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Komisia výstavby a majetku 
 

Informatívna správa z individuálneho rokovania komisie a hlasovanie 

„per rollam“ 
 

     Poslanci    Neposlanci 

 

Zúčastnení na hlasovaní:           1. Ing. Dušan Biž         1. Ing. Lucia Tomková 

                                                   2. Ing. Martin Telepovský                  2. Ing. Peter Zatko 

    3. František Tomko      

    4. Ing. Jaroslav Soták                                                                                   

                                            

Nezúčastnení na hlasovaní:             1. Eduard Janoško                           

                                                                                          

                                                                                                                         

V zmysle článku 7. Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva  bol zaslaný, členom 

Komisie výstavby a majetku Mestského zastupiteľstva v Trebišove, program hlasovania a materiál na 

hlasovanie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch: od 07. 05. 2020 od 16.00 hod.  – do 11. 05. 2020 do 16.00 

hod. 

Program hlasovania v bodoch: 

1. Zriadenie vecného bremena (VSD, a.s.)                         

2. Prevod nehnuteľného majetku mesta (Trebišovská energetická, s.r.o.)                               

3. Prevod nehnuteľného majetku mesta (Milan Eškut)                              

4. Prevod nehnuteľného majetku mesta (Ján Varga)                              

5. Nadobudnutie nehnuteľného majetku (Macko Rastislav)                             

6. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Trebišov pre  nájomcu Cirkevná stredná odborná škola sv. 

Jozafáta                             

7.    Zriadenie vecného bremena (NÁBYTOK MATO s.r.o., Alena Dufalová)                              

8.    Zriadenie vecného bremena (Hometown Developement s.r.o.)                               

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

 

Hlasovanie: 

 

1. Zriadenie vecného bremena (VSD, a.s.)                         

 

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 

 

2. Prevod nehnuteľného majetku mesta (Trebišovská energetická, s.r.o.)                               

 

Hlasovanie: za – 3 členovia, proti – 2 členovia, zdržal sa: - 1 člen 

 

Výsledok hlasovania komisie: komisia neprijala odporúčanie k prerokovanému bodu 

 

3. Prevod nehnuteľného majetku mesta (Milan Eškut)                              

 



Strana2z2 

 

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 

 

4. Prevod nehnuteľného majetku mesta (Ján Varga)   

 

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 

 

5. Nadobudnutie nehnuteľného majetku (Macko Rastislav)       

 

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 

 

6. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Trebišov pre  nájomcu Cirkevná stredná odborná škola sv. 

Jozafáta                             

 

Hlasovanie: za – 2 členovia, proti – 2 členovia, zdržal sa: - 2 členovia 

 

Výsledok hlasovania komisie: komisia neprijala odporúčanie k prerokovanému bodu 

 

7. Zriadenie vecného bremena (NÁBYTOK MATO s.r.o., Alena Dufalová)                              

 

Hlasovanie: za – 3 členovia, proti – 0 členov, zdržal sa: - 3 členovia 

 

Výsledok hlasovania komisie: komisia neprijala odporúčanie k prerokovanému bodu 

 

8. Zriadenie vecného bremena (Hometown Developement s.r.o.)                               

 

Hlasovanie: za – 2 členovia, proti – 2 členovia, zdržal sa: - 2 členovia 

 

Výsledok hlasovania komisie: komisia neprijala odporúčanie k prerokovanému bodu 

 

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

 

Hlasovanie: za – 4 členovia, proti – 0 členov, zdržal sa: - 2 členovia 

 

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

prác na objekte Mestskej plavárne 

 

 

Zapísal: Ing. Eva Bučková, tajomník komisie 

 

Schválil: Ing. Dušan Biž v.r., predseda komisie 


