
 

V Trebišove 5.2.2019  
Č. j.: 3285/2019/1-KP 
 
 

 

P o z v á n k a 

na zasadnutie mestského zastupiteľstva 

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších  predpisov  zvolávam 3. zasadnutie Mestského  zastupiteľstva 

v Trebišove, ktoré sa uskutoční           

v pondelok 11. februára 2019 o 9.00 h 

na Mestskom úrade v Trebišove v Obradnej miestnosti   na prízemí. 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov 

4. Interpelácie a podnety poslancov 

5. Diskusia 

6. Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej 

7. Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku 

8. Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej  

9. Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej 

10. Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 

11. Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej 

komunity 

12. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2019 

13. Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Trebišov 

14. Nákup autobusu 

15. Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

16. Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

17. Zmluva o zriadení vecného bremena 

18. Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami 

19. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o finančnom príspevku na vykonávanie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV  



20. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o určení výšky príspevkov v školách 

a školských zariadeniach 

21. Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Trebišov 

22. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestskej rady 

23. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva 

24. Zriadenie Komisie pre časť mesta Milhostov a voľba jej členov 

25. Odvolanie a voľba predsedu a členov komisií 

26. Návrh na zástupcu do dozornej rady VVS a.s.  

27. Voľba prísediacich Okresného súdu Trebišov na funkčné obdobie 2017 - 2021 

28. Organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 

29. Protokol o výsledku efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu 

30. Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne 

31. Správa o výsledku kontroly prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri 

kontrolách vykonaných v roku 2017 

32. Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov 

v mestskom hospodárskom stredisku 

33. Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 

2018 (volebné obdobie 2014 – 2018) 

34. Správa o výsledku kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

hospodárení s verejnými financiami v podobe dotácii z rozpočtu Mesta Trebišov pre Mestský 

športový klub mládeže za rok 2017 

35. Správa o výsledku kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

hospodárení s verejnými financiami súvisiacimi s činnosťou mestského aktivačného strediska 

v roku 2014 s vyčíslením nákupu jednotlivých položiek podľa druhov a vyplatených mzdových 

prostriedkov 

36. Správa o výsledku kontroly počtu psov v rómskej osade a koľkí majitelia si v tejto súvislosti 

platia daňovú povinnosť 

37. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018  

38. Rôzne 

39. Záver 

 

 

 

 

 

 

                                                            PhDr. Marek Čižmár   



 

Komisia finančná         
                                                                                                              

 

Číslo: 6 

 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.2.2019 

 

 

Názov materiálu: Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej  

 

 

Obsah materiálu: - informatívna správa 

  

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 
Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie finančnej zo dňa 25.1.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Peter Duč, predseda komisie 

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

 

 

 

V Trebišove 28.1.2019 

 

 

 

predkladateľ 

 

 

 

 



Komisia finančná         
               

 

                                                                               

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 25.01.2019 
 

 

 

    Poslanci    Neposlanci 

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

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

    3. Miroslav Davala   3. Ing. Jozef Cifranič  

    4. Ing. Peter Bobík   

                  

Neprítomní členovia komisie:        

       

     

          

Ostatní prítomní:                        1. PhDr. Beáta Hippová 

    2. Mgr. Michaela Dučová 

  

 

    

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie finančnej komisie otvoril predseda komisie Ing. Duč.  

Do bodu Rôzne bol členom komisie predložený materiál: 

- Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne 

Za zaradenie tohto materiálu do bodu Rôzne hlasovali členovia komisie nasledovne: 

Hlasovanie 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

 

Upravený program rokovania bol schválený jednomyseľne. 

 

2. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2019 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. 

 

Finančná komisia Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2019 prerokovala 

a odporúča MsZ zobrať na vedomie. 

 

ZA – 7  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

 

3. Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Trebišov 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Mesto Trebišov vyčlenilo v Rozpočtovom opatrení primátora mesta 

č. 1/2019 finančné prostriedky vo výške 50,00 tis. € na participatívny rozpočet , aby 



občania mesta priamo mohli rozhodovať o tom, kam bude smerovaná časť výdavkov 

mesta. 

 

Finančná komisia Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Trebišov prerokovala a 

odporúča MsZ predmetný materiál zobrať na vedomie. 

 

ZA – 7  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

4. Nákup autobusu  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Členov komisie oboznámil so zámerom mesta, z dôvodu bezpečnosti 

cestujúcich, obstarať novší jazdený autobus, pričom verejným obstarávateľom budú 

Technické služby Mesta Trebišov.  

 

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť zámer 

obstarať jazdený autobus. 

 

ZA – 7  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

5. Cyklochodníky + IS 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie o výsledku 

stretnutia za účasti riaditeľa okresného dopravného inšpektorátu a dopravných 

inžinierov, ktorého cieľom bolo rozanalyzovanie a prehodnotenie možných variant 

cyklochodníkov najmä v súvislosti s existujúcou výzvou ohľadom cyklochodníkov. 

 

Finančná komisia Informatívnu správu z rokovania trás cyklochodníkov zobrala na 

vedomie. 

 

ZA – 7  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

6. Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami   

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami je 

doplnený o prenájom zasadacej miestnosti v administratívnej budove okresného 

úradu.  

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  Cenník služieb 

poskytovaných mestom a mestskými organizáciami schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 7  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

7. Rôzne  

Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne. 

Materiál na rokovanie finančnej komisie predložil viceprimátor Ing. Duč. Informoval 

o prebiehajúcich rokovaniach medzi mestom Trebišov, Úradom vlády SR 

a Protimonopolným úradom SR a o zahájení prác na príprave podkladov pre verejné 

obstarávanie na stavebnú časť a procesu vyhodnotenia rozpočtu bazénovej 

technológie. 



 

Finančná komisia Informatívnu správu o stave rekonštrukčných prác na objekte 

Mestskej plavárne prerokovala a odporúča MsZ predmetný materiál zobrať na 

vedomie. 

 

ZA – 7   PROTI – 0    ZDRŽAL SA – 0  

 

8. Diskusia 

Poslanec Ing. Gazdag požiadal o vykonanie kontroly stavu objektu hotela Športklub 

po oprave strechy s tým, že bude potrebné identifikovať nevyhnutné stavebné práce 

brániace znehodnoteniu tohto mestského objektu.  

Viceprimátor Ing. Duč uviedol, že oddelenie výstavby a majetku zrealizuje obhliadku 

tohto objektu, o ktorej budú následne členovia finančnej komisie informovaní 

elektronickou poštou.  

Poslanec Ing. Bobík požiadal finančné oddelenie o zaslanie plnenia rozpočtu 

výdavkov na funkčnej klasifikácii 01.1.1 (Správa mesta) za rok 2018. 

Tajomníčka komisie PhDr. Hippová uviedla, že prehľad čerpania rozpočtu výdavkov 

bude poslancovi Ing. Bobíkovi zaslaný elektronickou poštou až po vykonaní 

účtovnej závierky za rok 2018.  

 

9. Záver  

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

za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

V Trebišove 28.01.2019 

 

 

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

Schválil: Ing. Peter Duč, predseda komisie 



 
 

Komisia výstavby a majetku       
                                                                                                              

Číslo: 7 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.2.2019 

 

Názov materiálu: Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku  

 

Obsah materiálu: - informatívna správa  

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku zo dňa 24.1.2019 

 

 

          

 

 

 

Predkladá: Ing. Dušan Biž, predseda komisie 

Spracoval: Ing. Eva Bučková, tajomník komisie 

 

 

 

 

 

 

V Trebišove 28.1.2019 

 

 

 

predkladateľ 
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Komisia výstavby a majetku 
 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 24.1.2019 
 

 

     Poslanci    Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:        1. Ing. Dušan Biž                               1. Ing. Peter Zatko   

                                                   2. Ing. Martin Telepovský                 2. Ing. Lucia Rušinová           

    3. František Tomko                            3. Eduard Janoško 

    4. Ing. Jaroslav Soták                                                           

       

Neprítomní členovia komisie:                                                                 

     

Ostatní prítomní:                     1. Ing. Eva Bučková 

                     2. Ing. Peter Duč 

          3. Mgr. Peter Sovák 

                     4. Ing. Ladislav Valiska - Timečko 

                                                                                                             5. Mgr. Michaela Dučová 

          6. Ing. Jozef Ferjo 

 

           

        

                                                                                                              

Priebeh rokovania: 

 

1. Úvod 

Predseda komisie otvoril zasadnutie komisie výstavby a dal hlasovať o programe zasadnutia.  

 

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

2. Nákup autobusu 

3. Cyklochodníky 

4. Zmena územného plánu – zmeny a doplnky č.4 

5. Žiadosti o odkúpenie mestských pozemkov 

6. Návrh opráv mestských komunikácií na rok 2019 

7. Rôzne 

2. Nákup autobusu 

Ing. Ferjo informoval prítomných o základných technických parametroch pre obstaranie novšieho 

jazdeného autobusu. 

Po diskusii jednotlivých členov komisie bolo prijaté nasledovné stanovisko komisie: 

Stanovisko komisie:  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove schváliť zámer obstarať jazdený 

autobus s predpokladanou hodnotou zákazky 120 000,00 € bez DPH prostredníctvom 
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dodávateľského úveru alebo finančného leasingu, pričom verejným obstarávateľom sú 

Technické služby mesta Trebišov. 

 

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

3. Cyklochodníky 

Mgr. Dučová a Ing. Ferjo uviedli, že dňa 14.01.2019 sa uskutočnilo informatívne stretnutie ohľadom 

cyklochodníkov v meste Trebišov a jeho blízkom okolí. Cieľom stretnutia bolo rozanalyzovanie a 

prehodnotenie možných variant cyklochodníkov najmä v súvislosti s existujúcou výzvou ohľadom 

cyklochodníkov, ktorej hlavným cieľom je začlenenie cyklistickej dopravy do integrovaného 

dopravného systému, prioritne podpora takého dopravného systému, ktorý pomôže prepojiť cyklistiku 

s verejnou hromadnou dopravou v oblasti denného dochádzania do práce a do školy. 

Ing. Telepovský ako riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu upozornil na skutočnosť, že 

označenie cyklochodníkov, ktoré boli zrealizované za predchádzajúceho primátora Ing. Kolesára nie 

sú v súlade s vyhláškou č. 9/2009. 

Po diskusii jednotlivých členov komisie bolo prijaté nasledovné stanovisko komisie: 

Stanovisko komisie: Komisia berie na vedomie predložený materiál. 

4. Zmena územného plánu – zmeny a doplnky č.4 

Ing. Valiska – Timečko informoval, že požadovaná zmena územného plánu bude obstaraná v rámci 

Zmien a doplnkov č.4 ÚPN mesta Trebišov a výšku nákladov spojených so spracovaním a obstaraním 

predmetnej zmeny  bude hradiť žiadateľ zmeny na základe zmluvy o spolufinancovaní. 

