam prijatých uznesení MsZ v roku 2020

211/2020 Prevod nehnuteľného majetku mesta (Trebišovská energetická,
MsZ schvaľuje
25.05.2020 s.r.o.)

Splnené

212/2020 Prenájom nehnuteľného majetku mesta Trebišov pre nájomcu
25.05.2020 Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta MsZ schvaľuje

Splnené

213/2020 Zriadenie vecného bremena (VSD, a.s.)
25.05.2020 MsZ schvaľuje

Splnené

214/2020 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
25.05.2020 Trebišov č. 156/2018 o poskytovaní dotácií MsZ schvaľuje

Splnené

215/2020 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 165/2019 o
25.05.2020 určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl
a školských zariadení na rok 2020
MsZ schvaľuje

Splnené

216/2020 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl
25.05.2020 MsZ schvaľuje

Splnené

217/2020 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte
25.05.2020 Mestskej plavárne MsZ berie na vedomie

-

218/2020 Správa o výsledku kontroly poskytovania a využitia sociálnych
25.05.2020 služieb v Stredisku osobnej hygieny a práčovne na Medickej
ulici v Trebišove MsZ berie na vedomie

-

219/2020 Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za
25.05.2020 rok 2019 MsZ berie na vedomie

-

220/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej
15.06.2020 MsZ berie na vedomie

-

221/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku
15.06.2020 MsZ berie na vedomie

-

222/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie pre časť mesta
MsZ berie na vedomie
15.06.2020 Milhostov

-

223/2020 Záverečný účet mesta Trebišov za rok 2019
15.06.2020 MsZ berie na vedomie/schvaľuje

Splnené

224/2020 Použitie prostriedkov rezervného fondu
15.06.2020 MsZ schvaľuje

Splnené

225/2020 Spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta (Trebišov –
15.06.2020 Milhostov kanalizácia) MsZ schvaľuje

Splnené
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Zoznam prijatých uznesení MsZ v roku 2020

226/2020 Prevod nehnuteľného majetku a zriadenie vecného bremena
15.06.2020 (Hometown Developement s.r.o.) MsZ schvaľuje

Splnené

227/2020 Zriadenie vecného bremena (NÁBYTOK MATO s.r.o., Alena
15.06.2020 Dufalová) MsZ schvaľuje

Splnené

228/2020 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Košický
15.06.2020 samosprávny kraj) MsZ schvaľuje

Splnené

229/2020 Vypracovanie energetického auditu na verejné osvetlenie v
15.06.2020 Trebišove MsZ schvaľuje

230/2020 Dohoda o urovnaní medzi mestom Trebišov a obchodnou
15.06.2020 spoločnosťou STAVIMAT s.r.o. MsZ schvaľuje

Bod 1.
V plnení
Bod 2. a 3.
zmenené
uznesením
281/2020
Splnené

231/2020 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte
15.06.2020 Mestskej plavárne MsZ berie na vedomie

-

232/2020 Správa o výsledku kontroly prijatých opatrení na odstránenie
15.06.2020 nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných v roku 2018

-

MsZ berie na vedomie
233/2020 Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.
15.06.2020 polrok 2020 MsZ schvaľuje

Splnené

234/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej
21.09.2020 MsZ berie na vedomie

-

235/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku
21.09.2020 MsZ berie na vedomie

-

236/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej
21.09.2020 MsZ berie na vedomie

-

237/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a
21.09.2020 športu

-

MsZ berie na vedomie
238/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie
21.09.2020 problémov marginalizovanej rómskej komunity

MsZ berie na vedomie
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-

Zoznam prijatých uznesení MsZ v roku 2020

239/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na ochranu
21.09.2020 verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

-

MsZ berie na vedomie
240/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie pre časť mesta
21.09.2020 Milhostov MsZ berie na vedomie

-

241/2020 Polročná monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2020 do
21.09.2020 30.06.2020 Programového rozpočtu mesta Trebišov

-

MsZ berie na vedomie
242/2020 Použitie prostriedkov rezervného fondu
21.09.2020 MsZ schvaľuje

Splnené

243/2020 Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na
21.09.2020 rok 2020 MsZ schvaľuje

Splnené

244/2020 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými
21.09.2020 organizáciami MsZ schvaľuje

Splnené

245/2020 Prevod nehnuteľného majetku mesta (Trebišov – Milhostov
21.09.2020 kanalizácia) MsZ schvaľuje

Splnené

246/2020 Prenájom nehnuteľného majetku mesta Trebišov pre nájomcu
MsZ schvaľuje
21.09.2020 Občianske združenie „Smeč"

Splnené

247/2020 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (VSD,
21.09.2020 a.s.) MsZ schvaľuje

