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Komisia finančná         
                                                                                             

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 27. 05. 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. Návrh Záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2021  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

Po skončení rozpočtového roka mesto Trebišov spracovalo údaje o rozpočtovom 

hospodárení súhrnne do záverečného účtu mesta. Súčasťou záverečného účtu je 

hodnotiaca správa k 31.12.2021. Mesto Trebišov má povinnosť overiť účtovnú 

závierku audítorom. Audítor konštatuje, že priložená účtovná závierka poskytuje 

pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Trebišov k 31.12.2021 a výsledku 

jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Správa audítora 

z overenia dodržiavania povinností mesta Trebišov podľa požiadaviek zákona 

o rozpočtových pravidlách konštatuje, že mesto Trebišov konalo v súlade 

s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú 

samosprávu v znení neskorších predpisov. Stanovisko hlavného kontrolóra je 

súčasťou návrhu Záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2021. Hlavný kontrolór 

odporúča v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného 

účtu mesta Trebišov za rok 2021 s výrokom:  celoročné hospodárenie schvaľuje bez 

výhrad. 

 

Finančná komisia po prerokovaní uvedeného materiálu odporúča MsZ  schváliť 

návrh Záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2021 v predloženej podobe.  

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  
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3. Žiadosť o úverový produkt -kontokorentný úver 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

Mesto Trebišov žiada Všeobecnú úverovú banku, a. s. Bratislava o poskytnutie 

kontokorentného úveru vo výške 250 000,00 EUR, pri úrokovej sadzbe 1M 

EURIBOR + 0,07% p. a., bez záväzkovej provízie a bez zabezpečenia. Súčasťou 

predkladaného materiálu je aj kladné stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu 

podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – kontokorentného úveru. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

  

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť 

v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

4. Žiadosť o úverový produkt -dlhodobý investičný úver 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

Mesto Trebišov požiadalo Slovenskú sporiteľňu, a. s. Bratislava o navýšenie 

existujúceho dlhodobého investičného úveru o 300 000,00 EUR s fixnou úrokovou 

sadzbou 0,71 % p.a. počas celej doby splatnosti úveru, posledná splátka 31.12.2034, 

bez zabezpečenia úveru za účelom financovania kapitálových výdavkov mesta na 

rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Súčasťou 

predkladaného materiálu je aj kladné stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu 

podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – kontokorentného úveru. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

  

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť 

v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

5. Použitie prostriedkov rezervného fondu – zriadenie pivničných kóji 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

Dňa 20.09.2021 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trebišove uznesením 

číslo 369/2021 použitie prostriedkov rezervného fondu na zriadenie  pivničných kóji 

v pivničných priestoroch BD ul. SNP 3758/94 a 3758/96 v sume 12 160,00 EUR. 

Z dôvodu potreby dofinancovania zriadenia pivničných kóji v uvedených priestoroch  

navrhujeme Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove schváliť  použitie prostriedkov 

rezervného v sume v 2 432,90 EUR.  

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  
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Finančná komisia použitie prostriedkov rezervného fondu – zriadenie pivničných 

kóji prerokovala a odporúča MsZ schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

6. Nadobudnutie majetku (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.)  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

Mesto Trebišov má dlhodobý záujem o nadobudnutie studní, ktoré sa nachádzajú 

v juhozápadnej časti mestského parku, a ich príslušenstva – čerpacej stanice 

s pozemkom a oplotenia. Čerpacia stanica je jednoduchá jednopodlažná stavba. 

Nadobudnutie uvedených nehnuteľností je v sume 8 327,60 EUR bez DPH. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

 

Finančná komisia nadobudnutie majetku (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, 

a.s.) prerokovala a odporúča MsZ  schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o prideľovaní mestských  

nájomných bytov  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

Dôvodom na predloženie nového znenia je jednak meniaca sa  spoločenská 

objednávka a dopyt po mestských nájomných bytoch, jednak vízia dokončenia 

novovybudovaných mestských nájomných bytov a taktiež odstránenie niektorých 

nejasností, ktoré vyplynuli z praxe vytvorenej pri prideľovaní bytov. K uvedenému 

bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

 

Finančná komisia Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o prideľovaní 

mestských nájomných bytov prerokovala a odporúča MsZ schváliť v predloženej 

podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

8. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „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. Komisia pre otvorenie obálok so súťažnými návrhmi a na vyhodnotenie 

návrhov pre súťaž - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „Predaj pozemku parc. 

č. 1749/165 za účelom výstavby nájomného bytového domu“  vyhodnotila víťaza  

súťaže  a to obchodnú spoločnosť CASSOVIA REALITAS Košice s.r.o.. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  
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Finančná komisia Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „Predaj pozemku parc. č. 

1749/165 za účelom výstavby nájomného bytového domu“   prerokovala a odporúča 

MsZ  zobrať na vedomie 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 31. 05. 2022 

 

 

Zapísala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie  

Schválil: Ing. Peter Duč, predseda komisie 