Stanovisko komisie:  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove schváliť obstaranie zmien a doplnkov 

lokality – výrobný okrsok západ (pozemok C KN parcelné číslo 3318/1 ) s terajším funkčným 

využitím plôch priemyselnej stavebnej výroby, skladového hospodárstva a logistických areálov 

na polyfunkčnú plochu s možnosťou umiestnenie čerpacej stanice PHM, shoppiing centra 

a príležitostného ubytovania so stravovaním v rámci Zmien a doplnkov č.4 ÚPN mesta Trebišov. 

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

5. Žiadosti o odkúpenie mestských pozemkov 

Dňa 10.9.2018 požiadal Milan Novák, Komenského 213/51, Trebišov o odkúpenie časti mestského 

pozemku registra CKN č. 4523/1, k.ú. Trebišov. 

Stanovisko komisie: Komisia odporúča vypracovať na náklady žiadateľa geometrický plán 

pozemku požadovaného na odkúpenie, v ktorom bude definovaný predmet kúpy. 

Hlasovanie: za – 5 členov, proti – 1 člen, zdržal sa: - 1 člen 

Dňa 5.10.2018 požiadal Ing. Igor Kračún, Nová 19, Banská Bystrica o odkúpenie pozemku registra 

EKN č. 166/1, k.ú. Trebišov o výmere 151 m
2 

a pozemku registra EKN č. 260, k.ú. Trebišov o výmere 

20 m
2
, ktoré sú zapísané na LV č. 9545, ktorých vlastníkom je mesto Trebišov. 

Stanovisko komisie: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove schváliť predaj 

pozemku v zmysle predloženej žiadosti Ing. Kračúna po predložení  geometrického plánu. 
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Hlasovanie: za – 7 členov, proti – 0 členov, zdržal sa: - 0 členov 

Dňa 14.11.2018 požiadal Ing. Maroš Ďurka a manželka Ing. Drahoslava Ďurková, Agátová 3190/18 

Trebišov o odkúpenie časti mestského pozemku registra CKN č. 3966/1, k.ú. Trebišov. Ako dôvod 

žiadatelia uvádzajú, že pri spracovaní geometrického plánu k vydaniu kolaudačného rozhodnutia boli 

zistené nepresnosti osadenia stavby rodinného domu, prístavby a záhradného domčeka. 

Stanovisko komisie: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove schváliť predaj 

predmetného pozemku pod časťou prístavby k rod. domu v zmysle predloženého geometrického 

plánu. 

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

Dňa 14.11.2018 požiadal Mgr. Dušan Kobeľa, J.Jesenského 1431/1, Trebišov o odkúpenie časti 

mestského pozemku registra CKN č. 3966/26, k.ú. Trebišov. Ako dôvod žiadateľ uvádza výstavbu 

garáže. 

Stanovisko komisie: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove schváliť predaj 

pozemku vo vzdialenosti 1 m od obrubníka v zmysle grafickej prílohy, ktorá bola predložená na 

rokovaní komisie dňa 24.1.2019, po predložení geometrického plánu. 

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

6. Návrh opráv mestských komunikácií na rok 2019 

Ing. Valiska – Timečko uviedol k predloženému materiálu, že mesto v priebehu predchádzajúceho 

obdobia spracovalo prehľad poškodených mestských komunikácií – ciest a chodníkov, ktoré je 

vzhľadom na rozsiahle poškodenie nevyhnutné zrekonštruovať. V zmysle aktualizovaného prehľadu, 

podnetov občanov mesta a vykonaných obhliadok poškodených mestských komunikácií bol 

v súčinnosti s Technickými službami mesta spracovaný návrh na opravu ciest a chodníkov, ktoré 

mesto navrhuje opraviť v roku 2019. 

Stanovisko komisie: Komisia berie na vedomie predložený materiál. 

7. Rôzne 

Ing. Valiska – Timečko informoval prítomných, že dňa 24.4.2016 bolo povolené užívanie novej 

elektrickej prípojky a prípojky elektrického osvetlenia k Domu smútku v Trebišove na pozemkoch vo 

vlastníctve KSK registra CKN parcelné číslo 2369/7 a 2369/8, k.ú. Trebišov. V zmysle vyjadrenia 

KSK zo dňa 28.2.2014 je mesto povinné požiadať o zriadenie vecného bremena stavby elektrickej 

prípojky a prípojky elektrického osvetlenia na pozemkoch vo vlastníctve KSK. 

Stanovisko komisie: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove schváliť uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena. 

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

Ing. Valiska – Timečko oboznámil členov komisie s predloženými žiadosťami o zmenu územného 

planánu a to: Marek Majoroš, Komenského 2222/9, Trebišov a Daniel Fekete, A. Dubčeka 3960/27, 

Trebišov. 

Ing. Soták na margo toho uviedol, že územný plán nie je „trhací kalendár“. 
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K predmetným žiadosťam neboli zo strany príslušného odborného aparátu mestského úradu predložené 

dôvodové správy. 

Stanovisko komisie: Komisia neodporúča schváliť požadované zmeny územného plánu v zmysle 

predložených žiadostí žiadateľov. 

Hlasovanie: za – 5 členov, proti – 0 členov, zdržal sa: - 2 členovia 

 

Ing. Duč predložil na rokovaní komisie Informatívnu správu o stave rekonštrukčných prác na objekte 

Mestskej plavárne.  

 

Stanovisko komisie: Komisia berie na vedomie predložený materiál. 

 

Zároveň bola na rokovaní komisie navrhnutá prednostom MsÚ a zástupcom primátora mesta 

požiadavka na zriadenie pracovnej skupiny ohľadom riešenia problematiky Cukrovarskej ulice. 

 

 

Zapísal: Ing. Eva Bučková, tajomník komisie 

 

Schválil: Ing. Dušan Biž, predseda komisie 



 
 

Komisia sociálna 
                                                                                                              

Číslo: 8 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.2.2019  

 

 

Názov materiálu: Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej 

 

 

Obsah materiálu: - informatívna správa 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie sociálnej zo dňa 21.1.2019. 

  

          

 

 

 

 

 

Predkladá: MUDr. Ľudmila Vasilková,  predsedníčka komisie 

Spracovala: Mgr. Henrieta Demjanová, tajomníčka komisie 

 

 

V Trebišove  25.1.2019 

 

 

 

predkladateľ 
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Komisia sociálna          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 21.1.2019 
 

 

     Poslanci   Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:  1. MUDr. Ľudmila Vasilková 1. MVDr. Eduard Kundrát 

     2. MVDr. Ivan Hrdlík  2. Eva Kudrecová  

 3. MUDr. Dušan Tomko  3. Mgr. Lenka Dvorožňáková 

 

Neprítomní členovia komisie: 1. Babken Chačlarian   

      

Ostatní prítomní:       1. Mgr. Peter Sovák 

2. Mgr. Henrieta Demjanová 

       

 

    

Priebeh rokovania: 

 

1. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky – Anna Nagyová, nar. 13.6.1969, TP: 

Kutnohorská 2111/1, Trebišov, rozvedená, dieťa: Bianka Rudová, nar. 21.12.1997 (študuje na VŠ).  

Príjem - dávka v hmotnej núdzi: 186,50 €, prídavky na dieťa: 23,68 €. Spolu: 210,18 €. Žiadateľka je 

posudzovaná ako jednotlivec s jedným dieťaťom.  

ŽM rodiny: 298,68 €, 1,3 – nás. ŽM: 388,28 €. 

Anna Nagyová žiada o poskytnutie jednorazovej soc. dávky na liečebné náklady.  

Návrh: do 67 €. 

 

Komisia sociálna MsZ v Trebišove po prejednaní predmetnej žiadosti o poskytnutie jednorazovej 

sociálnej dávky, v súlade s podmienkami VZN č. 137/2015 o poskytovaní jednorazových sociálnych 

dávok, odporúča schváliť jednorazovú sociálnu dávku v sume 67 € pre Annu Nagyovú. (6 za) 

 

 

2. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky – Daniela Dziaková, nar. 16.3.1977, TP: Nový 

Majer 1816/16, Trebišov (žiadateľka býva na adrese: Nový Majer 26 ), rozvedená. Deti: Leonidas 

Dziak (nar. 2015), Ján Dziak (nar. 2014), Daniel Kora (nar. 2012), Nikolas Kora (nar. 2009), Oliver 

Dziak (nar. 2017).  

Príjem: rodičovský príspevok 214,70 €, prídavok na dieťa 118,40 €. Spolu: 331,10 €.  

ŽM rodiny: 673,12 €, 1,3 – nás. ŽM: 875,06 €.  

Daniela Dziaková žiada o poskytnutie jednorazovej soc. dávky na náklady súvisiace so zakúpením 

elektrocentrály, nakoľko v dome nemajú zavedenú elektrinu.  

Dlh na poplatku za komunálne odpady je 732,92 €. Žiadateľka, spolu s nezaopatrenými deťmi, je 

odkázaná na sociálnu pomoc mesta. 

Návrh: do 100 €. 

 

Komisia sociálna MsZ v Trebišove po prejednaní predmetnej žiadosti o poskytnutie jednorazovej 

sociálnej dávky, v súlade s  ustanovením Čl. 3 bodu 3.2. VZN č. 137/2015 o poskytovaní 
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jednorazových sociálnych dávok, odporúča schváliť jednorazovú sociálnu dávku pre Danielu 

Dziakovu v sume 100 € s podmienkou, že jednorazová sociálna dávka bude poskytnutá na zakúpenie 

nevyhnutného ošatenia a školských potrieb pre nezaopatrené deti, za prítomnosti terénnej sociálnej 

pracovníčky mesta Trebišov. (6 za) 

 

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trebišov o finančnom príspevku na vykonávanie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

Členom komisie bol predložený návrh VZN o finančnom príspevku na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately spolu s dôvodovou správou. 

Členovia komisie nemali k predloženému návrhu VZN pripomienky. 

