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Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 
Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie finančnej zo dňa 02.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Peter Duč, predseda komisie 

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie 

 

 

 

V Trebišove 03.09.2019 

 

 

 

                                                                                           Ing. Peter Duč, v. r. 

                                                                                            predseda komisie           

 

 

 

 

 

 

 



Komisia finančná         
               

                                                                               

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 02.09.2019 

 

 

    Poslanci    Neposlanci 

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

    2. Miroslav Davala    2. PhDr. Andrej Bandoľa

    3. Ing. Peter Bobík      

    4. Ing. Jozef Gazdag 

                  

Neprítomní členovia komisie:     1. Ing. Jozef Cifranič 

            

          

Ostatní prítomní:                     1. PhDr. Beáta Hippová 

  

  

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie finančnej komisie otvoril predseda komisie Ing. Duč.  

Do bodu Rôzne bol členom komisie predložený materiál: 

- Prehľad poškodených mestských cestných komunikácií a chodníkov 

 

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

 

Hlasovanie 

ZA – 5   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

 

Upravený program rokovania bol schválený jednomyseľne. 

 

2. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 7/2019  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Prostredníctvom rozpočtového opatrenia primátora mesta č. 7/2019 

došlo, v súlade s článkom 10 – Objem finančných  prostriedkov na nepredvídané 

skutočnosti – schváleného VZN mesta Trebišov č. 158/2018 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019, k 

presunu rozpočtových prostriedkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Trebišov na riešenie nepredvídaných skutočností vo výške 

14 910,00 € . 

 

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala a odporúča MsZ zobrať na 

vedomie v predloženej podobe. 

 

ZA – 5  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

3. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 8/2019  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Prostredníctvom rozpočtového opatrenia primátora mesta č. 8/2019 

došlo, v súlade s článkom 10 – Objem finančných  prostriedkov na nepredvídané 



skutočnosti – schváleného VZN mesta Trebišov č. 158/2018 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019, k 

presunu rozpočtových prostriedkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Trebišov na riešenie nepredvídaných skutočností vo výške 

6 600,00 € . 

 

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala a odporúča MsZ zobrať na 

vedomie v predloženej podobe. 

 

ZA – 5  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

4. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 9/2019 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Člen komisie Ing. Repovský požiadal o zaslať členom finančnej komisie 

údaje o dennom náklade na výrobu ľadu v mesiaci august 2019, ako aj príjem 

z verejného korčuľovania za mesiac september 2018. 

 

Finančná komisia Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 9/2019 prerokovala 

a odporúča MsZ zobrať na vedomie. 

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

5. Použitie finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Mesto navrhuje mestskému zastupiteľstvu schváliť použitie finančných 

prostriedkov z mestskému fondu rozvoja bývania vo výške 28 800,00 € za účelom 

aktualizácie vypracovanej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby Trebišov – 

sídl. JUH I., bytový dom C, D. 

 

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť 

v predloženej podobe. 

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

6. Polročná monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie od 

01.01.2019 do 30.06.2019   

Materiál na Úradnej tabuli mesta zverejnený dňa 23.08.2019 a členom finančnej 

komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

 

Finančná komisia predloženú monitorovaciu správu za I. polrok 2019 prerokovala 

a odporúča MsZ zobrať na vedomie. 

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

7. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov č. 158/2018 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských 

zariadení na rok 2019   



Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  V zmysle VZN mesta Trebišov číslo 158/2018 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl  a školských zariadení na rok 2019 

upravuje ročnú výšku dotácie pre príjemcov podľa článku 2 ods. 2.1. a ods. 2.2. 

z dôvodu poskytnutia dotácie v inej výške a to z dôvodu navýšenia platov 

pedagogických zamestnancov.  

 

Finančná komisia uvedený materiál  zobrala na vedomie.   

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

8. Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v mesta Trebišov 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. V roku 2018 bola zverejnená výzva na vypracovanie lokálnej 

nízkouhlíkovej stratégie v meste Trebišov. Operačný program Kvalita životného 

prostredia poskytuje nenávratný finančný príspevok  pre mestá, ktorého predmetom 

podpory je vypracovanie a implementácia lokálnych nízkouhlíkových stratégií 

s posúdením stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie, 

vrátane energie používanej v doprave. Mesto Trebišov sa bude uchádzať 

o nenávratný finančný príspevok vo výške 26 000,00 €, spolufinancovanie projektu 

je vo výške 1 300,00 €. 

 

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť 

v predloženej podobe. 

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

9. Rôzne  

Prehľad poškodených mestských cestných komunikácií a chodníkov. Materiál na 

rokovanie finančnej komisie bol zaslaný elektronickou poštou. Viceprimátor Ing. 

Duč informoval členov komisie o aktualizovanom prehľade zo dňa 30.08.2019 po 

zapracovaní návrhov od poslancov MsZ v Trebišove.  

 

Finančná komisia uvedený materiál  zobrala na vedomie.   

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

10. Diskusia 

Neboli vznesené žiadne diskusné príspevky.  

 

11. Záver  

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

za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

V Trebišove 03.09.2019 

 

Zapísala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie 

Schválil: Ing. Peter Duč, predseda komisie 


