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Komisia výstavby a majetku 
 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 27.01.2020 
 

 

     Poslanci    Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:        1. Ing. Dušan Biž         1. Eduard Janoško                           

                                                   2. Ing. Martin Telepovský                  2. Ing. Lucia Tomková 

    3. František Tomko     3. Ing. Peter Zatko 

    4. Ing. Jaroslav Soták                                                                                   

                                            

Neprítomní členovia komisie:                                                               

                                                                                          

Ostatní prítomní:                      1. Ing. Eva Bučková 

                      2. Mgr. Peter Sovák 

           3. Ing. arch. Alexander Bugala 

            

                                                                                                                         

Priebeh rokovania: 

 

1. Úvod 

Predseda komisie otvoril zasadnutie komisie výstavby a dal hlasovať o programe komisie 

 

Hlasovanie: za – 7 členov, proti – 0 členov, zdržalo sa: - 0 členov 

2. ŠFRB – podanie žiadosti 

3. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Trebišove – kompostáreň 

4. Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne 

5. Záver 

 

2. ŠFRB – podanie žiadosti 

Ing. arch. Bugala informovala prítomných, že Mesto Trebišov plánuje predložiť Štátnemu fondu 

rozvoja bývania žiadosť o poskytnutie úveru na výstavbu nájomných bytov. Pričom výstavba bude 

dofinancovaná z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a z vlastných 

prostriedkov mesta Trebišov. 

Projekt sa nachádza v južnej časti mesta Trebišov na sídlisku Juh I. Navrhovane sú 2 objekty – bytový 

dom C a D 4+1 podlažné s 2 x 39 bytovými jednotkami. 

 

Stanovisko komisie:  

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 27.01.2020 prerokovala Žiadosť o poskytnutie 

úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove 

návrh na uznesenie schváliť tak, ako je písomne predložený. 

 

Hlasovanie: za – 7 členov, proti – 0 členov, zdržal sa: - 0 členov 
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Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť 

tak, ako je písomne predložený 

3. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Trebišove – kompostáreň 

Ing. arch. Bugala uviedol, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci 

orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo v roku 2017 výzvu so 

zameraním na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového 

komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

v najmenej rozvinutých okresoch. 

Mesto Trebišov 16. decembra 2019 predložilo žiadosť o NFP s celkovou výškou oprávnených 

výdavkov projektu: 3 158 893,10 EUR.  

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 3 000 948,44 EUR 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 157 944,66 EUR 

Minimálna výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa je 5% z celkovej sumy. 

Realizácia tohto projektu umožní komplexné spracovávanie biologického odpadu v meste 

a pomôže znížiť množstvo odpadu vyvezeného na skládku.  

Stanovisko komisie:  

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 27.01.2020 prerokovala žiadosť Zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove a odporúča Mestskému 

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

 

Hlasovanie: za – 7 členov, proti – 0 členov, zdržal sa: - 0 členov 

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

tak, ako je písomne predložený 

 

4. Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne 

Ing. arch. Bugala informoval o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne. Zároveň 

uviedol, že zástupcovia mesta, zástupcovia dodávateľa, projektant a stavebný dozor sa stretávajú 

nielen na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré sa konajú každú stredu, ale aj operatívne podľa 

potreby. 

 

Stanovisko komisie:  

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 27.01.2020 prerokovala Informatívnu správu  

o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne a odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Trebišove vziať ju na vedomie. 

 

Hlasovanie: za – 7 členov, proti – 0 členov, zdržal sa: - 0 členov 

Výsledok hlasovania komisie: komisia berie na vedomie Informatívnu správu  o stave rekonštrukčných 

prác na objekte Mestskej plavárne 

 

Na zasadnutí komisie výstavby a majetku bolo dohodnuté nasledovné:  

Na zasadnutí komisie výstavby a majetku dňa 2.4.2020 bude komisia oboznámená s doručenými 

žiadosťami o zmeny a doplnky územného plánu mesta Trebišov. 

 

Zapísal: Ing. Eva Bučková, tajomník komisie 

 

Schválil: Ing. Dušan Biž, predseda komisie 