 

Komisia sociálna MsZ v Trebišove po prejednaní predmetného návrhu odporúča predmetný návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trebišov o finančnom príspevku na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately schváliť bez pripomienok. (6 za) 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Henrieta Demjanová, tajomníčka komisie 

 

Schválila: MUDr. Ľudmila Vasilková,  predsedníčka komisie 



 
 

Komisia bytová 
                                                                                                              

Číslo: 9 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.2.2019  

 

 

Názov materiálu: Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej 

 

 

Obsah materiálu: - informatívna správa 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

A/ berie na vedomie 

Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie bytovej zo dňa 22.1.2019 

 

B/ schvaľuje 

Prevod vlastníctva bytu z majetku mesta pre nájomcu: 

 

Obytný dom súpisné číslo 1682 vchod č. 15 Ulica Komenského  

 

Por.č.  č. bytu:   Meno nájomcu:          Náj.od r.:    %     Cena bytu /€/   pozemku /€/   Spolu /€/ 

2145  35       Viktorová Miriam       2018            100    304,21              56,94               361,15 

         13.04.1973 

 

 

Obytný dom súpisné číslo 2137 vchod č. 49 Ulica Komenského 

 

Por.č.  č. bytu:   Meno nájomcu:          Náj.od r.:    %     Cena bytu /€/   pozemku /€/   Spolu /€/ 

2144  90       Dzielavský Jaroslav    1993            100    543,10              99,17               642,27 

         30.05.1966 

        Dzielavská Veronika  

        17.01.1969   

 

 

Predkladá: Mgr. Viera Mokáňová, predsedníčka komisie 

Spracoval: Mgr. Petronela Lučanská, tajomníčka komisie 

 

 

V Trebišove 28.1.2019      predkladateľ 
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 Komisia bytová        
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 22.1.2019 
 

 

 

        Poslanci     Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:     1. Mgr. Viera Mokáňová   1. Mgr. Martin Dzielavský 

      2. Mgr. Martin Begala                         2. Mgr. Mária Duduričová 

    3. Ladislav Ivan                                  

                                                           

         

Neprítomní členovia komisie:   1. Mgr. Roman Ostrožovič   1. Ing. Maroš Štefan  

      

              

Ostatní prítomní:                       1. JUDr. Ján Šipoš 

2. Mgr. Peter Sovák 

3. Mgr. Petronela Lučanská 

           

           

                                    

Priebeh rokovania:  

 

1. Kontrola uznesení zo zasadnutia bytovej komisie dňa 6.9.2018 a 23.10.2018: 
 

Kontrola uznesení zo zasadnutia bytovej komisie zo dňa 6.9.2018 a 23.10.2018: 

1.Bod 3 

1645/3-12  Botošová Lucia, Zajac Juraj – zaplatili splátku dlhu 300.-€, 19.9.92018, uzatvorili         

splátkový kalendár dňa 19.9.2018 – určenie nájomcu a nájomná zmluva do 31.3.2019 

                                                                                                                                   - podmienka splnená  

 

Predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomných zmlúv končiacich k 30.9.2018: 

I. kategória  

3758/96-38  Urdianyk Michal   - vyplatil celý nedoplatok - určenie nájomcu  a nájomná  zmluva do 

30.9.2019, k 30.11.2018  dlh   0.- €        - podmienka splnená 

 

II. kategória 

1645/1-23  Zajacová Alžbeta – zaplatila splátku dlhu 100.-€, splátkový kalendár uzatvorila  dňa 

11.4.2018,  mesačný predpis je uhrádzaný. Určenie nájomcu a nájomná zmluva do  31.3.2019,         

k 30.11.2018 dlh 431,36 €          - podmienka splnená                                                                                                                                                                                                             

 

1645/5-4     Potomová Marta – nezaplatila splátku dlhu, mesačný predpis neplatí, platnosť nájomnej 

zmluvy skončila 30.9.2018,  k 30.11.2018 dlh 955,95€                                       - podmienka nesplnená 

 

Predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomných zmlúv končiacich k 31.12.2018: 

I. kategória: 

3538/1-2      Kolesárová Serafína  -  nezaplatila splátku dlhu, nájomná zmluva skončila 31.12.2018- 

nepredĺžená, k 30.11.2018 dlh 662,61 €              - podmienka nesplnená 
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3538/3-31    Dudová Valéria  -  vyplatila celý dlh  - určenie nájomcu a nájomná zmluva do 31.12.2019,                                   

k 30.11.2018 dlh 0.- €                      - podmienka splnená 

     

3758/94-16   Hudáková Jana – zaplatila splátku dlhu – spolu 300.-€ (splátkový kalendár v rámci  

mimosúdneho vymáhania), určenie nájomcu a nájomná zmluva do 30.6.2019,  k 15.1.2019  dlh 562,49 

€                                                                 - podmienka splnená                                     

 

 3758/96-34  Zambová Amália  - zaplatila celý nedoplatok  nájomného,  určenie nájomcu a nájomná 

zmluva do 31.12.2019, k 30.11.2018 dlh  0.- €                                                         - podmienka splnená 

                                                                                                                       

 3885/98-2   Vašková Viera -  13.12.2018 vyplatila nedoplatok nájomného, určenie nájomcu a nájomná 

zmluva do 31.12.2019,  k 13.12.2018 dlh 0.- €                               - podmienka splnená                                                                                                                       

 

3885/100-18  Vasiľ Jozef  -  14.12.2018 vyplatil nedoplatok nájomného, určenie nájomcu a nájomná 

zmluva do 31.12.2019, k 14.12.2019 dlh 0.- €                      - podmienka splnená                                                                                                                                                                                                                               

 

3885/100-24  Rybnická Ingrid  - vyplatila celý nedoplatok ,určenie nájomcu a nájomná zmluva  do  

31.12.2019,  k  30.11.2018 dlh 0.- €         - podmienka splnená 

                                                                                                                          

3885/102-33   Kačová Diana -  zaplatila splátku nedoplatku spolu 300.-€ (5.12.2018 doplatila 200.-€), 

zvyšok dlhu na splátky - dohoda, určenie nájomcu a nájomná zmluva do 31.12.2019 ,  k 5.12.2018 dlh  

148,14 €                                    - podmienka splnená 

                                                                                                                         

3886/104-1  Duč Marek  - 21.12.2018 zaplatil splátku dlhu 300.-€ a uzatvoril splátkový kalendár, 

určenie nájomcu a nájomná zmluva do 30.6.2019, k 21.12.2018  dlh 2 611,85 €                                           

                                                                                                                                    - podmienka splnená 

 

3886/104-9   Mikloš Vladimír – nezaplatil splátku dlhu, mesačný predpis platí. Platnosť  nájomnej 

zmluvy skončila 31.12.2018  - nepredĺžená, k 30.11.2018 dlh 626,67 €        - podmienka nesplnená                                                                                                                   

                                                                                                                                           

3886/104-11  Cifra Dalibor – vyplatil splátku dlhu + zostatok vymáhaný v mimosúdnom konaní,  

určenie nájomcu a nájomná zmluva do 30.6.2019,  k 30.11.2018 dlh 633.- €            

- podmienka splnená           

 

3886/108-36  Horváthová Jana – vyplatila celý nedoplatok, určenie nájomcu a nájomná zmluva  

do 30.6.2019, k 30.11.2018 dlh 0.- €                           - podmienka splnená                                                          

                                                                                                                           

II. kategória: 

1645/1-19  Halpernová Monika – uhradili splátku dlhu, splátkový kalendár od 6.7.2017, určenie 

nájomcu a nájomná zmluva do 30.6.2019,  k 30.11.2018 dlh 88,38 €                      - podmienka splnená                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                            

 

1645/1-22  Plajdicsková Ľubica – nezaplatila splátku dlhu, mesačný predpis uhrádza, – platnosť 

nájomnej zmluvy skončila 31.12.2018,  k 30.11.2018 dlh 360,49 €                    - podmienka nesplnená                                                                                                                                                                

                                                                                                                     
1645/5-2    Tancošová Silvia – 14.12.2018 doplatila zostatok nedoplatku , určenie nájomcu a nájomná 

zmluva do 30.6.2019,  k 30.11.2019 dlh 0.- €                  - podmienka splnená 

                                                                                                                        

IV. kategória:  

Predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomných zmlúv končiacich k 30.9.2018: 

 

2208/34-1   Kováčová Adriána, Marek – nájomné platí cez IOP( 32,16 €), splátkový kalendár  

od 22.8.2016, určenie nájomcu a nájomná zmluva do 31.3.2019,  k  30.11.2018 dlh  2 818,12 € 

                                                                                                                                    - podmienka splnená 
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2232/40-3   Demeter Andrej, Eva  - zaplatili cez IOP nájomné  23.- € + splátku dlhu 50.- € (spolu 73.-

€), splátkový  kalendár od  29.1.2018, určenie nájomcu a nájomná zmluva do 31.3.2019,  k 30.11.2018                                              

dlh 947,83 €                       - podmienka splnená 

                                                                                                                                                                                                                                     

2307/27-4   Šandorová Monika, Elemír – nájomné platia cez IOP 32,96€ + dlh 20.- € (spolu  52,96 €)  

v 11/2018 zaplatili na dlh 50.-€, splátkový kalendár od  29.9.2016,  určenie nájomcu a nájomná 

zmluva do 31.3.2019,    k 30.11.2018 dlh 976,90€                                                    - podmienka splnená 

                                                                                                                                

2312/33-9  Rácová Božena – nájomné platí cez IOP 23.- € a splátku dlhu 10.-€ (spolu 33.- €), 

zostatok nedoplatku uhradí cez IOP (6,96 €) , určenie nájomcu a nájomná zmluva do 31.3.2019,                                                                   

k 30.11.2018 dlh 6,96 €                     - podmienka splnená 

                                                                                                                     

3542/44-8 Zajacová Stela -  nájomné za jún 83,15 € a splátku dlhu=30.- € (spolu 113,15 €)              

uhradila cez IOP, splátkový kalendár od 3.7.2018,  určenie nájomcu a nájomná zmluva do 31.3.2019,                                             

k 30.11.2018 dlh  2 455,41 €                                                                                     - podmienka splnená                                                                                    

                                                                                            

3542/46-4   Maďarová Jolana, Michal – nájomné  82,88 € a splátku dlhu 50.- € (spolu 132,88 €)               

platia na BP  (splátkový kalendár od 21.9.2015). Určenie nájomcu a nájomná zmluva do 31.3.2019,                                                    

k 30.11.2018 dlh 9 290,59 €                                                                                      - podmienka splnená                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3542/46-12  Zajac František, Ľudmila  - nájomné 79,82 € a splátku dlhu 50,18 € (spolu 130.- €)   

platia na BP (splátkový kalendár od 11.7.2017). Určenie nájomcu a nájomná zmluva do 31.3.2019,                                                

k 30.11.2018 dlh  1 036,45 €                                                                                     - podmienka splnená                                                                                                                                     

                                                                                                                     

3542/46-17  Pulko Jozef, Rozália – nájomné 89,78 € a splátku dlhu 30,22 € (spolu 100.- €) platia   cez 

IOP ( splátkový kalendár od 27.11.2017), určenie nájomcu a nájomná zmluva do 31.3.2019, k  30.11. 

