
Komisia finančná         
                                                                                             

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 22.11.2019 
 

 

 

     Poslanci   Neposlanci 

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

    2. Ing. Jozef Gazdag    2. PhDr. Andrej Bandoľa

    3. Miroslav Davala      

    4. Ing. Peter Bobík   

                  

Neprítomní členovia komisie:     1. Ing. Jozef Cifranič 

          

     

          

Ostatní prítomní:                        1. JUDr. Martin Galgoczy 

    2. PhDr. Beáta Hippová 

     

 

     

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie finančnej komisie otvoril predseda komisie Ing. Duč.  

Do bodu Rôzne boli členom komisie predložené materiály: 

 8a – Ing. Karol Jašek a Ing. arch. Marián Puci – Žiadosť vedeniu mesta 

a poslancom MsZ v Trebišove o zmenu nekorektných podmienok prenájmu 

pozemkov pod dostavbami – nebytovými priestormi v OC Berehovo, 

 8b – Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 – 

2023.  

Za zaradenie materiálov do bodu Rôzne hlasovali členovia komisie nasledovne: 

 

Hlasovanie 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

 

Upravený program rokovania bol schválený jednomyseľne. 

 

2. Rôzne  

8a – Ing. Karol Jašek a Ing. arch. Marián Puci -  Žiadosť vedeniu mesta a poslancom 

MsZ v Trebišove o zmenu nekorektných podmienok prenájmu pozemkov pod 

dostavbami – nebytovými priestormi v OC Berehovo 

 

JUDr. Galgoczy oboznámil členov komisie s uvedenou žiadosťou. V roku 2013 boli 

schválené Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trebišov účinné od 

01.01.2013. Keďže zmluva s uvedenými nájomníkmi bola uzatvorená  na dobu určitú 

20 rokov, t.j. do 02.09.2019, zmena výšky nájmu počas rokov 2013 – 2019 im  

nebola upravená. 

 

Finančná komisia odporúča upraviť Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Trebišov s úpravou ceny za prenájom pozemku. 

 

ZA – 0   PROTI – 6    ZDRŽAL SA – 0  



 

Finančná komisia neodporúča upraviť Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Trebišov s úpravou ceny za prenájom pozemku. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

 

8b – Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 –2023 

Viceprimátor Ing. Duč informoval prítomných členov komisie, že dôvodom 

aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 – 2023 je 

zosúladenie plánovaného počtu novopostavených bytových jednotiek v priebehu 

rokov 2016 – 2023 s počtom uvedeným v PHSR. Takto upravený PHSR je jednou 

z povinných príloh k žiadosti o úver zo ŠFRB a dotáciu zo MDaV SR. Zároveň je 

potrebné aktualizovať PHSR aj o zámer výstavby mestskej kompostárne namiesto 

v PHSR uvedeného kompostoviska.  

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

 

3. Programový rozpočet Mesta Trebišov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 

2022  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie so štruktúrou 

Programového rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 

2022. 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 5  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 1 

 

4. Použitie prostriedkov rezervného fondu  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu bol členom komisie 

predložený z dôvodu vzniku potreby dofinancovania zhotovenia klietok na uloženie 

odpadu vo výške 7 196,85 € a na práce spojené so zhotovením stojísk pre separovaný 

zber v počte 12 ks vo výške 6 825,00 €.  

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ predmetný materiál 

schváliť. 

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

5. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Uviedol, že výška poplatku za komunálny odpad sa, okrem iných 

vstupov, odvíja predovšetkým od percenta separácie odpadu za rok predchádzajúci 

roku, v ktorom je aktuálny poplatok vyrubovaný. Úroveň vytriedenia komunálneho 

odpadu v meste Trebišov za rok 2018 bola na úrovni 25,64 %, čo spadá do intervalu 

20 % – 30 %. Ak rátame s mierou separácie v takomto intervale i v roku 2019, tak 

tzv. zákonný poplatok za skládkovanie odpadu bude mesto Trebišov v roku 2020 



povinne platiť v sume 22,00 €/t odpadu, pričom v súčasnosti je tento poplatok na 

úrovni 10,00 €/t odpadu a v roku 2018 bol na úrovni iba 5,04 €/t. K nárastu došlo 

i v prípade ceny samotného uloženia odpadu na skládke. Kým v roku 2018 platilo 

mesto za uloženie odpadu skládkovacej spoločnosti 26,56 €/t, v rokoch 2019 – 2020 

mesto má zazmluvnenú cenu 37,00 €/t. Celkovo bude mesto Trebišov v roku 2020 

platiť za tonu skládkovaného odpadu 59,00 €, pri priemernej ročnej produkcii 

skládkovaného odpadu 8 000 t. Do sumy poplatku za komunálny odpad môže mesto, 

okrem nákladov za skládkovanie odpadu, zarátať i náklady na zabezpečenie 

zberných nádob, budovanie stojísk a všetky náklady súvisiace so zneškodňovaním 

odpadu na území mesta. Ak by sme vychádzali z tohto predpokladu, tak suma 

poplatku za komunálne odpady, ktorú by platili občania mesta Trebišov v roku 2020, 

by musela byť stanovená na úrovni vyše 44,00 €/osoba/rok. Prihliadnuc na 

skutočnosť, že mesto Trebišov zabezpečí v priebehu roka 2020 klietky s kontajnermi 

na separovanie odpadu, zriadi zberný dvor, čím by sa percento separácie malo 

zvýšiť, navrhovaný poplatok za komunálne odpady pre rok 2020 je na úrovni 

31,00 €/osoba/rok.  

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ predmetný materiál 

schváliť. 

 

ZA – 5  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 1 

 

6. Návrh VZN o miestnych daniach 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Uviedol, že k nárastu niektorých sadzieb dane z nehnuteľností dochádza 

z legislatívnych dôvodov, podľa ktorých nesmú byť rozdiely medzi jednotlivými 

sadzbami viac ako desaťnásobné.  

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ predmetný materiál 

schváliť. 

 

ZA – 5  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 1 

 

7. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl 

a školských zariadení na rok 2020 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. 

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ predmetný materiál 

schváliť. 

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

8. Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami   

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Cenník služieb poskytovaných formou pracovných činností Technických 

služieb mesta Trebišov bol doplnený a aktualizovaný, Cenník služieb o prenájom 

zasadacej miestnosti v administratívnej budove okresného úradu sa vypúšťa 

z dôvodu predaja budovy. Cenník služieb  poskytovaných v mestských detských 

jasliach upravuje cenu príspevku zo sumy 165,00 € na sumu 240,00 €. 



 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  Cenník služieb 

poskytovaných mestom a mestskými organizáciami schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

9. Dotácie pre športové kluby na  2020  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

 

10. Diskusia 

V bode Diskusia neboli vznesené žiadne postrehy, námety ani pripomienky.  

 

11. Záver  

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

za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

V Trebišove 25.11.2019 

 

 

Zapísala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie  

Schválil: Ing. Peter Duč, predseda komisie 


