
Komisia finančná         
                                                                                             

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 27. 01 .2020 
 

 

 

     Poslanci   Neposlanci 

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

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

    3. Miroslav Davala   3. Ing. Jozef Cifranič 

    4. Ing. Peter Bobík   

                  

Neprítomní členovia komisie:      

          

     

          

Ostatní prítomní:                          1. PhDr. Beáta Hippová 

     

 

     

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie 

 

2. Návrh predloženia žiadosti o úver zo Štátneho 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 Trebišov plánuje predložiť Štátnemu fondu rozvoja bývania 

žiadosť o poskytnutie úveru na výstavbu nájomných bytov. Výstavba bytov 

a súvisiacich inžinierskych sietí bude dofinancovaná z dotácie Ministerstva dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky a z vlastných prostriedkov mesta Trebišov vo výške 

najmenej 327 992,00 EUR. Projekt bude realizovaný v južnej časti mesta Trebišov 

na sídlisku Juh I., pôjde o nové bytové domy C, D. K objektom je navrhnutá 

prístupová komunikácia s podzemnými sieťami, parkoviská, verejné osvetlenie 

a priestor pre smetné kontajnery. Poslanec Ing. Bobík požiadal zaslať členom 

finančnej komisie počet bytových jednotiek, výmeru jednotlivých bytov a orientačné 

určenie ceny nájmu s porovnaním bytových domov A, B, bez prevádzkových 

nákladov. 

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 7   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

 

3. 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 výstavby nájomných bytov 

Trebišov – sídlisko Juh I., bytové domy C, D vo výške  227 992,00 EUR.  

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 



 

ZA – 7  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

4. Použitie prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania  

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 mestského fondu rozvoja bývania bol 

členom komisie predložený z dôvodu vzniku potreby dofinancovania výstavby 

nájomných bytov Trebišov – sídlisko Juh I., bytové domy C, D vo výške  

100 000,00 EUR.  

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 7  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

5. Banková záruka k žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 

financovanie výstavby bytového domu 2x39 b.j. – C, D   

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Uviedol, že mesto Trebišov požiadalo bankové inštitúcie o vypracovanie 

indikatívnej ponuky na bankovú záruku v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania 

na zabezpečenie splatenia úveru mesta Trebišov od Štátneho fondu rozvoja bývania 

na výstavbu bytových domov 2x39 b.j. – C, D s platnosťou bankovej záruky do 24 

mesiacov. Mesto Trebišov po vyhodnotení predložených indikatívnych ponúk na 

bankovú záruku  uzatvorí bankovú záruku  vo výške 787 312,68 EUR so 

Všeobecnou úverovou bankou, a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava 25, s platnosťou do 

24 mesiacov od vystavenia. Poplatok za vystavenie bankovej záruky je vo výške  

0,09% štvrťročne z aktuálnej výšky záruky. Výška štvrťročnej splátky  bankovej 

záruky  prestavuje sumu 708,58 EUR. 

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 7  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

6. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Mesto Trebišov predložilo Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – 

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove.  Výzva 

je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu 

zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch. Výška oprávnených 

výdavkov projektu predstavuje sumu 3 158 893,10 EUR, z toho žiadaná výška 

nenávratného finančného príspevku je v sume 3 000 948,44 EUR a výška 

spolufinancovania z vlastných zdrojov je v sume 157 944,66 EUR. Realizácia tohto 

projektu umožní komplexné spracovávanie biologického odpadu v meste a pomôže 

znížiť množstvo odpadu vyvezeného na skládku.  

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 

 



ZA – 7  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

7. Poskytnutie dotácie mestu Prešov 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Mesto Trebišov predkladá návrh na poskytnutie dotácie  mestu Prešov 

vo výške 5 000,00 EUR za účelom poskytnutia pomoci ľuďom dotknutých tragédiou, 

ku ktorej došlo dňa 06. 12. 2019 v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove. 

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 7  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 mestom a mestskými organizáciami je 

aktualizovaný v týchto položkách: „Cenník služieb – poskytovanie služieb 

autobusovej dopravy“  - dopĺňa sa položka mýtne poplatky, ktorá  bude účtovaná 

v zmysle platného cenníka Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s..  

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  Cenník služieb 

poskytovaných mestom a mestskými organizáciami schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 7  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

9. Protokol o výsledku kontroly systému podpory subjektov verejnej správy  

v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v 

regióne 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal v čase od 10. 09. 

2019 do 29. 10. 2019 kontrolu systému podpory subjektov verejnej správy v oblasti 

všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v meste Trebišov. Za 

kontrolované obdobie 2016 – 2018 bolo overené čerpanie výdavkov rozpočtu podľa 

§7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a VZN mesta Trebišov č. 

156/2018 o poskytovaní dotácií.  

  

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 

zobrať na vedomie v predloženej podobe. 

 

ZA – 7   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

 

10. Dotácie na podporu iných ako športových účelov   

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom a uviedol, že v súlade so VZN mesta Trebišov č. 156/2018 o poskytovaní 

dotácií navrhuje mesto poskytnúť nasledovné sumy dotácií pre: 

1. Divadlo G Trebišov ........................................................... 3.100,00 EUR 

2. Spevácky zbor Corale Collegium .......................................3.500,00 EUR 

 



 

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 7   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

 

11. Informatívna správa  o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej 

plavárne 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s stavom 

rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne. Uviedol, že práce pokračujú 

v zmysle stanoveného harmonogramu. Okrem takmer ukončených búracích prác sa 

započala i výstavba nových priečok a v blízkej dobe sa spustí proces verejného 

obstarávania na dodanie technologickej časti rekonštrukcie objektu mestskej 

plavárne.  

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 

zobrať na vedomie v predloženej podobe. 

 

ZA – 7   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

 

12. Rôzne  

Do bodu rôzne nebol predložený žiadny materiál na prerokovanie.  

 

13. Diskusia 

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

 

14. Záver  

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

za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

V Trebišove 28. 01. 2020 

 

 

Zapísala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie  

Schválil: Ing. Peter Duč, predseda komisie 