2018 dlh 6 614,43 €                                                                       - podmienka splnená  

 

3897/51-1   Badžo Koloman, Helena – zaplatili nájomné 78,60 € cez IOP, splátku dlhu 50.-€ 

na BP (splátkový kalendár od 8.10.2018), určenie nájomcu a nájomná zmluva do 31.3.2019,                                                      

k 30.11.2018 dlh 2 901,72€                                                                                       - podmienka splnená 

                                                                                                                      

3897/54-4   Kuviková Silvia – zaplatila nájomná 129.- € a splátku dlhu 21.- € (spolu 150.- €),určenie 

nájomcu a nájomná zmluva do 31.3.2019,  k 19.12.2018 dlh  335,51 €                   - podmienka splnená          

                                                                                                                              

3921/69-2   Balog Ľudovít, Jana – nájomné neplatia, neuhradili ani splátku dlhu – platnosť nájomnej 

zmluvy skončila 30.9.2018 – nepredĺžená,  k 30.11.2018 dlh 815,36 €               - podmienka nesplnená                                                                                                                  

                                                                                                                  

3921/70-3   Pulková  Dorota – zaplatila nájomné  112,17 € a splátku dlhu 50.- € (spolu 162,17 €), 

splátkový kalendár od 24.7.2018. Určenie nájomcu a nájomná zmluva do 30.9.2019,  k 30.11.2018 dlh 

589,28 €                                                                                                                   - podmienka splnená                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                        

Predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomných zmlúv končiacich k 31.12.2018: 

2208/36-7   Peterová Anna – nájomné  a splátku dlhu (spolu 50.- €) zaplatila na BP, splátkový 

kalendár od 3.7.2018, určenie nájomcu a nájomná zmluva do 30.6.2019, k 30.11.2018 dlh 12 513,19 €                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                    - podmienka splnená  

 

2232/40-6   Zajac Jozef, Mária – nájomné platia na BP(32,96 €),  splátkový kalendár  od 10.7.2018, 

určenie nájomcu a nájomná zmluva do 30.6.2019,  k 30.11.2018 dlh  140,71 €       - podmienka splnená 

                                                                                                                                                                                             

2307/27-5  Pohlotková Juliana, Ladislav  - vyplatili celý dlh, určenie  nájomcu a nájomná zmluva do 

31.12.2018,  k 30.11.2018 dlh 0.-€             - podmienka splnená                                                                                                                  
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2311/31-1   Pulková Jarmila, Tomáš – zaplatili nájomné (34,20 €) a splátku dlhu 11.12.2018, určenie 

nájomcu a nájomná zmluva do 31.12.2019,  k 11.12.2019 dlh 34,20 €                    - podmienka splnená         

                                                                                                                   

2311/31-7  Pokorný Ján, Anna – nájomné 27,05 € a splátku dlhu 50.- € platia na BP (splátkový 

kalendár od  25.1.2017), určenie nájomcu a nájomná zmluva do 31.12.2019,k 30.11.2018 dlh 287,60 €  

                                                                                                                                   - podmienka splnená 

 

2312/33-10  Kováč Jozef, Mária   - nájomné 36,28 € a splátku dlhu 20,71 € platia na BP, určenie 

nájomcu a nájomná  zmluva do 31.12.2019,  k 30.11.2018 dlh 62,54 €                   - podmienka splnená 

                                                                                                                                 

3542/44-7  Šandorová  Margita, Severín – nájomné 76,24 € a splátku dlhu 23,76 € (spolu 100.-€) platia 

cez IOP, určenie nájomcu a nájomná zmluva do 30.6.2019, k 30.11.2018 dlh  30,96 €             

                                                                                                                                    - podmienka splnená         

 

3897/53-3   Pulková Anna, Róbert – nájomné 90.- € a splátku dlhu 10.- € (spolu 100.- €) platil na BP, 

určenie nájomcu a nájomná zmluva do 31.12.2019, k .20.12.2018 dlh 170.- €        - podmienka splnená 

 

3898/57-3   Kuviková Lenka, Marek – nájomné 70.- € a splátku dlhu 80.- € (spolu 150.- €) zaplatili na 

BP, určenie nájomcu a nájomná zmluva do 30.6.2019, k 30.11.2018 dlh 502,22 €  

                                                                                                                                    - podmienka splnená   

Žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy: 

2451/12    Zajacová Dorota  - nájomné 19,95 € + splátku dlhu 20,05 € (spolu 40.-€) platí cez  IOP, 

určenie nájomcu  a nájomná zmluva do 31.3.2019, k 30.11.2019 dlh 324,56 €       - podmienka splnená 

 

Komisia žiada BP TV, s.r.o. o informáciu o ďalšom postupe a podniknutých krokoch u nájomcov, 

u ktorých neboli splnené podmienky pre predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy.  

Hlasovanie:  

Za: 5     Proti:     0    Zdržal sa:       0 

 

2. Predloženie podkladov z Bytového podniku Trebišov, s.r.o.:         
       

Voľné byty: 

 

II. kategória: 

a/  1645/3-13  ul. Zimná   - Tancoš Igor       -  byt odovzdaný  17.8.2018  

3.izbový, II. kategória,  2. poschodie,  plocha bytu 63,88  m2,             

         celkom  dlh na byte:         2 919,56 € 

                                                                                               z toho: nájomné a služby :         1 937,69 € 

                                                                                                     poplatky z omeškania:            537,10 € 

                                                                                                                     súdne trovy:            422,00 € 

                                                                                                                            faktúry:              22,77 €  

 

Komisia odporúča ponechať uvedený byt ako náhradný. (dispozičný byt) 

Hlasovanie: 

Za: 5    Proti:    0    Zdržal sa:         0 

 

b/ 1645/1-25  ul. Zimná  -  Botošová Lucia, Juraj  –    byt odovzdaný k 13.10.2018,     

3.izb., II. kategória, 3.poschodie, plocha bytu 63,88 m2           celkom   dlh na byte:     1 646,07 € 

                                                                                                 z toho: nájomné a služby:     1 243,55 € 

                                                                                                            popl. z omeškania:        365,02 € 

                                                                                                                      súdne trovy:          37,50 € 

 

Komisia  uvedený byt neprideľuje, nakoľko je neobývateľný z dôvodu zatekania strechy. 

Hlasovanie: 
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Za: 5    Proti:      0               Zdržal sa:           0 
 

c/ IV. kategória 

2451/135  ul. I. Krasku  -   Tancoš Andrej, Valéria  - obytná miestnosť odovzdaná k 31.3.2018 

bunka-1.-izb., IV. kategória, plocha: 14,40 m2,  k 30.4.2018   dlh  0.- €.              

- KB neodporučila v  KB zo 6/2018 prideľovať ako mestský nájomný byt.      
 

Komisia uvedený byt neprideľuje, nakoľko nie je vhodný na prenajímanie. 

Hlasovanie: 

Za:    5    Proti:     0                Zdržal sa:        0 

 

Pridelené byty     

KB zo 6.9.2018 

II. kategória: 

a/ 1645/3-12  ul. Zimná  -  výmena bytu  od  1.10.2018, nájomca Botošová Lucia, Zajac Juraj - 

nájomná zmluva do 31.3.2019.    

b/ 1645/3-13  ul. Zimná   - komisia neprideľuje uvedený mestský nájomný byt. 
      

IV. kategória: 

2451/135   ul. I. Krasku –  obytná miestnosť – komisia neprideľuje uvedený mestský nájomný byt. 
      

KB z 23.10.2018 

I. kategória: 

3885/98-6    ul. SNP  -  pridelenie bytu od 1.11.2018 – nájomca Fuchsová Dana - nájomná zmluva do 

31.3.2019.              

                           

Predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomných zmlúv končiacich k 31.3.2019                                                                                                                 

 

I. kategória:   
Číslo bytového     Ulica     Nájomca                Výška mes.          Aktuálny dlh           Dátum predch. 

domu                                    nájomného          k 30.11.2018          predĺž. Zmluvy 

 

3758/94-1    SNP     Rohaľ Jozef          270,00          516,32                1.4.2018 

3885/98-6    SNP     Fuchsová Dana        120,00              0,00                1.11.2018 

3886/104-8    SNP        Kačmárová Viera    215,00          720,91                1.4.2016 

3886/104-10    SNP     Varga Michal          313,00          630,11                1.4.2016 

 

Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do 30.9.2019 u p. Rohaľa 

Jozefa, Kačmárovej Viery a Vargu Michala, ktorí majú dlh nad 300 €, s podmienkou vyplatenia 

čiastky 300 € jednorázovo pri podpísaní nájomnej zmluvy, uzatvorenia splátkového kalendára na 

zvyšok dlhu a pravidelnej platby nájomného. 

Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do 31.12.2019 u p. 

Fuchsovej Dany. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5    Proti:    0     Zdržal sa:      0 
 

II. kategória:  
Číslo bytového     Ulica      Nájomca                      Výška mes.         Aktuálny dlh           Dátum predch. 

domu               nájomného           k 30.11.2018           predĺž. zmluvy   
      

1645/1-23       Zimná          Zajacová Alžbeta      75,70            451,36     1.10.2018 

1645/3-11       Zimná   Džudžová Paulína, Peter      63,00                0,00     1.4.2018 

1645/3-12       Zimná   Botošová Lucia,Juraj            89,00          178,00     1.10.2018                                                                                                                  

 

Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do 30.9.2019 u p. 

Zajacovej Alžbety a Botošovej Lucie,  ktorí majú dlh nad 100 €, s podmienkou vyplatenia čiastky 100 
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€ jednorázovo pri podpísaní nájomnej zmluvy, uzatvorenia splátkového kalendára na zvyšok dlhu 

a pravidelnej platby nájomného. 

Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy u Džudžovej Paulíny, 

Petra do 31.3.2020. 

Hlasovanie: 

Za: 5    Proti:    0    Zdržal sa:       0 
 

IV. kategória: 
Číslo bytového      Ulica          Nájomca                   Výška mes.       Aktuálny dlh         Dátum predch. 

domu                       nájomného              30.11.2018          predĺž. zmluvy 

 
2208/34-1     Záhradná       Kováčová Adriana,Marek         32,16          2 818,12  1.10.2018 

2232/40-3     Záhradná       Demeter Andej,Eva          23,00                       947,83  1.10.2018 

2307/27-4     I.Krasku        Šandorová Monika,Elemír        32,96             976,90  1.10.2018 

2312/33-9     I.Krasku        Rácová Božena                        23,00    6,96  1.10.2018 

2451/12        I.Krasku         Zajacová Dorota                        19,95             324,56  1.1.2014 

3542/44-8     Záhradná       Zajacová Stela                        83,15          2 455,41  1.10.2018 

3542/46-4     Záhradná       Maďarová Jolana,Michal          82,88                   9 290,59  1.10.2018 

3542/46-12   Záhradná       Zajac František,Ľudmila          79,82                   1 036,45  1.10.2018 

3542/46-17   Záhradná       Pulko Jozef,Rozália          89,78          6 614,43  1.10.2018 

3897/51-1     Záhradná       Badžo Koloman,Helena           78,60          2 901,72  1.10.2018 

3897/54-4     Záhradná       Kuviková Silvia        129,00             356,51  1.10.2018 

3920/63-1     Záhradná       Demeter Jozef,Estera        158,86             339,15  1.4.2018 

 

Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do 30.6.2019 u p. 

