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Komisia výstavby a majetku 
 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 21.10.2019 
 

 

     Poslanci    Neposlanci 

 

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

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

    3. František Tomko   

    4. Ing. Jaroslav Soták                                                                                   

                                            

Neprítomní členovia komisie:                                                               1. Eduard Janoško                                                                                 

       

Ostatní prítomní:                     1. Ing. Eva Bučková 

                     2. Ing. Peter Duč 

          3. Mgr. Peter Sovák 

                     4. JUDr. Martin Galgoczy 

          5. Ing. arch. Alexander Bugala 

 

                                                                                                                         

Priebeh rokovania: 

 

1. Úvod 

Predseda komisie otvoril zasadnutie komisie výstavby a dal hlasovať na základe požiadavky 

poslanca p. Tomka o doplnení ďalších bodov do programu zasadnutia a to ohľadom cyklotrasy 

a hrádze Trnávky. Zároveň predseda komisie stiahol z rokovania komisie bod č.3 – Zmluva 

o budúcej zmluve o vecnom bremene – VVS, a.s.  

 

Hlasovanie: za – 5 členov, proti – 0 členov, zdržalo sa: - 0 členov 

 

Následne predseda komisie dal hlasovať o celkovom programe zasadnutia. 

 

Hlasovanie: za – 5 členov, proti – 0 členov, zdržalo sa: - 0 členov 

 

Po diskusii jednotlivých členov bolo dohodnuté, že vyššie uvedené navrhované body ohľadom 

cyklotrasy a hrádze Trnávky budú prerokované na najbližšom riadnom zasadnutí komisie 

výstavby a majetku. 

2. ARDIS, s.r.o. – žiadosť o predaj časti pozemku 

3. Plán obnovy verejných vodovodov 

4. Oceňovanie osobností mesta Trebišov 
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2. ARDIS, s.r.o. – žiadosť o predaj časti pozemku 

JUDr. Galgoczy informoval prítomných, že stavebným zámerom žiadateľa je dostavba Polyfunkčného 

komplexu Trebišov ( Obchodné centrum pri Kauflande ). Dostavba podľa zámeru investora bude riešiť 

súbor menších obchodných jednotiek v jednom bloku, priliehajúcom k existujúcemu objektu. Potrebná 

výmera pre investičný zámer je 800 m
2
. Za túto výmeru bola po jednaní s vedením mesta dohodnutá 

cena 150 000 €, t. j. 187,50 € za 1 m2. 

 

Stanovisko komisie:  

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 21.10.2019 prerokovala žiadosť o predaj časti 

pozemku a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove návrh na uznesenie schváliť tak, 

ako je písomne predložený. 

 

Hlasovanie: za – 4 členovia, proti – 1 člen, zdržal sa: - 1 člen 

Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť 

tak, ako je písomne predložený 

3. Plán obnovy verejných vodovodov 

JUDr. Galgoczy oboznámil prítomných, že ustanovenie § 15 ods. 1 písm. g) a § 16 ods. 1 písm. f) 

zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 

zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení ukladá vlastníkovi 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie povinnosť zabezpečiť vypracovanie plánu obnovy 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie najmenej na 10 rokov. 

VVS, a. s. ako správca našich vodovodov a kanalizácií spĺňa túto zákonom stanovenú povinnosť 

vlastníka verejného vodovodu za nás a vypracoval Plán obnovy verejných vodovodov a kanalizácií vo 

vlastníctve mesta Trebišov na roky 2014 – 2024 (so zapracovaním jeho aktualizácie k roku 2019).  

 

Stanovisko komisie:  

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 21.10.2019 prerokovala Plán obnovy pre verejné 

vodovody a verejné kanalizácie na obdobie 2014 - 2024 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Trebišove návrh na uznesenie schváliť tak, ako je písomne predložený. 

Hlasovanie: za – 4 členov, proti – 1 člen, zdržal sa: - 1 člen 

Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť 

tak, ako je písomne predložený 

4. Oceňovanie osobností mesta Trebišov 

JUDr. Galgoczy uviedol, že v súlade s § 36 Štatútu mesta Trebišov navrhujeme Mestskému 

zastupiteľstvu v Trebišove udeliť cenu mesta PhDr. Júliusovi Galganovi a Štefanovi Bubánovi, za 

vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v umeleckej, publicistickej a verejno - prospešnej 

činnosti a za kultúrny rozvoj mesta a jeho propagáciu doma i v zahraničí. 

 

Stanovisko komisie:  

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 21.10.2019 prerokovala návrh na udelenie ceny 

mesta a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove návrh na uznesenie schváliť tak, ako je 

písomne predložený. 
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Hlasovanie: za – 6 členov, proti – 0 členov, zdržal sa: - 0 členov 

Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť 

tak, ako je písomne predložený 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Eva Bučková, tajomník komisie 

 

Schválil: Ing. Dušan Biž, predseda komisie 


