
Komisia finančná         
                                                                                             

Informatívnu správu z individuálneho rokovania Komisie finančnej  

a hlasovanie „per rollam“ v dňoch od 29.01.2021 od 16.00 hod. – do 

01.02.2021 do 16.00 hod. 
 

 

     Poslanci   Neposlanci 

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

    2. Miroslav Davala   2. Ing. Jozef Cifranič 

    3. Ing. Peter Bobík   3. PhDr. Andrej Bandoľa 

       

Nehlasujúci členovia komisie: 1. Ing. Jozef Gazdag  

 

Priebeh rokovania: 

 

1. Revitalizácia športového areálu Slavoj  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Fond na podporu športu vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

finančného príspevku na projekty podpory športu. Realizácia tohto projektu umožní 

revitalizáciu niektorých nevyužitých plôch v športovom areáli Slavoj. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky. 

 

Členovia finančnej komisie hlasovaním „per rollam“ odporúčajú Revitalizáciu 

športového areálu Slavoj MsZ schváliť. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

2. Vodozádržné opatrenia v Trebišove  - Kutnohorská   

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo  výzvu so 

zameraním na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine. Realizácia tohto 

projektu umožní komplexné riešenie lokality starej tržnice na ulici Kutnohorskej. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky. 

 

Členovia finančnej komisie hlasovaním „per rollam“ odporúčajú Vodozádržné 

opatrenia v Trebišove - Kutnohorská MsZ schváliť. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

3. MŠ Hviezdoslavova – obnoviteľný zdroj energie  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo  výzvu so 

zameraním na zvýšenie podielu Obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej 

energetickej spotrebe SR. Realizácia tohto projektu umožní rekonštrukciu zdroja 

tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objektoch MŠ 

Hviezdoslavova. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky. 

 

Členovia finančnej komisie hlasovaním „per rollam“ odporúčajú MŠ 

Hviezdoslavova – obnoviteľný zdroj energie MsZ schváliť. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  



 

4. Zmena a doplnenie cenníka služieb  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Technické služby mesta Trebišov predložili na príslušný Okresný úrad, Odbor 

starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie 

zariadenia na zber odpadov. Samotný zámer činnosti zariadenia určuje zoznam 

druhov zbieraných odpadov, ktoré sa budú prijímať do novo zriadenej  prevádzky 

(drevo, stavebný odpad, sklo, plasty, atď. ) v zmysle žiadosti. Dôvodom potreby tejto 

navrhovanej činnosti je  nový zákon o odpadoch, ktorý kladie dôraz na 

predchádzanie vzniku odpadov podľa hierarchie odpadového hospodárstva. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky. 

 

Členovia finančnej komisie hlasovaním „per rollam“ odporúčajú Zmenu a doplnenie 

cenníka služieb MsZ schváliť. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

5. Výstavba nájomných bytov 2x39 b.j., C, D 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky. 

Mesto Trebišov plánuje predložiť Štátnemu fondu rozvoja bývania žiadosť o 

poskytnutie úveru na výstavbu nájomných bytov v sume 2 992 240,00 EUR. 

Výstavba bytov a súvisiacich inžinierskych sietí bude dofinancovaná z dotácie 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v sume 1 665 970,00 EUR a z 

vlastných prostriedkov mesta Trebišov vo výške najmenej 34 313,05 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.  

 

Členovia finančnej komisie hlasovaním „per rollam“ odporúčajú Výstavbu 

nájomných bytov 2x39 b.j., C, D MsZ schváliť. 

 

ZA – 5   PROTI – 0   ZDRŽIAVAM SA – 1  

 

 

 

V Trebišove 02.02.2021 

 

 

Zapísala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie  

Schválil: Ing. Peter Duč, predseda komisie 