Kováčovej Adriany a Mareka, Demetera Andreja a Evy, Šandorovej Moniky a Elemíra, Kuvikovej 

Silvie, Demetera Jozefa a Estery, ktorí majú dlh nad 50 €, s podmienkou vyplatenia čiastky 50 € 

jednorázovo pri podpísaní nájomnej zmluvy, uzatvorenia splátkového kalendára na zvyšok dlhu 

a pravidelnej platby nájomného. 

Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do 31.3.2020 u p. 

Rácovej Boženy, s podmienkou vyplatenia celej čiastky dlhu pri podpísaní nájomnej zmluvy. 

Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do 31.3.2020 u p. 

Zajacovej Doroty, ktorá má dlh nad 50 €, s podmienkou vyplatenia čiastky 50 € jednorázovo pri 

podpísaní nájomnej zmluvy, uzatvorenia splátkového kalendára na zvyšok dlhu a pravidelnej platby 

nájomného. 

Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do 30.9.2019 u p. 

Zajacovej Stely, Maďarovej Jolany a Michala, Zajaca Františka a Ľudmily, Pulka Jozefa a Rozálie, 

Badža Kolomana a Heleny, ktorí majú dlh nad 50 €, s podmienkou vyplatenia čiastky 50 € 

jednorázovo pri podpísaní nájomnej zmluvy, uzatvorenia splátkového kalendára na zvyšok dlhu 

a pravidelnej platby nájomného. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5          Proti:  0    Zdržal sa:       0 

      

Návrh na uznesenie – prevod vlastníctva bytu z majetku mesta pre nájomcu v obytnom dome súpisné 

číslo 1682/15  č. b. 35 ul. Komenského   
 

Por.č.  č. bytu:   Meno nájomcu:          Náj.od r.:    %     Cena bytu /€/   pozemku /€/   Spolu /€/ 

2145  35       Viktorová Miriam       2018            100    304,21              56,94               361,15 

         13.04.1973 

 

Komisia odporúča schváliť MsZ prevod vlastníctva tohto bytu z majetku mesta do vlastníctva 

nájomcu. 

Hlasovanie:   

Za: 5        Proti:         0        Zdržal sa:        0                                                           
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Návrh na uznesenie – prevod vlastníctva bytu z majetku mesta pre nájomcu v obytnom dome súpisné 

číslo 2137/49  č. b. 90 ul. Komenského   
 

Por.č.  č. bytu:   Meno nájomcu:          Náj.od r.:    %     Cena bytu /€/   pozemku /€/   Spolu /€/ 

2144  90       Dzielavský Jaroslav    1993            100    543,10              99,17               642,27 

         30.05.1966 

        Dzielavská Veronika  

        17.01.1969   

 

Komisia odporúča schváliť MsZ prevod vlastníctva tohto bytu z majetku mesta do vlastníctva 

nájomcu. 

Hlasovanie:   

Za: 5        Proti:  0        Zdržal sa:        0                                                           

 
Žiadosť o zmenu nájomcu  
IV. kategória:   

a/  2205/32-12   ul. Záhradná   - nájomca Zajac František, Helena Zajacová  - žiada o zmenu nájomcu 

mestského nájomného bytu:   

                        Mes. predpis         Platby:   08/18   09/18   10/18   11/18   Dlh k 30.11.2018      

                           32,18 €                    IOP        50.-    50.-     50.-      50.-         644,26 €                  
 

Komisia žiada BP TV s.r.o. o doplnenie podkladov k zmene nájomcu a preverenie súčasného stavu 

u nájomníkov Františka Zajaca a Matúša Baloga. 

Hlasovanie: 

Za: 5         Proti: 0   Zdržal sa:       0 
 

b/  3897/51-1   ul. Záhradná  - nájomca Badžo Koloman, Demeterová Helena – žiada o zmenu  

nájomcu mestského nájomného bytu:   

                              Mes. predpis         Platby:    08/18    09/18    10/18    11/18    Dlh k 30.11.2018      
                              78,60 €                  IOP         78,60    78,60    78,60     0,00      2 901,72 €        

                                                            BP                                    50.-                                                                                                                                           

Komisia žiada BP TV, s.r.o. o preverenie a doplnenie podkladov k zmene nájomcu.  

Hlasovanie: 

Za:  5        Proti: 0   Zdržal sa:         0 

 
Prechod nájmu  

IV. kategória:    

3932/42-4    ul. Záhradná  - Kováčová Blažena, Rác Emil -  nájomca Rác Emil, nar. 28.9.1980   

zomrel 19.6.2018   

                               Mes. predpis      Platby:   08/18     09/18    10/18    11/18       Dlh k 30.11.2018:   

                               37,96 €                               0,00       0,00       0,00     0,00        323,54 €   

 

Komisia berie na vedomie prechod nájmu mestského nájomného bytu. 

Hlasovanie: 

Za: 5          Proti: 0   Zdržal sa:           0 

 

3. Prerokovanie došlých žiadostí od občanov na Mestský úrad Trebišov 

 

Pridelenie väčšieho bytu 

Marta Maženská , SNP 3886/106, 075 01 Trebišov žiada o výmenu 1 izbového bytu za 2 izbový zo 

zdravotných dôvodov. 
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Komisia nemôže žiadosti vyhovieť, nakoľko Mesto Trebišov nemá k dispozícii voľný byt. 

Hlasovanie: 

Za: 5           Proti:         0   Zdržal sa:           0 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapísala: Mgr. Petronela Lučanská, tajomníčka komisie 

 

Schválila: Mgr. Viera Mokáňová, predsedníčka komisie 



Komisia školstva, kultúry a športu        
                                                                                                              

Číslo: 10 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.2.2019 

 

 

Názov materiálu: Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu  

 

 

Obsah materiálu: - informatívna správa 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu zo dňa 16.1.2019.  

 

 

 

 

 

          

        

Predkladá: PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka komisie 

Spracoval: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie 

 

 

 

V Trebišove 22.1.2019 

 

 

 

predkladateľ 
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Komisia školstva, kultúry a športu          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 16.1.2019 
 

 

     Poslanci       Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:   1. PhDr. Daniela Fecková             1. Mgr. Lenka Janoková 

      2. Mgr. Beáta Kereštanová              2. Mária Johanidesová 

      3. Bc. Jozef Gedeon                         3. Mgr. Lucia Majovská 

                                                 4. Jozef Krucovčin                           

       

Neprítomní členovia komisie:                                 

          

          

Ostatní prítomní:                   1. Mgr. Peter Sovák 

         2. Mgr. Danica Gajdošová 

                    

 

     

Priebeh rokovania: 

 

1. Úvod 

Všetkých prítomných privítala a zasadnutie komisie otvorila PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka  

komisie. Materiál na zasadnutie komisie bol jej členom zaslaný v elektronickej forme. Prítomní 

členovia komisie hlasovaním schválili program zasadnutia jednomyseľne. 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov o určení výšky príspevkov v školách 

a školských zariadeniach 

PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka komisie, uviedla materiál, oboznámila prítomných členov 

komisie s obsahom návrhu VZN a s legislatívnymi zmenami, týkajúcimi sa dotácií na stravovanie detí 

v MŠ od 1.1.2019 a žiakov ZŠ od 1.9.2019. Dôvod zmien výšky príspevkov za stravovanie v článku 6, 

vyplývajúcich zo zmien a doplnení  zákonov  č. 544/2010  Z. z. o dotáciách v pôsobnosti  MPSVaR 

a č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vysvetlila Mgr. Danica Gajdošová.  

Členka komisie Mgr. Lenka Janoková sa informovala ohľadom výšky príspevkov za pobyt detí v MŠ.  

K predloženému návrhu VZN členovia komisie nemali žiadne pripomienky. 

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť predložený návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Trebišov o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

jednomyseľne. 

 

3. Rôzne 

PhDr. Daniela Fecková, informovala prítomných členov komisie o stretnutí so zástupcami HK 2016 

Trebišov, na ktorom sa zúčastnila, spolu s ďalším členom komisie p. Jozefom Krucovčinom, dňa 

4.1.2019.  
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Komisia školstva, kultúry a športu, na návrh členov komisie Mgr. Lucie Majovskej a Bc. Jozefa 

Gedeona, odporúča mestu Trebišov vyzvať písomne jednotlivé športové kluby k zaslaniu prípadných 

pripomienok k VZN č. 156/2018 o poskytovaní dotácií v termíne do konca februára. 

3. Záver 

PhDr. Daniela Fecková sa prítomným poďakovala za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie komisie. 

 

 

   

Zapísal: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie 

 

Schválil: PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka komisie 



Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej 

komunity          
                                                                                                              

Číslo: 11 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.02.2019 

 

 

Názov materiálu: Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov 

marginalizovanej rómskej komunity          

 

 

Obsah materiálu: - informatívna správa 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej 

komunity zo dňa 22.01.2019         

 

 

 

 

 

          

 

 

Predkladá: Mgr. Jindřich Sosna, predseda komisie 

Spracoval: Mgr. Miroslava Brindová, tajomníčka komisie 

 

 

V Trebišove 22.01.2019   

 

 

 

predkladateľ 
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Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 22.01.2019 
 

 

     Poslanci             Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:  1. Mgr. Jindřich Sosna 1. Bc. Jana Germanová  

     2. František Tomko               2. Mgr. Marián Cabada            

                                                3. Koloman Demeter             3. Dezider Šandor                                                  

  

                                                                                                

 

                                                 

 

Neprítomní členovia komisie: 1.MVDr. Ivan Hrdlík – ospravedlnený  

                                                  

 

Ostatní prítomní:                                                            1. Mgr. Peter Sovák 

                                                                                                         2. Mgr. Miroslav Cabada 

                                                                                                          

 

             

Priebeh rokovania: 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Trebišove na riešenie problémov marginalizovanej 

rómskej  komunity na zasadnutí prerokovala program zasadnutia a jednohlasne schválila program 

zasadnutia bez doplnenia ďalších bodov a následne boli odovzdané menovacie dekréty členom 

komisie. 

 

1. V  2. bode programu zasadnutia komisie bol predsedom komisie predložený členom komisie 

Plán zasadnutí komisie na rok 2019.  

 

Komisia jednohlasne schválila predložený Plán zasadnutí komisie na rok 2019. 

 

2. V 3. bode programu Mgr. Marián Cabada uviedol predloženú informatívnu správu o stave 

sociálne vylúčených skupín v meste Trebišov a zdôraznil niektoré dôležité skutočnosti v nej 

uvedené.  

V úvode tohto bodu predseda komisie Mgr. Jindřich Sosna informoval prítomných o stave verejného 

poriadku v meste a rómskej osade a uviedol, že situácia nie je z hľadiska nápadu trestnej činnosti na 

horšej úrovni v porovnaní s inými mestami. Na otázku poslanca Františka Tomka, aká je situácia 

s aktuálnou problematikou toxikománie, a ako je možné zamedziť jej distribúciu, odpovedal Mgr. 

