
Komisia finančná         
                                                                                             

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 04.09.2020 
 

 

     Poslanci   Neposlanci 

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

    2. Ing. Jozef Gazdag     

    3. Miroslav Davala    

    4. Ing. Peter Bobík   

                  

Neprítomní členovia komisie:     1. Ing. Jozef Repovský 

         2. PhDr. Andrej Bandoľa 

           

Ostatní prítomní:                          1. Mgr. Peter Sovák 

2. PhDr. Beáta Hippová 

     

 

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie finančnej komisie otvoril predseda komisie Ing. Duč.  

Zmena programu: 

Bod č. 12 – Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov za účelom výstavby 

a prevádzkovania tenisového areálu (TK JUNIOR TV) stiahnuť z rokovania komisie 

 

Za zmenu programu hlasovali členovia komisie nasledovne: 

 

Hlasovanie 

ZA – 4   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

 

Do bodu Rôzne bol členom komisie predložený materiál: 

 13 – Dodatok č. 8 k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta Trebišov  

 

Za zaradenie materiálu do bodu Rôzne hlasovali členovia komisie 

nasledovne: 

 

Hlasovanie 

ZA – 4   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

 

Upravený program rokovania bol schválený jednomyseľne. 

 

2. Polročná monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Trebišov za 

obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020 Programového rozpočtu mesta Trebišov  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

 

Finančná komisia predloženú monitorovaciu správu za I. polrok 2020 prerokovala 

a odporúča MsZ zobrať na vedomie. 

 

ZA – 4   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM 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 predložený z dôvodu vzniku 

potreby vybudovania tobogánu v priestoroch Areálu vodných športov v Trebišove 

v sume 160 000,00 EUR.  

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 4   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

4. Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2020 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

 

 

Finančná komisia Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 

2020 a odporúča MsZ  schváliť v predloženej podobe.  

 

ZA – 4   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

5. Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami - doplnenie 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

Doplnenie a zmeny v Cenníku služieb poskytovaných mestom a mestskými 

organizáciami sú navrhované v areáli zimného štadióna – ľadová plocha. 

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 4   PROTI – 0   ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

6. Spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta (Trebišov – Milhostov 

kanalizácia)   

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. 

Ministerstvo životného prostredia SR poskytlo mestu Trebišov NFP na 

spolufinancovanie časti stavby „Trebišov – Milhostov kanalizácia“.  Dňa 08.08.2014 

bola uzatvorená Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci medzi 

mestom Trebišov a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., predmetom 

ktorej bolo združenie finančných prostriedkov a spolupráca účastníkov zmluvy vo 

veci zabezpečenia výstavby a realizácie časti vyššie uvedenej stavby v celkovej 

výške 83 298,20 EUR s tým, že výlučným vlastníkom uvedenej stavby sa stane VVS, 

a.s. Košice. Mesto Trebišov sa zároveň zaviazalo, že po nadobudnutí právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia odovzdá zrealizovanú stavbu do správy VVS, a.s. závod 

Trebišov za kúpnu cenu 1,00 EUR bez DPH. 

Na zasadnutí MsZ dňa 15.06.2020 bol uznesením č. 225/2020 schválený v prevod na 

základe dôvodu hodného osobitného zreteľa.  



Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 4   PROTI – 0   ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

7. Prenájom nehnuteľného majetku  mesta Trebišov pre nájomcu OZ Smeč 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

Dňa 26.08.2020 požiadalo OZ Smeč  o dlhodobý prenájom plážového ihriska v areáli 

ZŠ M. R. Štefánika, na dobu určitú desiatich rokov, za ročné nájomné vo výške 1,00 

EUR.  

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 4   PROTI – 0   ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

8. Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi mestom Trebišov 

a Východoslovenskou distribučnou, a. s.    

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.   

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

Memorandum znižuje množstvo administratívnych úkonov, šetrí finančné 

prostriedky, zrýchľuje rozhodovací proces. Strany memoranda sa zaväzujú 

poskytovať si vzájomnú súčinnosť, budú vyvíjať obojstranné úsilie pri skvalitňovaní 

systému vyrozumievania obyvateľov mesta Trebišov a organizácií pôsobiacich na 

jeho území o plánovaných prerušeniach distribúcie elektriny v súlade s investičnými 

zámermi oboch strán. Predmetné memorandum je vyhlásením jeho strán a ich 

súčasnom porozumení a slúži ako základ pre ďalšiu spoluprácu oboch strán.  

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 4   PROTI – 0   ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

9. VZN mesta Trebišov o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trebišov   

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. 

Dňa 30.07.2020 bolo mestu Trebišov doručené uznesenie Krajského súdu 

v Košiciach, ktorým súd rozhodol v konaní o súlade Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Trebišov č. 130/2013 o verejnom poriadku a čistote s právnymi 

predpismi. Podľa zákona o obecnom zriadení je obec, ktorá vydala všeobecne 

záväzné nariadenie povinná do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia súdu uviesť ho vo veciach územnej samosprávy do súladu so zákonom 

a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 

správy. 

 

Finančná komisia VZN mesta Trebišov o dodržiavaní čistoty  a poriadku na území 

mesta Trebišov prerokovala a odporúča MsZ chváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 4   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  



10. Triedený zber 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. 

Z dôvodu nezaslania návrhu Zmluvy o poskytnutie NFP na Zberný dvor v Trebišove  

Slovenskou agentúrou životného prostredia, ktorá  kontrolou verejného obstarávania 

konštatovala, že mesto Trebišov nesplnilo podmienku výroku Rozhodnutia 

o schválení NFP, mesto Trebišov opakovane predkladá MsZ na schválenie podanie 

žiadosti o NFP s názvom „Triedený zber komunálneho odpadu v Trebišove“ 

s výškou spolufinancovania 43 222,39 EUR s DPH. 

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 5   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

11. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (VSD, a. s.)    

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 – 5   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0 

 

13. Rôzne   

Zaradenie materiálu do bodu Rôzne – Dodatok č. 8 k Zriaďovacej listine technických 

služieb mesta Trebišov. 

Dodatok č. 8 k Zriaďovacej listine zo dňa 29.06.1995 rozširuje predmety činnosti 

Technických služieb prevádzkovať prevádzku rýchleho občerstvenia. Primárnym 

zámerom zmeny zriaďovacej listiny je umožniť Technickým službám mesta 

Trebišov výkon podnikateľskej činnosti nad rámec plnenia hlavných úloh a to za 

účelom zlepšenia finančného postavenia Technických služieb mesta Trebišov. 

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 5   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0 

 

14. Diskusia  

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

 

15. Záver  

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

za účasť a rokovanie ukončil.  

 

V Trebišove 07.09.2020 

 

 

Zapísala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie  

Schválil: Ing. Peter Duč, predseda komisie 


