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V Trebišove, dňa 11.12.2018 
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Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 10.12.2018 
 

 

 

     Poslanci   Neposlanci 

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

    2. Ing. Jozef Gazdag    2. PhDr. Andrej Bandoľa

    3. Miroslav Davala      

    4. Ing. Peter Bobík   

                  

Neprítomní členovia komisie:     1. Ing. Jozef Cifranič 

          

     

          

Ostatní prítomní:                        1. Mgr. Peter Sovák 

    2. PhDr. Beáta Hippová 

    3. Mgr. Martin Kohut                                                                                              

    4. Ing. Svetlana Varhaniková 

5. JUDr. Martin Galgoczy 

     

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie finančnej komisie otvoril predseda komisie Ing. Duč.  

Do bodu Rôzne boli členom komisie predložené materiály: 

8a – Rozdelenie dotácii na športové kluby na rok 2019 

8b – Návrh Dodatku č. 7  k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta Trebišov 

zo dňa 29.06.1995. 

Za zaradenie materiálov do bodu Rôzne hlasovali členovia komisie nasledovne: 

8a – Rozdelenie dotácii  na športové kluby na rok 2019 

Hlasovanie 

ZA – 5   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

8b – Návrh Dodatku č. 7  k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta Trebišov 

zo dňa 29.06.1995. 

Hlasovanie 

ZA – 5   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

 

Upravený program rokovania bol schválený jednomyseľne. 

 

2. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl 

a školských zariadení na rok 2019 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Ing. Varhaniková stručne oboznámila členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. 

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ predmetný materiál 

schváliť. 

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 



 

3. Použitie prostriedkov fondu rozvoja bývania 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ predmetný materiál 

schváliť. 

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

4. Použitie prostriedkov rezervného fondu  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Vysvetlil, že je potrebné deklarovať na Úrad vlády vyčlenenie 

finančných prostriedkov mesta na dokončenie rekonštrukcie, nakoľko toto je 

podmienka na poskytnutie dotácie.  

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ predmetný materiál 

schváliť. 

 

ZA – 5  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 1 

 

5. Rozpočtové opatrenie č. 11 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. 

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ predmetný materiál 

schváliť. 

 

ZA – 5  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 1 

 

6. Programový rozpočet Mesta Trebišov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 

2021  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie so štruktúrou 

Programového rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 

2021. Zdôraznil, že budúcoročný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný a počas 

rozpočtového roka 2019 bude v prípade potreby upravovaný.  

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 5  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 1 

 

7. Rozsah zmien rozpočtu vykonávaných primátorom  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Poukázal najmä na zvýšenie operatívnosti rozpočtového riadenia počas 

rozpočtového roka v prípade schválenia tohto bodu MsZ.  

 



Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 5  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 1 

8. Rôzne  

8a – Rozdelenie dotácii  na športové kluby na rok 2019 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Vysvetlil, že výška dotácií z rozpočtu mesta pre jednotlivé športové 

kluby vychádza z výpočtu určeného VZN o poskytovaní dotácií č. 156/2018.  

Členovia komisie sa zhodli na tom, že vzhľadom na početnosť klubov, ktoré žiadajú 

o dotáciu a ktorým je táto dotácia poskytnutá, je potrebné v ďalších rokoch 

prehodnotiť spôsob poskytovania dotácií a teda štruktúru súčasne platného VZN.  

Po prerokovaní materiálu finančná komisia odporúča MsZ uvedený materiál schváliť 

v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

 

8b – Návrh Dodatku č. 7  k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta Trebišov 

zo dňa 29.06.1995. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne vysvetlil dôvod rozširovania podnikateľskej činnosti 

Technických služieb mesta Trebišov.  

JUDr. Galgoczy podrobnejšie objasnil štruktúru navrhovaných zmien s prihliadnutím 

na platnú legislatívu. 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

 

9. Diskusia 

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

 

10. Záver  

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

za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

V Trebišove, dňa 11.12.2018 

 

 

Zapísal: PhDr. Beáta Hippová, poverená zastupovaním vedúceho odd. finančného  

Schválil: Ing. Peter Duč, predseda komisie 