Marián Cabada, ktorý konštatoval, že v mesiaci január 2019 bol zaznamenaný jeden prípad otravy 

toluénom. Ďalej uviedol, že samotný predaj toluénu je náročné zistiť, ale jeho následnú distribúciu 

polícia rieši v zmysle platnej legislatívy. O slovo požiadal náčelník MsP Mgr. Miroslav Cabada, ktorý 
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uviedol, že je potrebné viac informovať príslušné zložky OO PZ cestou dobrovoľnej rómskej 

poriadkovej služby, ktorá ako prvá má tieto informácie o ľuďoch, ktorí danú látku distribuujú ďalej. 

Prednosta MsÚ Mgr. Peter Sovák, vyjadril súhlas s náčelníkom MsP Mgr. Miroslavom Cabadom 

a odporučil podchytiť distribútorov, ktorí šírenie omamných látok vykonávajú. Z diskusie vzišla 

požiadavka na Mgr. Mariána Cabadu, či by sa problematikou požívania omamných látok v rómskej 

osade nemala viac zaoberať aj štátna polícia. Vyjadril sa Mgr. Marián Cabada, ktorý uviedol, že 

distribúciu omamných látok rieši polícia. Na otázku poslanca Františka Tomka o rozšírenie kapacít 

a zavedení 24 hod pracovnej doby mestskej polície v Trebišove odpovedal náčelník MsP Mgr. 

Miroslav Cabada, ktorý uviedol, že sa plánujú rozšíriť kapacity MsP a zároveň uvažujú o zavedení 

nepretržitej 24 hodinovej službe.  

 

Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu OR PZ Trebišov 

o stave sociálne vylúčených skupín v meste Trebišov. 

 

 

3. V 4. bode programu Náčelník mestskej polície Trebišov, Mgr. Miroslav Cabada, predniesol 

Informatívnu správu o stave, prijatých opatreniach a riešení problémov v marginalizovaných 

a sociálne vylúčených skupinách v meste Trebišov. Ďalej uviedol, že dobrovoľná rómska 

poriadková služba disponuje 16 členmi. Predseda komisie, Mgr. Jindřich Sosna, vyzdvihol prácu 

príslušníkov MsP a dobrovoľnej rómskej poriadkovej služby najmä pri vianočných trhoch, 

jesennom upratovaní a organizovaní kultúrno spoločenských akcií v meste.  

Poslanec František Tomko požiadal o informácie o stave prostitúcie v meste Trebišov. Predseda 

komisie Mgr. Jindřich Sosna sa na túto tému vyjadril, že problém prostitúcie v meste Trebišov je 

stále aktuálny, ale nakoľko sa ženy, poskytujúce tieto služby, iba zdržiavajú na verejných 

priestranstvách,  neporušujú tým žiaden zákon. Náčelník mestskej polície Trebišov, Mgr. Miroslav 

Cabada doplnil odpoveď o informáciu, že s danou problematikou sa bude MsP ďalej zaoberať 

a hľadať riešenie na elimináciu tohto problému tiež v spolupráci s OO PZ SR.  

 

Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu náčelníka mestskej 

polície o stave,  prijatých opatreniach a riešení problémov v marginalizovaných a sociálne vylúčených 

skupinách v meste Trebišov.  

 

4. V 5. bode programu „Rôzne“, v rámci diskusie sa poslanec Koloman Demeter dotazoval na stav 

riešenia Komunitného centra v meste Trebišov. Odpoveď poskytol prednosta úradu Mgr. Peter 

Sovák, ktorý uviedol, že výstavba komunitného centra je v štádiu riešenia a momentálne 

prebiehajú rokovania s príslušnými inštitúciami. Člen komisie Dezider Šandor sa zaujímal o 

problematiku výskytu a riešenia vírusového ochorenia osýpok. Prednosta Mgr. Peter Sovák v tejto 

súvislosti uviedol, že RÚVZ v Trebišove rieši tento problém priebežne a mesto taktiež 

spolupracuje prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a dobrovoľnou rómskou 

poriadkovou službou.  Náčelník MsP doplnil, že mestská polícia neustále danú problematiku 

monitoruje. Ďalej poslancov informoval o tom, že dňa 17.01.2019 sa konalo stretnutie na RÚVZ 

v Trebišove, ktorého sa zúčastnil spolu s referentmi pre sociálne veci a náčelníkom polície Mgr. 

Miroslavom Cabadom. Účelom stretnutia bolo poskytnutie informácií, týkajúcich sa eliminácie 

a prevencie šírenia vírusového ochorenia osýpok, kde bolo zároveň skonštatované, že vzhľadom 

na oficiálne potvrdené počty nakazených je dostatočná kapacita lôžok na príslušnom oddelení 

v Michalovciach.  
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V závere programu ,,Rôzne“, požiadal poslanec František Tomko predsedu komisie Mgr. Jindřicha 

Sosnu, aby boli do budúcna prizvané na stretnutia aj osoby, ktoré sa jednotlivými problémami 

zaoberajú podrobne, tzn. terénni sociálni pracovníci, zástupcovia škôl dislokovaných v rómskej 

osade a taktiež v prípade potreby aj zástupcovia bytového podniku a ÚPSVaR.   

 

 

 

 

Na záver zasadnutia predseda komisie Mgr. Jindřich Sosna poďakoval za účasť členom komisie 

a vyzval ich k poskytnutiu podnetov smerujúcich k riešeniu problémov občanov mesta Trebišov.   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

     

Zapísal: Mgr. Miroslava Brindová, tajomníčka komisie 

 

Schválil: Mgr. Jindřich Sosna, predseda komisie 



 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV 
                                                                                                              

 

Číslo: 12 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.2.2019 

 

 

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2019 

   

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

 

berie na vedomie 
 

rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2019 a to: 

Príjmová časť    23 235,92 tis. € 

Výdavková časť   23 187,36 tis. €  

Rozdiel príjmov a výdavkov         48,56 tis. € 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

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

 

 

V Trebišove  21.1.2019 

 

 

predkladateľ 

 

 

 

 



Príjmová časť:

Dotačné Vlastné

100 139 630,00 8 857 540,00

Rozpočet 2019

Zdroj

RO č. 1 spolu

Ropočet po 

zmene č.1EKO

Výnos  dane z príjmu poukázaný územnej samospráve

Názov položky

8 717 910,00 139 630,00

Rozpočtové opatrenie  primátora mesta č. 1/2019

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a schváleného Uznesenia

MsZ č. 20/2018 zo dňa 19.12.2018, schvaľujem rozpočtové opatrenie č. 1/2019 nasledovne:



Výdavková časť

Dotačné Vlastné

1 3 1 06.2.0 700 50 000,00 50 000,00

7 2 01.8.0 600 -23 390,00 147 982,00

7 2 01.8.0 700 23 390,00 23 390,00

7 2 01.8.0 600 5 050,00 153 032,00

9 1 09.1.1.1 700 4 910,00 4 910,00

10 1 2 01.8.0 600 9 190,00 277 343,00

12 1 06.2.0 600 -252 000,00 48 000,00

12 1 01.8.0 600 252 000,00 444 162,00

12 2 01.8.0 600 6 010,00 117 038,00

12 7 01.8.0 600 15 910,00 273 956,00

14 10 01.8.0 600 7 700,00 7 700,00

14 10 01.8.0 600 75 000,00 75 000,00

14 10 06.2.0 600 -7 700,00 0,00

14 10 06.2.0 600 -75 000,00 25 000,00

Ropočet po 

zmene č.1Názov položky Rozpočet 2019 RO č. 1 spolu

Rozvoj obcí - parcitipatívny rozpočet 0,00 50 000,00

171 372,00 -23 390,00

EKO

Zdroj

0,00 4 910,00

0,00 23 390,00

Technické služby - miestne komunikácie 147 982,00 5 050,00

192 162,00 252 000,00

Technické služby - verejné osvetlenie 111 028,00 6 010,00

268 153,00 9 190,00

Mestské hospodárske stredisko 300 000,00 -252 000,00

0,00 75 000,00

Menšie obecné služby 7 700,00 -7 700,00

258 046,00 15 910,00

Technické služby - menšie obecné služby 0,00 7 700,00

Podpr

ogramProgram Prvok FK

Mestské aktivačné služby

Technické služby - ostatné služby

Technické služby - mestské aktivačné služby

Technické služby - zimný štadión

Technické služby - mestské hospodárske stredisko

Technické služby - miestne komunikácie

MŠ 1. decembra - rekonštrukcia

Technické služby - miestne komunikácie

100 000,00 -75 000,00



Dotačné Vlastné

Príjmy spolu 23 096 290,00 0 139 630,00 139 630,00 23 235 920,00

Výdavky spolu 23 096 290,00 0 91 070,00 91 070,00 23 187 360,00

Rozdiel príjmov a výdavkov 0,00 0,00 48 560,00 48 560,00 48 560,00

Spracovala:

PhDr. Beáta Hippová

poverená zastupovaním ved. finančného odd.

PhDr. Marek Čižmár, v.r.

              primátor

Zdroj

Sumarizácia Rozpočet 2019 RO č. 1 spolu Rozpočet po zmene č.1



Dôvodová správa 

 

Príjmová časť 

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza v kapitole 100 k tejto zmene: 

 111003 – Výnos Dane z príjmu poukázaný samospráve – zvýšenie bežných 

vlastných príjmov o 139,63 tis. € v dôsledku schváleného štátneho rozpočtu. 

 

Výdavková časť 

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza v programoch 1,7, 9, 10, 12 a 

14 k týmto zmenám: 

 Podprogram 1.3.1  Strategické plánovanie a projekty, FK 06.2.0 Rozvoj obcí – 

Participatívny rozpočet  – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 50,00 tis. € -  

mesto vyčlení z vlastného rozpočtu prostriedky a dáva možnosť občanom, aby priamo 

oni rozhodovali o tom, kam bude smerovaná časť výdavkov, 

 Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií, FK 01.8.0 Transfery 

všeobecnej povahy – Technické služby dotácia – presun bežných vlastných 

výdavkov na kapitálové vlastné výdavky z dôvodu obstarania komunálneho 

malotraktora s príslušenstvom v hodnote 23,39 tis. € bez DPH, 

 Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií, FK 01.8.0 Transfery 

všeobecnej povahy – Technické služby dotácia – zvýšenie bežných vlastných 

výdavkov o 5,05 tis. € z dôvodu vyplatenia mzdových prostriedkov pre starobných 

dôchodcov – odchodné,  

 Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle, FK 09.1.1.1 Predprimárne 

vzdelávanie – Rekonštrukcia MŠ 1. decembra – zvýšenie kapitálových vlastných 

výdavkov o 4,91 tis. € z dôvodu dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 29.10.2018 – 

Rekonštrukcia MŠ 1. decembra,  

 Prvok 10.1.2 Zimný štadión, FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – Technické 

služby dotácia – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 9,19 tis. € z dôvodu 

vyplatenia mzdových prostriedkov pre starobných dôchodcov – odchodné, 

 Podprogram 12.1 Verejná zeleň, FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Mestské hospodárske 

stredisko – zníženie bežných vlastných výdavkov o 252,00 tis. € z dôvodu prevodu 

činnosti a prechodu zamestnancov mestského hospodárskeho strediska pod Technické 

služby Mesta Trebišov, 

 Podprogram 12.1 Verejná zeleň, FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – 

