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Komisia výstavby a majetku 
 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 12.12.2018 
 

 

     Poslanci    Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:        1. Ing. Dušan Biž                               1. Ing. Peter Zatko   

                                                   2. Ing. Martin Telepovský                 2. Ing. Lucia Rušinová           

    3. František Tomko                            3. Eduard Janoško 

    4. Ing. Jaroslav Soták                                                           

       

Neprítomní členovia komisie:                                                                 

     

Ostatní prítomní:                     1. Ing. Eva Bučková 

                     2. Ing. Peter Duč 

          3. Mgr. Peter Sovák 

                     4. Ing. Ladislav Valiska - Timečko 

                                                                                                             5. Ing. arch. Patrik Panda 

 

           

        

                                                                                                              

Priebeh rokovania: 

 

1. Úvod 

Predseda komisie otvoril zasadnutie komisie výstavby, predstavil jednotlivých členov komisie 

a dal hlasovať o programe zasadnutia.  

 

Hlasovanie: za – 7 členov, proti – 0 členov, zdržalo sa: - 0 členov 

2. Obnova Mestskej plavárne v Trebišove 

3. Rôzne 

 

2. Obnova Mestskej plavárne v Trebišove 

Ing. Valiska – Timečko informoval prítomných o zrealizovaných prácach na objekte plavárne a výške 

doteraz  použitých finančných prostriedkov ako aj o výške finančných prostriedkov potrebných na jej 

dokončenie. 

Na prerokovaní bol prítomný aj autor projektu Obnovy mestskej plavárne Ing. arch. Patrik Panda, 

ktorý odpovedal jednotlivým členom komisie na technické a finančné otázky týkajúce sa obnovy 

plavárne a to:  

- saunového sveta a bazéna 

- termínu ukončenia obnovy plavárne  

- stavebného dozoru 
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- 3. nadzemného podlažia a klimatizácie 

- rozšírenia parkovacích miest 

- súhrnného rozpočtu 

Ing. Biž požaduje, aby bol súhrnný rozpočet dostavby plavárne zaslaný všetkým členom komisie. 

Poslanec Tomko  sa informoval ohľadom štúdie vodného areálu, ktorá bola spracovaná za pôsobenia 

primátora MUDr. Anďala a taktiež statickej dopravy, ktorá súvisela s týmto návrhom. 

Ing. Soták sa informoval o hygienických zariadeniach, ich návrhu a zapracovania do rozpočtu. 

Ing. Zatko sa informoval ohľadom generálneho dodávateľa stavby. 

Po diskusii jednotlivých členov komisie bolo prijaté nasledovné stanovisko komisie: 

Komisia odporúča schváliť: 

1. zámer obnovy mestskej plavárne – dokončenie kompletnej obnovy mestskej plavárne 

v Trebišove v predpokladanej hodnote 1 951 000,00 EUR s DPH, s výškou 

spolufinancovania zo strany mesta v predpokladanej hodnote 1 135 000, 00 EUR s DPH, 

2. použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 1 135 000, 00 EUR s DPH v súlade s § 15 

ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov za účelom dokončenia kompletnej obnovy mestskej 

plavárne v Trebišove. 

 

Hlasovanie: za – 7 členov, proti – 0 členov, zdržal sa: - 0 členov 

3. Rôzne 

Poslanec Tomko uviedol, že MO SRZ Trebišov, ul. Rybárska 1, Trebišov požiadala o zámenu 

pozemkov medzi Mestom Trebišov a MO SRZ Trebišov o celkovej výmere jednotlivých dielov 135 

m
2
,
 
vytvorených Geometrickým plánom  č. 36587656-45/2018 zo dňa 13.06.2018. 

 

Ing. Biž uviedol, že predložený geometrický plán po jeho prepracovaní je v poriadku.  

 

Predseda komisie Ing. Biž požaduje predloženie Protokolu  - odovzdanie rozšírenia Mestského 

cintorína v Trebišove a zároveň zaznela z jeho strany požiadavka na vypracovanie štúdie Centrálnej 

mestskej zóny. 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Eva Bučková, tajomník komisie 

 

Schválil: Ing. Dušan Biž, predseda komisie 