Splnené

248/2020 Triedený zber komunálneho odpadu v Trebišove
21.09.2020 MsZ zrušuje/schvaľuje

Čiastočne

249/2020 Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Trebišov
21.09.2020 MsZ schvaľuje

Splnené

250/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o dodržiavaní
21.09.2020 čistoty a poriadku na území mesta Trebišov MsZ schvaľuje

Splnené

251/2020 Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
21.09.2020 Trebišov č. 160/2019 o určení výšky príspevkov v školách a
školských zariadeniach
MsZ schvaľuje

Splnené

252/2020 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl
21.09.2020 MsZ schvaľuje

Splnené

253/2020 Dodatok č. 8 k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta
MsZ schvaľuje
21.09.2020 Trebišov

Splnené
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Zoznam prijatých uznesení MsZ v roku 2020

254/2020 Udelenie Ceny mesta Trebišov
21.09.2020 MsZ udeľuje

Splnené

255/2020 Návrh na udelenie Ceny predsedu Košického samosprávneho
21.09.2020 kraja MsZ schvaľuje

Splnené

256/2020 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte
21.09.2020 Mestskej plavárne MsZ berie na vedomie

-

257/2020 Správa o výsledku kontroly výrubov drevín
21.09.2020 MsZ berie na vedomie

-

258/2020 Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s
21.09.2020 majetkom mesta Trebišov v Základnej škole Komenského
1962/8, Trebišov za rok 2019

-

MsZ berie na vedomie
259/2020 Správa o výsledku hospodárenia a nakladania s majetkom
21.09.2020 mesta Trebišov v Mestskom kultúrnom stredisku Trebišov

-

MsZ berie na vedomie
260/2020 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie
19.10.2020 finančnej a hlasovanie „per rollam“ MsZ berie na vedomie

-

261/2020 Návratná finančná výpomoc
19.10.2020 MsZ berie na vedomie/konštatuje/schvaľuje

Splnené

262/2020 Rozpočtové opatrenie č. 5 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na
MsZ berie na vedomie
19.10.2020 rok 2020

Splnené

263/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej
14.12.2020 MsZ berie na vedomie

-

264/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku
14.12.2020 MsZ berie na vedomie

-

265/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej
14.12.2020 MsZ berie na vedomie

-

266/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej
14.12.2020 MsZ berie na vedomie

-

267/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a
MsZ berie na vedomie
14.12.2020 športu

-

268/2020 Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2021 s výhľadom
14.12.2020 na roky 2022 - 2023 MsZ schvaľuje

Splnené

7

Zoznam prijatých uznesení MsZ v roku 2020

269/2020 Použitie prostriedkov rezervného fondu
14.12.2020 MsZ schvaľuje

Splnené

270/2020 Použitie prostriedkov rezervného fondu
14.12.2020 MsZ schvaľuje

Splnené

271/2020 Použitie prostriedkov rezervného fondu
14.12.2020 MsZ schvaľuje

Splnené

272/2020 Dotácie pre športové kluby na rok 2021
14.12.2020 MsZ schvaľuje

Splnené

273/2020 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými
MsZ schvaľuje
14.12.2020 organizáciami

Splnené

274/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o určení výšky
14.12.2020 dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských
zariadení na rok 2021
MsZ schvaľuje

Splnené

275/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnom
14.12.2020 poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Splnené

MsZ schvaľuje
276/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o nakladaní s
14.12.2020 komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Splnené

MsZ schvaľuje
277/2020 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
14.12.2020 Trebišov č. 164/2019 o miestnych daniach MsZ schvaľuje

Splnené

278/2020 Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Trebišov
14.12.2020 MsZ schvaľuje

V plnení

279/2020 Komunitný plán sociálnych služieb – aktualizácia 2016 - 2018
MsZ schvaľuje
14.12.2020 (2025)

Splnené

280/2020 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy
14.12.2020 MsZ schvaľuje

Splnené

281/2020 Vypracovanie energetického auditu na verejné osvetlenie v
MsZ schvaľuje
14.12.2020 Trebišove

V plnení
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282/2020 Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2021
14.12.2020 MsZ berie na vedomie

-

283/2020 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte
MsZ berie na vedomie
14.12.2020 Mestskej plavárne

-

284/2020 Správa o výsledku kontroly poskytovania a využitia sociálnych
14.12.2020 služieb v Mestskej sociálnej ubytovni Trebišov a Mestskom
útulku Trebišov MsZ berie na vedomie

-

285/2020 Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania vybraných
14.12.2020 dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Trebišov na podporu
iných ako športových účelov v roku 2019

-

MsZ berie na vedomie
286/2020 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
14.12.2020 MsZ schvaľuje
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Splnené

