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Komisia pre časť mesta Milhostov 

 
 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 24.01.2023 

 

Poslanci Neposlanci 

 
Prítomní členovia komisie: 1. Ing. Martin Telepovský - predseda 1. Mgr. Jozef Melko 

2. Ing. Peter Duč 2. Tomáš Mráz 

3. Miroslav Davala   3. Zlatica Maženská 

4. Magdaléna Haburová 

 
Neprítomní členovia komisie:  

 

 
Ostatní prítomní:                                                                              1. JUDr. Martin Galgoczy, LL.M 

                                                                                                             2. Ingrida Mrázová 

                                                                                                             3. Mgr. Renáta Rusnáková 

 

 
Priebeh rokovania: 

 
1. Otvorenie 

 
Predseda komisie pre časť mesta Milhostov otvoril zasadnutie, predstavil členov komisie 

a tajomníčku komisie,  oboznámil členov komisie o rokovacom poriadku a dal hlasovať o 

programe zasadnutia 

 
2. Voľba prísediacich OS Trebišov 

3. Participatívny rozpočet – Rekonštrukcia šatní 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 

5. Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania vybraných dotácii poskytnutých z rozpočtu 

mesta Trebišov v roku 2021 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

Hlasovanie : za –  6 členov, proti – 0 členov, zdržalo sa - 0 členov, nehlasoval - 1 člen 

 

 
2. Voľba prísediacich na Okresnom súde Trebišov 

 

Predseda okresného súdu Trebišov JUDr. Ladislav Bujňák svojím listom 1SprO/769/2022 zo dňa 

5.12.2022 požiadal Mesto Trebišov o súčinnosť pri voľbe prísediacich na Okresnom súde 

Trebišov na funkčné obdobie rokov 2023 – 2026. Pre funkčné obdobie určil na zvolenie 45 

prísediacich, z toho pre Mesto Trebišov 15. Žiada o vykonanie voľby kandidátov na najbližšom 

zastupiteľstve, keďže prísediacich volí mestské zastupiteľstvo. 
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 Diskusia: 
 

- Prednosta Mestského úradu Trebišov JUDr. Galgoczy oboznámil prítomných s podmienkami 

kandidatúry prísediacich na súde a spôsobom ich výberu. Podmienkou je, že prísediaci musí 

byť starší ako 30 rokov a jeho funkcia zaniká posledný deň mesiaca, v ktorom prísediaci 

dosiahol vek 65 rokov. 

- p. Haburová vyjadrila výhrady k zákonnej podmienke maximálneho veku prísediaceho na 

súde 65 rokov. Mestu Trebišov navrhla za kandidáta na prísediaceho na súde pána Jozefa 

Tótha, bydlisko Milhostov. 

 

Členovia komisie vzali na vedomie žiadosť predsedu okresného súdu a prípadné návrhy na 

kandidátov prísediacich na okresnom súde predložia na mestský úrad. 

 
Stanovisko komisie: 

 

Komisia pre časť mesta Milhostov na zasadnutí dňa 24.01.2023 prerokovala vyššie uvedený 

materiál a berie ho na vedomie. 

 

Hlasovanie: za – 6 členov, proti – 0 členov, zdržal sa - 0 členov, nehlasoval – 1 člen 

 

 

3. Participatívny rozpočet – Rekonštrukcia šatní 

 

Predseda komisie Ing. Telepovský stručne oboznámil členov komisie s návrhom projektu 

Rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku v Milhostove, ktorého predkladateľmi sú Mgr. Jozef 

Melko a Tomáš Mráz. 

 

Diskusia: 

 

- Ing. Telepovský uviedol, že objekt si vyžaduje komplexnejšiu rekonštrukciu. Okrem futbalistov 

by ho využívali aj občania obce pri organizovaní spoločenských, kultúrnych a predovšetkým 

športových akcií. Náklady zatiaľ nie sú vyčíslené. Práce na objekte by sa vykonávali 

svojpomocne a financovanie objektu by sa týkalo predovšetkým materiálu. Rekonštrukcia 

spočíva v obnovení interiéru (sociálne zázemie, sprchy, šatne) a exteriéru (renovácia omietok, 

fasád). Čo sa týka šatní nie je založený list vlastníctva na budovu. 

 

- JUDr. Galgoczy upozornil, že je potrebné preukázať vlastnícky vzťah mesta k predmetu 

rekonštrukcie – šatní na futbalovom ihrisku a v súvislosti s tým informoval prítomných 

o vykonávaných krokoch mesta. 

 

Stanovisko komisie: 

 

Komisia pre časť mesta Milhostov na zasadnutí dňa 24.01.2023 prerokovala vyššie uvedený 

materiál a berie ho na vedomie. 

 

Hlasovanie: za – 7  členov, proti – 0 členov, zdržal sa - 0 členov 
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4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 

 

Predseda komisie Ing. Telepovský stručne oboznámil členov komisie so správou o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022. Hlavný kontrolór mesta Trebišov v správe popisuje všetky 

svoje aktivity za minulý rok. 

