
Komisia finančná         
                                                                                             

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 31. 01. 2022 
 

 

     Poslanci   Neposlanci 

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

    2. Miroslav Davala   2. Ing. Jozef Cifranič 

    3. Ing. Jozef Gazdag   3. PhDr. Andrej Bandoľa 

    

       

Neprítomní členovia komisie: 1. Ing. Peter Bobík    

 

       

Ostatní prítomní:                          1. PhDr. Beáta Hippová 

      2. Mgr. Peter Sovák 

 

 

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie finančnej komisie otvoril predseda komisie Ing. Duč.  

 

2. Prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

(Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta)  

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 prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa (Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta) prerokovala 

a odporúča MsZ uvedený materiál schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

3. Prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

(Spojená škola internátna) 

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 prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa (Spojená škola internátna) prerokovala a odporúča MsZ uvedený 

materiál schváliť v predloženej podobe.  

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

4. Nájom nehnuteľného majetku (Rímskokatolícka farnosť Návštevy Panny 

Márie) – Mariánske námestie 

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 nájom nehnuteľného majetku (Rímskokatolícka farnosť Návštevy 

Panny Márie) – Mariánske námestie prerokovala a odporúča MsZ schváliť 

v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

5. Nájom nehnuteľného majetku (Rímskokatolícka farnosť Návštevy Panny 

Márie) – sídlisko Sever  

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 nájom nehnuteľného majetku (Rímskokatolícka farnosť Návštevy 

Panny Márie) – sídlisko Sever prerokovala a odporúča MsZ  schváliť v predloženej 

podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

6. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu  mesta Trebišov č. 84/2008, 

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorínsky poriadok 

mesta Trebišov v znení dodatkov č. 1 - 3 

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 Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu  mesta Trebišov 

č. 84/2008, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorínsky 

poriadok mesta Trebišov v znení dodatkov č. 1 - 3 prerokovala a odporúča MsZ  

uvedený materiál schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

7. 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 – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

8. Revitalizácia športového areálu Slavoj  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

Mesto Trebišov predložilo žiadosť na Fond na podporu športu na poskytnutie 

finančného príspevku na revitalizáciu niektorých nevyužitých plôch v športovom 



areáli Slavoj, konkrétne staré betónové hádzanárske ihrisko a jeho okolie.  

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  

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

 

11. Záver  

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

za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

V Trebišove 01. 02. 2022 

 

 

Zapísala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie  

Schválil: Ing. Peter Duč, predseda komisie 