Technické služby dotácia, – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 252,00 tis. € 

z dôvodu prevodu činnosti a prechodu zamestnancov mestského hospodárskeho 

strediska pod Technické služby Mesta Trebišov,  

 Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie, FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – 

Technické služby dotácia – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,01 tis. € 

z dôvodu vyplatenia mzdových prostriedkov pre starobných dôchodcov – odchodné, 

 Podprogram 12.7 Ostatné služby, FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – 

Technické služby dotácia – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 15,91 tis. € 

z dôvodu vyplatenia mzdových prostriedkov pre starobných dôchodcov – odchodné, 

 Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby, FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Menšie 

obecné služby – zníženie bežných vlastných výdavkov o 7,70 tis. € z dôvodu 



uzatvorenia Dohody o pomoci v hmotnej núdzi medzi UPSVaR  a Technickými 

službami Mesta Trebišov,  

 Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby, FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Mestské 

aktivačné stredisko – zníženie bežných vlastných výdavkov o 75,00 tis. € z dôvodu 

prevodu činnosti a prevodu zamestnancov mestského aktivačného strediska pod 

Technické služby Mesta Trebišov,  

 Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby, FK 01.8.0 Transfery všeobecnej 

povahy – Technické služby dotácia – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 7,70 

tis. € z dôvodu uzatvorenia Dohody o pomoci v hmotnej núdzi medzi UPSVaR  

a Technickými službami Mesta Trebišov,  

 Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby, FK 01.8.0 Transfery všeobecnej 

povahy – Technické služby dotácia – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 75,00 

tis. € z dôvodu prevodu činnosti a prechodu zamestnancov Mestského aktivačného 

strediska pod Technické služby Mesta Trebišov, 

 

Celková suma príjmov, výdavkov sa po 1. rozpočtovej zmene mení nasledovne: 

 Celkové príjmy    23 235,92 tis. € 

 Celkové výdavky    23 187,36 tis. € 

 Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok        48,56 tis. € 

 

 

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, poverená zastupovaním ved. finančného odd. 

V Trebišove 21.1.2019 



 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV         
                                                                                                              

Číslo: 13 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.02.2019 

 

 

 

 

Názov materiálu: Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Trebišov  

 

 

 

 

Obsah materiálu: -     pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Trebišov 

- formulár žiadosti k participatívnemu rozpočtu mesta Trebišov 

2019 

- dôvodová správa  

    

  

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Trebišov 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Ing. Peter Duč, zástupca primátora  

 

 

 

V Trebišove 28.01.2019 

 

 

 

predkladateľ 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

PRAVIDLÁ  

PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU 

MESTA TREBIŠOV 
 

 



PRAVIDLÁ PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU MESTA TREBIŠOV      

1. Úvodné  ustanovenie 

 

 
1.1 Participatívny rozpočet mesta Trebišov (ďalej len „PR“) predstavuje 

demokratický nástroj, ktorý umožňuje aktívne zapojenie obyvateľov Trebišova 

priamo do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní určitej časti financií z 

rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného 

rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia mesta 

Trebišov (ďalej len „Mesta“) sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, 

vytváraní, realizácii a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy. 

Cieľom Mesta  je prostredníctvom PR: 

a) vytvoriť nový vzťah medzi samosprávou a občanmi, čo v praxi znamená 

formovanie novej, demokratickejšej formy riadenia a rozhodovania 

obyvateľov Mesta, s cieľom priblížiť fungovanie samosprávy širokej 

verejnosti, 

b) vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov zameraných na zlepšenie 

života v Meste; 

1.2 Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Trebišov (ďalej len „Pravidlá“) 

upravujú priebeh PR v Meste a úlohy a postavenie jednotlivých účastníkov PR. 

 

 
2. Všeobecné  ustanovenia 

 
2.1 Prostredníctvom PR obyvatelia Mesta rozhodujú, ako bude vynaložená časť 

rozpočtu Mesta v rámci jedného kalendárneho roka na občianske projekty. 

2.2 Jeden cyklus PR sa realizuje v priebehu jedného kalendárneho roka. 

2.3 Etapy PR: 

c) tvorba a podávanie projektov, 

d) posúdenie projektov Mestským úradom v Trebišove (ďalej len „MsÚ), 

e) hlasovanie o projektoch, 

f) realizácia projektov, 

g) hodnotenie PR. 

2.4 Primátor mesta Trebišov (ďalej len „primátor“) vyhlasuje PR na príslušný 

kalendárny rok a na jeho príkaz zverejní MsÚ harmonogram jednotlivých etáp 

PR. Nový ročník PR sa začína prvým verejným stretnutím. 

2.5 O realizácii PR informuje MsÚ priebežne počas roka prostredníctvom webovej 

stránky www.trebisov.sk/pr a bežnými informačnými kanálmi Mesta. 

http://www.trebisov.sk/pr
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3. Projekty PR 
 
3.1 Tvorba a podávanie projektov 

a) zámerom projektu má byť konkrétne opatrenie, ktoré bude slúžiť 

obyvateľom Trebišova a prispeje k skvalitneniu a zlepšeniu života v meste. 

Projekt môže mať charakter jednoduchej intervencie do verejného priestoru, 

alebo môže podporiť nové kultúrne, športové, spoločenské, sociálne 

podujatia a aktivity, či služby pre obyvateľov Mesta; 

b) maximálna výška podpory pre jeden projekt je 10 000 € vrátane DPH a 

zahrňuje náklady na vlastnú realizáciu projektu a náklady spojené s 

projektovou, príp. inou dokumentáciou; 

c) na prvom verejnom stretnutí majú účastníci možnosť vysloviť svoje nápady a 

myšlienky. Rozdelia sa do pracovných skupín podľa tém a navzájom 

diskutujú o svojich návrhoch. Tým sú položené základy participatívnych 

komunít (ďalej len „komunity“). Komunity nesú názvy jednotlivých tém 

(napr. Verejný priestor či Kultúra). Počet komunít nie je limitovaný; 

d) komunity sa stretávajú pravidelne počas dvoch mesiacov a sú otvorené pre 

všetkých, ktorí majú chuť niečo nové v Meste vymyslieť a zrealizovať. 

Cieľom práce komunít je počas niekoľkých stretnutí nápady postupne 

spracovať a spresniť, až z nich vzniknú výsledné návrhy projektov; 

e) harmonogram a počet stretnutí komunít sa určí počas prvého verejného 

stretnutia; 

f) predkladateľom projektu môže byť: 

I. fyzická osoba vo veku nad 18 rokov, 

II. občianske združenie či nezisková organizácia; 

g) návrh projektu musí spĺňať nasledovné podmienky: 

I. musí mať verejnoprospešný charakter a jeho výsledok má byť 

prístupný širokej verejnosti, 

II. musí byť v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, 

Územným plánom a inými strategickými dokumentmi Mesta, ako aj 

platnými všeobecne záväznými nariadeniami Mesta a platnou 

legislatívou, 

III. je realizovateľný v rámci jedného kalendárneho roka, 

IV. musí byť realizovaný na území Mesta, 

V. predkladateľ sa musí zúčastniť minimálne dvoch stretnutí konkrétnej 

komunity, 

VI. projekt nebol podporený v dvoch po sebe idúcich cykloch PR; 

h) návrh projektu sa podáva na predpísanom formulári. Dostupný bude v 

elektronickej podobe na stránke www.trebisov.sk/pr a v papierovej forme na 

miestach na to určených (Mestský úrad v Trebišove); 

i) návrh projektu je možné podať: 

I. poštou na adresu: Mesto Trebišov, Mestský úrad, M. R. Štefánika 

862/204, 075 25  Trebišov, 

http://www.trebisov.sk/pr
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II. elektronicky e-mailom na adresu pr@trebisov.sk, 

III. osobne v Podateľni MsÚ; 

j) finálny návrh projektu je potrebné predložiť Mestu do termínu, ktorý určí 

harmonogram PR schválený primátorom; 

k) každý prijatý návrh projektu prejde formálnou kontrolou zo strany MsÚ. V 

prípade chýbajúcich formálnych náležitostí bude do 7 dní od odovzdania 

predkladateľ vyzvaný MsÚ k ich odstráneniu; 

l) ak nebudú nedostatky odstránené do 14 dní od dátumu výzvy, návrh projektu 

nebude postúpený do ďalšej etapy PR. 

3.2 Posúdenie návrhov projektov Mestským úradom v Trebišove 

a) návrhy projektov, ktoré prešli formálnou kontrolou, budú posunuté k 

obsahovej kontrole jednotlivým oddeleniam MsÚ, 

b) odborní zamestnanci zhodnotia realizovateľnosť návrhov projektov so 

zreteľom na podmienky uvedené v časti 3.1, písm. g) týchto pravidiel, 

c) cieľom posúdenia projektov je maximalizovať počet realizovateľných 

návrhov, nie znížiť ich počet. Zamestnanci MsÚ budú v tejto etape aktívne 

komunikovať s predkladateľmi projektov a hľadať najlepšie možnosti ich 

riešenia, 

d) každý predkladateľ projektu bude zo strany MsÚ vyrozumený o výsledkoch 

posúdenia jeho návrhu. V prípade, že predkladateľ neakceptuje navrhnuté 

úpravy, nebude projekt postúpený do ďalšej etapy PR. 

3.3 Výber projektov 

a) výberu projektov bude predchádzať verejná prezentácia všetkých návrhov, 

ktoré prešli obsahovou kontrolou MsÚ, a to v rámci druhého verejného 

stretnutia. Jeho termín určí harmonogram PR schválený primátorom, 

b) účelom druhého verejného stretnutia bude: 

I. predstavenie jednotlivých návrhov širokej verejnosti, 

II. diskusia o jednotlivých návrhoch projektov, 

c) do termínu druhého verejného stretnutia môže navrhovateľ svoj návrh 

stiahnuť, a to: 

I. poštou na adresu: Mesto Trebišov, Mestský úrad, M. R. Štefánika 

862/204, 075 25 Trebišov, 

II. elektronicky e-mailom na adresu pr@trebisov.sk, 

d) všetky realizovateľné projekty budú Mestom zverejnené na stránke 

trebisov.sk/pr; 

e) termín hlasovania o projektoch určí harmonogram PR schválený 

primátorom; 

f) rozhodovanie o projektoch prebieha kombináciou dvoch hodnotení s 

rovnakou váhou: 

I. elektronickým hlasovaním (50 %), 

II. fyzickým hlasovaním (50 %), 

g) podmienky pre elektronické a fyzické hlasovanie sú rovnaké, a to: 

mailto:pr@trebisov.sk,
mailto:pr@trebisov.sk,


PRAVIDLÁ PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU MESTA TREBIŠOV      

I. hlasovania sa môže zúčastniť každý obyvateľ Mesta s trvalým i 

prechodným bydliskom v meste Trebišov vo veku nad 16 rokov, 

II. na hlasovacom lístku/v on-line formulári vyplní svoje kontaktné údaje, 

III. z projektov na hlasovacom lístku/v on-line formulári určí maximálne 

tri projekty, ktorým chce dať svoj hlas, 

IV. obyvateľ môže hlasovať len prostredníctvom jedného hlasovacieho 

lístka alebo jedného on-line formulára; 

h) výstupom hlasovania je zoznam víťazných projektov určených na realizáciu, 

ktoré Mesto zverejní na stránke trebisov.sk/pr a prostredníctvom svojich 

bežných informačných kanálov. 

