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Komisia finančná         
                                                                                             

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 08. 04. 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. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 6/2021 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Vedúca oddelenia finančného PhDr. Beáta Hippová stručne oboznámila členov 

finančnej komisie s predkladaným materiálom.  

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

 

Finančná komisia Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 6/2021 prerokovala 

a odporúča MsZ  zobrať na vedomie v predloženej podobe.  

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

3. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 8/2021 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Vedúca oddelenia finančného PhDr. Beáta Hippová stručne oboznámila členov 

finančnej komisie s predkladaným materiálom. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

 

Finančná komisia Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 8/2021 prerokovala 

a odporúča MsZ  zobrať na vedomie v predloženej podobe.  

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

4. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2022 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Vedúca oddelenia finančného PhDr. Beáta Hippová stručne oboznámila členov 

finančnej komisie s predkladaným materiálom. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  
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Finančná komisia Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2022 prerokovala 

a odporúča MsZ  zobrať na vedomie v predloženej podobe.  

 

ZA – 4   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

5. 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. 329/2021 bol schválený mesačný poplatok za správu bytov vo 

vlastníctve mesta Trebišov v sume 6,93 EUR za bytovú jednotku. Poplatok bude 

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

Štatistický úrad SR mieru inflácie za rok 2021 potvrdil vo výške 3,2%. Navýšenie 

teda predstavuje 0,22 EUR – mesačný poplatok za správu predstavuje 7,15 EUR 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  

 

6. Zásady hospodárenia nakladania s majetkom mesta  

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 Zásady hospodárenia nakladania s majetkom mesta prerokovala a 

odporúča MsZ  schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

7. Obchodná verejná súťaž na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku – 

„Predaj pozemku parc. č. 1749/165 za účelom výstavby nájomného bytového 

domu“  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

Mesto Trebišov je vlastníkom pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Trebišov. Spôsob prevodu vlastníckeho práva tohto pozemku je navrhnutý 

obchodnou verejnou súťažou za účelom výstavby nájomného bytového domu.  

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

 

Finančná komisia Obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva nehnuteľného 

majetku – „Predaj pozemku parc. č. 1749/165 za účelom výstavby nájomného 

bytového domu“ prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál schváliť 
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v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

8. Nadobudnutie nehnuteľného majetku (BAMARA s.r.o.) 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

Mesto Trebišov je vlastníkom stavby – iná budova, s. č. 3951. Ide o stavbu, ktorá 

stavebne tvorí celok so stavbou s rovnakým súpisným číslom, postavenej na 

priľahlom pozemku a je vo vlastníctve obchodnej spoločnosti BAMARA s.r.o. 

Mesto Trebišov má záujem odkúpiť predmetnú stavbu aj s pozemkom za účelom 

efektívnejšieho využívania svojej stavby ako celku. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

 

Finančná komisia nadobudnutie nehnuteľného majetku (BAMARA, s.r.o.) 

prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

9. Cenník služieb poskytnutých mestom a mestskými organizáciami  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Námestník Technických služieb mesta Trebišov M. Davala stručne oboznámil členov 

finančnej komisie s predkladaným materiálom.  

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

 

Finančná komisia Cenník služieb poskytnutých mestom a mestskými organizáciami  

prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

10. Rôzne   

Do bodu rôzne nebol predložený žiadny materiál na prerokovanie.  

 

11. Diskusia  

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

 

12. Záver  

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

za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

V Trebišove 11. 04. 2022 

 

 

Zapísala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie  

Schválil: Ing. Peter Duč, predseda komisie 


