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Komisia finančná         
                                                                                             

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 05. 09. 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. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2022 

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 Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.06.2022 

prerokovala a odporúča MsZ  zobrať na vedomie v predloženej podobe.  

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

3. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2022 

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 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2022 prerokovala 

a odporúča MsZ  zobrať na vedomie v predloženej podobe.  

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

4. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2022 

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.  
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Finančná komisia Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2022 prerokovala 

a odporúča MsZ  zobrať na vedomie v predloženej podobe.  

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

5. Použitie prostriedkov rezervného fondu – Projektová dokumentácia - Materská 

škola pre 160 detí na Záhradnej ulici, Trebišov 

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 financovania projektovej dokumentácie pre projekt Materská škola pre 160 

detí na Záhradnej ulici vo výške 29 400,00 EUR. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

 

Finančná komisia Použitie prostriedkov rezervného fondu – Projektová 

dokumentácia – Materská škola pre 160 detí na Záhradnej ulici, Trebišov 

prerokovala a odporúča MsZ  schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0   ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

6. Použitie prostriedkov rezervného fondu – Rekonštrukcia strechy nad veľkou 

zasadačkou v budove MsÚ 

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 financovania rekonštrukcie strechy nad veľkou zasadačkou v budove MsÚ 

vo výške 41 002,00 EUR. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

 

Finančná komisia Použitie prostriedkov rezervného fondu – Rekonštrukcia strechy 

nad veľkou zasadačkou v budove MsÚ prerokovala a odporúča MsZ schváliť 

v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

7. Použitie prostriedkov rezervného fondu – „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.  

Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu bol predložený z dôvodu vzniku 

potreby spolufinancovania projektu „Revitalizácia športového areálu Slavoj“ vo  

výške 109 222,01 EUR. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  
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Finančná komisia Použitie prostriedkov rezervného fondu – „Revitalizácia 

športového areálu Slavoj“ prerokovala a odporúča MsZ schváliť v predloženej 

podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

8. Návrh Dodatku č. 1 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 Návrh Dodatku č. 1 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022 prerokovala a 

odporúča MsZ  schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

9. Navýšenie obstarávacích nákladov stavby nájomných bytových domov  

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 schváliť 

v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

10. Prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

(Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.) 

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 (Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.) prerokovala a odporúča MsZ 

schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  
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11. Prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

(Občianske združenie Telovýchovná jednota Milhostov) 

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 (Občianske združenie Telovýchovná jednota Milhostov) prerokovala a 

odporúča MsZ schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

 

12. Prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Košický 

samosprávny kraj) 

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 Prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa (Košický samosprávny kraj)  prerokovala a odporúča MsZ schváliť 

v predloženej podobe. 

 

ZA – 5   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 1  

 

 

13. Prevod majetku mesta zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa (SPP – 

distribúcia, a.s.) 

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 Prevod majetku mesta zámenou z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa (SPP – distribúcia, a.s.) prerokovala a odporúča MsZ schváliť v predloženej 

podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

   

14. Rôzne   

Do bodu rôzne nebol predložený žiadny materiál na prerokovanie.  

 

15. Diskusia  

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

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

za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

V Trebišove 06. 09. 2022 

 

 

Zapísala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie  

Schválil: Ing. Peter Duč, predseda komisie 