 
Diskusia: 

 

V diskusii prednosta mestského úradu JUDr. Galgoczy informoval prítomných, že začiatkom mája 

uplynie šesťročné funkčné obdobie súčasného hlavného kontrolóra mesta Ing. Princíka a členov 

komisie oboznámil o voľbe hlavného kontrolóra. Predmetom nadchádzajúceho zastupiteľstva bude 

aj schvaľovanie podmienok voľby hlavného kontrolóra.   

 

Stanovisko komisie: 

 

Komisia pre časť mesta Milhostov na zasadnutí dňa 24.01.2023 prerokovala vyššie uvedený 

materiál a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako bol 

písomne predložený. 

 

Hlasovanie: za – 7 členov, proti – 0 členov, zdržal sa - 0 členov 

 

 

 

5. Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania vybraných dotácii 

poskytnutých z rozpočtu Mesta Trebišov v roku 2021 
 

Predseda komisie Ing. Telepovský stručne oboznámil členov komisie so správou o výsledku 

kontroly použitia a vyúčtovania vybraných dotácii poskytnutých mestom v roku 2021. 

 

Diskusia: 

 

Do diskusie na neprihlásil žiadny člen komisie. 

 

Stanovisko komisie: 

 

Komisia pre časť mesta Milhostov na zasadnutí dňa 24.01.2023 prerokovala vyššie uvedený 

materiál a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako bol 

písomne predložený. 

 

Hlasovanie: za – 7 členovia, proti – 0 členov, zdržal sa - 0 členov 

 

 

6. Rôzne 

 

Do bodu rôzne nebol predložený žiadny materiál na prerokovanie. 
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7. Diskusia 

 
p. Haburová Magdaléna 

- požiadala o informáciu v akom stave riešenia je situácia ohľadne sociálne neprispôsobivej 

občianke mestskej časti Milhostov Antónie Točenej. Odpoveď poskytol prednosta mestského 

úradu JUDr. Galgoczy, pričom uviedol, že mesto vykonáva potrebné kroky k umiestneniu 

menovanej do vhodného sociálneho zariadenia. Sociálne oddelenie mesta Trebišov bolo 

nápomocné pri spísaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na Košický 

samosprávny kraj, ktorý žiadosť postúpil zariadeniu LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS Trebišov. 

V súčasnosti je Antónia Točená zaradená do evidencie čakateľov na poskytovanie sociálnej 

služby,  

- požiadala o informáciu o možnosti zriadenia ďalších priechodov cez cestu na ul. Hlavnej 

v Milhostove. O možnostiach zriaďovania priechodov pre chodcov na cestách v zmysle 

platných technických podmienok MDPaT SR podal odpoveď Ing. Telepovský, 

- upozornila na potrebu opravy chodníka pre chodcov na ul. Cukrovarskej. Odpoveď poskytol 

prednosta mestského úradu JUDr. Galgoczy, ktorý upozornil na problematické vlastnícke 

vzťahy k pozemkom, na ktorých sa chodník nachádza a k možnostiam riešenia, vrátane 

umiestnenia chýbajúcich inžinierskych sietí. Ing. Telepovský doplnil, že pri prípadnej 

rekonštrukcii uvedeného chodníka je potrebné riešiť aj pohyb cyklistov a to vybudovaním 

spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov, 

- upozornila na zaplavené pozemky v mestskej časti Milhostov. JUDr. Galgoczy informoval 

o opakovaných výzvach mesta slovenským melioráciám, v správe ktorých sú uvedené činnosti. 

- upozornila na časté poruchy pouličného osvetlenia mestskej časti Milhostov. Odpoveď 

poskytol p. Davala, ktorý prítomných informoval o problémoch pri udržiavaní funkčnosti 

zastaraného osvetlenia, keď príčinou porúch sú najmä staré káble uložené v zemi, 

- upozornila na potrebu osvetliť jediný prechod pre chodcov pri autobusovej zastávke, 

- požiadala o hľadanie možnosti na opravu obelisku významnej osobnosti pochovanej na 

cintoríne v Milhostove, Kandó Gábora. 

 

p. Mráz Tomáš 

- upozornil na potrebu rozšírenia kamerového systému aj na mestskú časť Milhostov 

 

p. Mrázová Ingrida 

- informovala o požiadavke na zriadenie denného centra pre matky s deťmi v priestoroch 

spoločenské centra. O možnostiach riešenia informoval zástupca primátora Ing. Duč. 

 

p. Maženská Zlatica 

- upozornila na nutnosť vykonania pravidelnej revízie kotla v spoločenskom centre, 

- upozornila na zlý stav a zatekanie komína, chýbajúce odtokové žľaby, chýbajúcu tabuľku so 

súpisným číslom na budove spoločenského centra, 

- ďalej informovala o potrebe ošetrenia zelene na cintoríne, výmene oplotenia, riešenia vysokého 

tlaku vody na vodovodnej prípojke v dome smútku, nefunkčné umývadlové batérie, chýbajúcu 

toaletnú misu a s tým súvisiaci zápach v budove, potrebu výmeny žiaroviek osvetlenia a novej 

hygienickej maľby stien, 

- problémom sú aj telefonické káble, keď nefunkčné káble visia a ohrozujú cestnú premávku na 

Zvonárskej ulici. 

 

 

 
Zapísal: Renáta Rusnáková, tajomníčka komisie  

 

Schválil: Ing. Martin Telepovský, predseda komisie 


