
Komisia finančná         
               

                                                                               

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 21.10.2019 

 

 

    Poslanci    Neposlanci 

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

    2. Miroslav Davala    2. PhDr. Andrej Bandoľa

    3. Ing. Jozef Gazdag   3. Ing. Jozef Cifranič 

                  

Neprítomní členovia komisie: 1. Ing. Peter Bobík      

       

          

Ostatní prítomní:                     1. Mgr. Peter Sovák 

      2. JUDr. Martin Galgoczy 

      3. JUDr. Daniel Ždij 

      4. PhDr. Beáta Hippová 

  

  

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie finančnej komisie otvoril predseda  a dal hlasovať o programe zasadnutia.   

 

Hlasovanie 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

 

2. Spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta (pozemok na ulici T. G. 

Masaryka)   

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Spoločnosť Ardis, a.s. v zastúpení spoločnosti Europrojekt Kappa 10 

SK, k.s., Košice požiadala o odkúpenie pozemku registra C KN, parcelné číslo 

3021/1, o celkovej výmere 3 993 m², ktorý je vo vlastníctve mesta Trebišov. 

Potrebná výmera pre investičný zámer je 800 m
2
. Dôvod hodný osobitného zreteľa 

spočíva v záujme predávajúceho aj kupujúceho na prevádzanom pozemku zriadiť 

obchodné prevádzky v záujme zvýšenia atraktivity dotknutej zóny a možnosti 

vytvorenia nových pracovných miest pre obyvateľov mesta Trebišov.  

Poslanec Ing. Gazdag sa informoval, či finančné prostriedky z predaja pozemku sú 

účelovo viazané. Viceprimátor Ing. Duč vysvetlil prítomným, že finančné 

prostriedky z predaja pozemku sú kapitálovým príjmom a budú použité len na 

kapitálové výdavky. Časť týchto finančných prostriedkov bude použitá na 

rekonštrukciu strechy MŠ Komenského.  

Viceprimátor Ing. Duč ďalej dodal, že kúpna cena za 800 m
2 

bola po viacerých 

negociáciách so zástupcami investora dojednaná na 150 000,- €, čo predstavuje 

187,50 €/m
2
.  

 

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť 

v predloženej podobe. 

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 



3. Plán obnovy pre verejné vodovody a verejné kanalizácie na obdobie 2014 – 2024 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. JUDr. Galgoczy vysvetlil  prítomným, že VVS, a. s. ako správca 

mestských vodovodov a kanalizácií spĺňa túto zákonom stanovenú povinnosť 

a vypracoval súhrnný zoznam objektov a zariadení zahrnutých do plánu obnovy 

verejných kanalizácií vo vlastníctve mesta Trebišov na roky 2014 – 2024 za nás ako 

vlastníka verejného vodovodu.   

 

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť 

v predloženej podobe. 

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

4. Udelenie ceny mesta Trebišov 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

 

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala a odporúča MsZ udeliť v súlade s 

§36 Štatútu mesta Trebišov, Cenu mesta Trebišov. 

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

5. Rôzne  

Do bodu rôzne nebol predložený žiadny materiál na prerokovanie.  

 

 

6. Diskusia 

Neboli vznesené žiadne diskusné príspevky.  

 

7. Záver  

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

za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

 

V Trebišove 22.10.2019 

 

 

Zapísala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie 

Schválil: Ing. Peter Duč, predseda komisie 


