
Komisia finančná         
                                                                                             

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 09.04.2021 
 

 

     Poslanci   Neposlanci 

Prítomní členovia komisie: 1. Ing. Peter Duč   1. PhDr. Andrej Bandoľa 

    2. Ing. Jozef Gazdag    2. Ing. Jozef Repovský 

    3. Miroslav Davala    

    4. Ing. Peter Bobík   

                  

Neprítomní členovia komisie:     1. Ing. Jozef Cifranič 

          

       

Ostatní prítomní:                          1. PhDr. Beáta Hippová 

      2. Mgr. Peter Sovák 

 

 

 

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie finančnej komisie otvoril predseda komisie Ing. Duč.  

 

2. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 6/2020 

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 primátora mesta č. 6/2020 prerokovala 

a odporúča MsZ  zobrať na vedomie v predloženej podobe.  

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

3. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 8/2020 

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 primátora mesta č. 8/2020 prerokovala 

a odporúča MsZ  zobrať na vedomie v predloženej podobe.  

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

4. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2021 

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 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2021 prerokovala 

a odporúča MsZ  zobrať na vedomie v predloženej podobe.  

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

5. MŠ Hviezdoslavova – obnoviteľný zdroj energie 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

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. Mestské zastupiteľstvo  v Trebišove dňa 15.02.2021 k danému 

projektu schválilo Uznesenie č. 307/2021. Na základe spresnenia výpočtov 

podložených energetickým auditom a ďalšími úpravami došlo k zmene nákladov 

žiadosti o NFP.   

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  

 

6. Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy 

(CLIMAINFO) – Clima even for the Roma 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo  výzvu so 

zameraním  na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene 

klímy.  Hlavným cieľom výzvy je kombináciou mäkkých a tvrdých opatrení prispieť 

k zvýšeniu klimatickej gramotnosti jednotlivca prostredníctvom popularizácie 

najnovších vedeckých poznatkov, inovatívnych prístupov a osvedčených postupov 

o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy s ohľadom na praktické využitie 

v každodennom živote.  

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  

 

7. Cenník AVŠ 

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 Cenník AVŠ a odporúča MsZ  schváliť v predloženej 

podobe.  

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

 

8. Výška mesačného poplatku za správu bytov vo vlastníctve Mesta Trebišov 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

Uznesením MsZ č. 13/2018 bol schválený mesačný poplatok za správu bytov vo 

vlastníctve mesta Trebišov v sume 6,80 € za bytovú jednotku. Túto sumu je možné 

každoročne navýšiť o oficiálnu mieru inflácie na základe uznesenia MsZ. Štatistický 

úrad SR mieru inflácie za rok 2020 potvrdil vo výške 1,9%. Navýšenie teda 

predstavuje 0,13 € – mesačný poplatok za správu predstavuje 6,93 € za bytovú 

jednotku. 

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. Rôzne   

Do bodu rôzne nebol predložený žiadny materiál na prerokovanie.  

 

10. Diskusia  

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie so žiadosťou 

o zmenu ÚPN mesta Trebišov v lokalite   Oriešky,   medzi   železničnou   traťou   a  

Sadovskou    ul.,    východne   od    existujúcej   záhradkárskej   osady,   a to zmenou 

druhu pozemku uvedený ako orná pôda na plochy  pre  výstavbu  bytových  domov a  

rodinných  domov v  zmysle  urbanistickoarchitektonickej   štúdie.   

 

11. Záver  

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

za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

 

V Trebišove 12. 04. 2021 

 

 

Zapísala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie  

Schválil: Ing. Peter Duč, predseda komisie 


