
Komisia finančná         
                                                                                             

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 26.11.2020 
 
 
     Poslanci   Neposlanci 
Prítomní členovia komisie: 1. Ing. Peter Duč   1. Ing. Jozef Čifranič 
    2. Ing. Jozef Gazdag    2. Ing. Jozef Repovský 
    3. Miroslav Davala    
    4. Ing. Peter Bobík   
                  
Neprítomní členovia komisie:     1. PhDr. Andrej Bandoľa 
          
       
Ostatní prítomní:                          1. Mgr. Peter Sovák 

2. PhDr. Beáta Hippová 
3. JUDr. Daniel Ždij 

     
Priebeh rokovania: 
 

1. Otvorenie 
Rokovanie finančnej komisie otvoril predseda komisie Ing. Duč.  
 

2. Návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2021 s výhľadom na roky 
2022 - 2023  
Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 
Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 
materiálom.  

 
Finančná komisia Návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2021 
s výhľadom na roky 2022 – 2023 prerokovala a odporúča MsZ uvedený materiál 
schváliť v predloženej podobe. 
 
ZA – 6   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 dofinancovania zhotovenia klietok na uloženie odpadu v celkovej výške 
19 254,42 EUR a na zakúpenie kontajnerov na odpad v objeme 660 l v počte 50 ks 
a v objeme 120 l  v počte 50 ks v celkovej výške 12 000,00 EUR. 
 
Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 
schváliť v predloženej podobe. 
 
ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  
 

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 predložený z dôvodu vzniku 
potreby obstarania kompostérov pre triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov 
z domácností vo výške 63 360,00 EUR.  
 
Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 
schváliť v predloženej podobe. 
 
ZA – 5   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 1  
 

5. 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 spolufinancovania neoprávnených výdavkov projektu na zriadenie učební na 
základných školách vo výške 13 478,50 EUR.  
 
Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 
schváliť v predloženej podobe. 
 
ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  
 

6. 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 splatenia termínovaného úveru od Prima banka Slovensko, a.s., č. zmluvy 
22/175/05 z 20.12.2005 vo výške 216 478,34 EUR. 
 
Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 
schváliť v predloženej podobe. 
 
ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  
 

7. Rozpočtové opatrenie č. 6 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 prerokovala Rozpočtové opatrenie č. 6 zmeny rozpočtu mesta 
Trebišov na rok 2020 a odporúča MsZ  schváliť v predloženej podobe.  
 
ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  
 

8. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl 
a školských zariadení na rok 2021 
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 uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 
schváliť v predloženej podobe. 
 
ZA – 6   PROTI – 0   ZDRŽIAVAM SA – 0  
 

9. Návrh Dodatku č. 1 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.  
K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  
 
Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 
schváliť v predloženej podobe. 
 
ZA – 6   PROTI – 0   ZDRŽIAVAM SA – 0  
 

10. 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.  
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trebišov 
sa stanovuje na základe množstvového zberu, s výnimkou poplatníkov uvedených 
v Čl. 4 a v bode 4.7. VZN.  
Poslanec Ing. Bobík  navrhol  upraviť VZN o doplnenie, aby aj zberová spoločnosť 
mala možnosť uskutočniť mimoriadny vývoz zmesového komunálneho odpadu. 
Navrhol tiež v rámci IBV voľné prístupy ku kontajnerom zvonku zabezpečiť 
farebnými nálepkami, ktoré budú určovať frekvenciu vývozu. 
Poslanec Davala navrhol vypustiť článok 4.8., nakoľko výška poplatku bude 
upravená v Cenníku služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami.   
 
Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ ho po aplikácii 
pripomienok, ak sú v súlade so zákonom, schváliť v predloženej podobe. 
 
ZA – 6   PROTI – 0   ZDRŽIAVAM SA – 0  
 

11. 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 mestskej sociálnej ubytovni – forma dočasného 
ubytovania. 
 
Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 
schváliť v predloženej podobe. 
 
ZA – 6   PROTI – 0   ZDRŽIAVAM SA – 0  
 

12. Návrh rozdelenia finančných prostriedkov určených na podporu rozvoja športu 
a telesnej kultúry   
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 Návrh rozdelenia finančných prostriedkov určených na podporu 
rozvoja športu a telesnej kultúry prerokovala a odporúča MsZ schváliť v predloženej 
podobe. 
 
ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  
 

13. Vypracovanie energetického auditu na verejné osvetlenie v Trebišove   
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    ZDRŽIAVAM SA – 0  
 

14. Rôzne  - Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
      stavebnými odpadmi 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.  
Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 
materiálom.  
Ozrejmil podstatu fungovania množstvového zberu komunálneho odpadu 
v podmienkach mesta Trebišov, množstvo a veľkosti jednotlivých zberných nádob 
v rámci stojísk pri KBV, frekvencie vývozu atď.  
 
Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 
schváliť v predloženej podobe. 
 
ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0 
 

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

16. Záver  
V závere rokovania sa predseda komisie Ing. Duč poďakoval všetkým zúčastneným 
za účasť a rokovanie ukončil.  
 

 
 
V Trebišove 30.11.2020 
 
 
Zapísala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie  
Schválil: Ing. Peter Duč, predseda komisie 


