
Komisia finančná         
                                                                                             

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 26. 11. 2021 
 

 

     Poslanci   Neposlanci 

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

    2. Miroslav Davala    

    3. Ing. Jozef Gazdag 

4. Ing. Peter Bobík    

       

Neprítomní členovia komisie:     1. PhDr. Andrej Bandoľa 

         2. 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.  

 

Zmena programu: 

Do bodu Rôzne bol členom komisie predložený materiál: 

• 12 – Postúpenie nároku zo zmluvy o poskytnutí dotácie  

 

Za zaradenie materiálu do bodu Rôzne hlasovali členovia komisie 

nasledovne: 

 

Hlasovanie 

ZA – 4   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

 

• 12 – Zriadenie združenia obcí Ondavské cyklotrasy  

 

Za zaradenie materiálu do bodu Rôzne hlasovali členovia komisie 

nasledovne: 

 

Hlasovanie 

ZA – 4   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

 

2. Návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2022 s výhľadom na roky 

2023 - 2024  

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 programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2022 

s výhľadom na roky 2023 – 2024 prerokovala a odporúča MsZ uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 4   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  



3. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 5/2021 

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. 5/2021 prerokovala 

a odporúča MsZ  zobrať na vedomie v predloženej podobe.  

 

ZA – 4   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

4. Použitie prostriedkov rezervného fondu – transfer pre TS 

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 rekonštrukcie športovej haly a poskytnutia bežného transferu  

na činnosť TS v celkovej výške 216 919,14 EUR. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

 

Finančná komisia použitie prostriedkov rezervného fondu – transfer TS prerokovala 

a odporúča MsZ schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 4   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

5. Cenník služieb poskytnutých mestom a mestskými organizáciami  

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 – 4   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

6. 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 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 – 4   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

7. Návrh VZN o poskytovaní dotácií 

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 – 4   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 2022  

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 – 4   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

9. Cyklotrasa – mesto Trebišov – I. etapa 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so 

zameraním na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

s predpokladanou maximálnou výškou oprávnených výdavkov projektu 950 000,00 

EUR a s minimálnou výškou spolufinancovania 5% z celkovej sumy. Na uvedenú 

výzvu chce mesto reflektovať a preto predkladá návrh na uznesenie. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

  

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť 

v predloženej podobe. 

 

ZA – 5   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

10. Zvýšenie hygienického a technického štandardu MsKS  Trebišov v súvislosti 

s pandémiou COVID 19 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych 

inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19, na ktorú chce mesto reflektovať 

a preto predkladá návrh na uznesenie. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

 

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť 

v predloženej podobe. 

 

ZA – 5   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

11. Vodozádržné opatrenia v Trebišove - Kutnohorská 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  



Mesto Trebišov v novembri 2021 opakovane predložilo žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (odstavné 

plochy na ul. Kutnohorskej). Keďže z výsledkov verejného obstarávania sú známe 

konkrétne náklady na realizáciu vodozádržných opatrení, navrhujeme zmenu 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 306/2021 zo dňa 15.02.2021, 

konkrétne body 2) a 3), ktoré neobsahovali tieto údaje. K uvedenému bodu členovia 

finančnej komisie nevzniesli námietky.  

 

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť 

v predloženej podobe. 

 

ZA – 5   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

12. Rôzne   

Zaradenie materiálu do bodu Rôzne  

Postúpenie nároku zo zmluvy o poskytnutí dotácie  

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie so zámerom 

postúpenia nevyčerpaného finančného nároku zo zmluvy o poskytnutí dotácie z HK 

Slavoj Trebišov na ŠK Zemplín Trebišov.  

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

 

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť 

v predloženej podobe. 

 

ZA – 5   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

Zriadenie združenia obcí Ondavské cyklotrasy  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

Mesto Trebišov v súlade s ustanovením zákona o obecnom zriadení predkladá 

mestskému zastupiteľstvu návrh na zriadenie združenia obcí Ondavské cyklotrasy, 

ktoré cieľom okrem iného bude starostlivosť o životné prostredie. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky. 

 

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť 

v predloženej podobe. 

 

ZA – 5   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

13. Diskusia  

Poslanec Ing. Bobík vzniesol pripomienku k  Návrhu VZN o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, konkrétne k Článku 4, bod 4.5. 

Frekvencia vývozov zberných nádob na zmesový komunálny odpad, písm. f) 

jedenkrát mesačne pre rodinné domy. Navrhol možnosť zvoliť si frekvenciu vývozu 

jedenkrát mesačne aj pre viac osôb prihlásených k pobytu v jednom rodinnom dome.  

 

14. Záver  

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

za účasť a rokovanie ukončil.  

 

V Trebišove 29. 11. 2021 

Zapísala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie  

Schválil: Ing. Peter Duč, predseda komisie 