 

 

4. Realizácia projektov PR 

 
4.1 Schválené projekty realizuje Mesto / mestské organizácie. 

4.2 MsÚ zabezpečuje monitorovanie realizácie schválených projektov. 

 
 

5. Hodnotenie PR 

 

5.1 Hodnotenie každého cyklu PR zaistí MsÚ v spolupráci s predkladateľmi 

projektov a ostatnou verejnosťou. 



   
 

 

Formulár žiadosti k participatívnemu rozpočtu mesta Trebišov 2019 
 
Názov projektu 

 

 

Oblasť podpory 

 

 

Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v € (max. 10 000 €) 

 

 

Anotácia (krátky opis projektu cca 1000 znakov) 

 

 

 

Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť) 

 

 

 

 

 

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt) 

 

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri 

projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte 

projektových koordinátorov) 

 

 

 

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob 

realizácie) 

 

 

 

 



   
Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky 

a výstupy očakávate) 

 

 

 

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto 

a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať) 

 

 

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej 

rozvíjať v budúcnosti.) 

 

 

 

 

Rozpočet  projektu (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných 

prostriedkov) 

 

 

 

 

  

Kontakt: (Meno, Email, Mobil) 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

Participatívny rozpočet mesta Trebišov (ďalej len „PR“) predstavuje 

demokratický nástroj, ktorý umožňuje aktívne zapojenie obyvateľov Trebišova 

priamo do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní určitej časti financií z 

rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného 

rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia mesta 

Trebišov (ďalej len „Mesta“) sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, 

vytváraní, realizácii a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy. 

Cieľom Mesta  je prostredníctvom PR: 

a) vytvoriť nový vzťah medzi samosprávou a občanmi, čo v praxi znamená 

formovanie novej, demokratickejšej formy riadenia a rozhodovania 

obyvateľov Mesta, s cieľom priblížiť fungovanie samosprávy širokej 

verejnosti, 

b) vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov zameraných na 

zlepšenie života v Meste. 

Samotný proces participatívneho rozpočtu detailne definujú Pravidlá 

participatívneho rozpočtu mesta Trebišov. 

Na rok 2019 bolo v rámci rozpočtového opatrenia primátora mesta č. 1/2019, na 

participatívny rozpočet v rámci Prvku 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty, 

FK 06.2.0, EK 700, schválených 50 000,00 €.  

 

Spracoval: Ing. Peter Duč, zástupca primátora  

V Trebišove 28.01.2019 

 



PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo:  14 
 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.2.2019 

 

 

Názov materiálu: Nákup autobusu 

 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

   

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

 

schvaľuje  

zámer obstarať jazdený autobus, s predpokladanou hodnotou zákazky 120 000,00 € bez DPH,  

pričom verejným obstarávateľom sú Technické služby mesta Trebišov. 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor  

Spracoval: Ing. Jozef Ferjo, referent pre regionálny rozvoj 

                    

 

V Trebišove  28.1.2019 

 

 

 

         predkladateľ 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dôvodová správa 

 

Technické služby mesta Trebišov vlastnia starý autobus Renault, ktorý bol vyrobený už v roku 

1991. V súčasnosti má najazdených približne 1 064 000 km. STK bolo platné do 08/2018, 

v súčasnosti je dočasne vyradený z evidencie vozidiel. Ročne autobus najazdil cca 33 000 km. Bol 

využívaný predovšetkým na prevoz detí materských a základných škôl na školské výlety, prevoz 

seniorov, prevoz účastníkov športových podujatí (futbalisti, hádzanári, hokejisti...), prevoz 

účastníkov umeleckých súborov a iné. Boli nutné časté a finančne náročné opravy autobusu. 

Nutné opravy starého autobusu pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky: 

 Oprava bŕzd, výmena zadného a predného brzdového obloženia, ako aj oprava ručnej brzdy 

 Oprava prednej nápravy – výmena guľových a otočných čapov 

 Výmena pomocných čapov riadenia 

 Oprava snímača tlaku oleja – výmena 

 Oprava nefunkčného kúrenia (rozvody) 

 Oprava otváracieho mechanizmu predných ľavých dverí 

 Vykonanie GO motora 

 Oprava klimatizácie komplet aj s celkovými  rozvodmi 

 Oprava nosných častí karosérie, ktoré sú vo veľkej časti poškodené/skorodované, viď. foto 

 

 

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 65/2018 a všeobecného záväzného nariadenia         

č. 157/2018 si Mesto Trebišov v minulom roku prenajímalo autobusovú dopravu od iných 

dopravcov. Za obdobie od 26.06.2018 do 31.12.2018 (189 dní) Mesto Trebišov za prenájom 

autobusu uhradilo sumu vo výške 23 956,30 €. V prepočte na deň: 126,75 €. 

Z dôvodu bezpečnosti cestujúcich, vysokých prevádzkových nákladov a nutnosti opráv na starý 

autobus (cca 10 000 EUR / rok) a na základe výšky prenájmu autobusu za minulý rok,  plánuje 

vedenie Mesta Trebišov obstarať novší jazdený autobus. Starý autobus bude určený na predaj.  

 

Základné technické parametre pre obstaranie novšieho jazdeného autobusu: 

Minimálny počet miest na sedenie:   47 

Najskorší rok prvého uvedenia do prevádzky: 2012 

Maximálny počet najazdených km:   400 000 

Kategória autobusu:     diaľkový 

Minimálna emisná trieda:    Euro 5 

Palivo:       nafta 

Minimálne požiadavky na bezpečnostné systémy: ABS, ESP, ASR 

Minimálna výbava:  retardér, tempomat, klimatizácia, WC, 

bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, rádio, 

TV 

Emisná a technická kontrola:    áno  

 



 

Porovnanie predpokladaných nákladov na obstaranie jazdeného autobusu a nákladov na prepravu autobusom dodávateľským spôsobom 

 

položka €/km 
počet 

km 
suma v € 

náklady na 10 

rokov v € 

rok 04/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

PHM 0,27 33 000 8 910 8 910 8 910 8 910 8 910 8 910 8 910 8 910 8 910 8 910 

  

odpisy 20 000 30 000 30 000 30 000 10 000 0 0 0 0 0 

mzda vodiča 6 000 9 840 10 234 10 643 11 069 11 511 11 972 12 451 12 949 13 467 

poistné, mýto, služby, opravy, ... 6 500 6 500 6 500 7 000 7 000 7 500 7 500 8 000 8 500 8 500 

Ročné náklady na vlastný autobus 41 410 55 250 55 644 56 553 36 979 27 921 28 382 29 361 30 359 30 877 392 735 

Ročné náklady na 

prenajatý autobus 1,40 33 000 46 200 46 600 46 600 47 000 47 000 47 500 47 500 48 000 48 000 48 500 472 900 
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Maximálna celková cena autobusu je stanovená na sumu 120 000,00 € bez DPH. 

 

Ako najvhodnejšiu možnosť financovania kúpy jazdeného autobusu vidíme dodávateľský úver 

alebo finančný leasing rozdelený na 1/3 kúpnej ceny autobusu na rok.  

 

Vedenie Mesta Trebišov navrhuje, aby verejným obstarávateľom bola mestská organizácia – 

Technické služby mesta Trebišov. 

 

 

Spracoval: Ing. Jozef Ferjo, referent pre regionálny rozvoj 

 

V Trebišove  28.1.2019 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 15 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.2.2019 

 

 

Názov materiálu:  Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa  

- geometrický plán č. 79/2018 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, v súlade s ustanoveniami §9a ods.8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to nehnuteľnosti, pozemku 

registra C KN, parcelné číslo 3966/818, o výmere 4 m
2
, druh pozemku - zastavané plochy 

a nádvoria, katastrálne územie Trebišov, ktorý vznikol odčlenením z pôvodného pozemku, registra 

C KN, parcelné číslo 3966/1, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 7061 m
2
, 

katastrálne územie Trebišov, ktorý je
 
zapísaný na LV č. 4170, vedený Okresným úradom Trebišov, 

Katastrálnym odborom Pracovisko Trebišov, na základe Geometrického plánu č. 79/2018 

vypracovaného spoločnosťou Radoslav Kolář - GEOKOL, Varichovská 4158/4B, 075 01 Trebišov, 

IČO: 30242177, zo dňa 18.10.2018, úradne overeného dňa 25.10.2018, v prospech nadobúdateľov: 

Ing. Maroš Ďurka a Ing. Drahoslava Ďurková, rod. Mužíková, obaja bytom Agátová 3190/18, 

Trebišov, v podiele 1/1 za kúpnu cenu 200 EUR. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v usporiadaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti tak, aby 

právny stav bol odrazom stavu skutkového a teda aby zodpovedal skutočnému užívaniu 

nehnuteľnosti a to vzhľadom na skutočné zameranie nehnuteľnosti postavenej na predávanej 

nehnuteľnosti. 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Ing. Ladislav Valiska- Timečko, 

  poverený zastupovaním vedúceho oddelenia výstavby a majetku 

 

V Trebišove  28.01.2019 

 

 

 

                                                                                                              predkladateľ 



 
 

Dôvodová správa 

Dňa 14.11.2018 požiadali Ing. Maroš Ďurka a manželka Ing. Drahoslava Ďurková, Agátová 

3190/18, 075 01 Trebišov, o odkúpenie časti mestského pozemku registra C KN, parcelné číslo 

3966/1, katastrálne územie Trebišov, ktorý je zapísaný na LV 4170.  Dôvodom na odkúpenie časti 

pozemku, parcelné číslo 3966/1 je skutočnosť, že pri  spracovaní geometrického plánu, potrebného 

k vydaniu kolaudačného rozhodnutia boli zistené nepresnosti osadenia stavby rodinného domu, 

prístavby a záhradného domčeka. Geometrický plán č. 79/2018 bol vypracovaný 28.10.2018 

spoločnosťou GEOKOL, Varichovská 4158/4B, 075 01 Trebišov a overený bol 25.10.2018 pod 

číslom GI -361/2018 Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom. 

 

 

 

V Trebišove, dňa 28.1.2019 

Spracoval : Ing. Valiska-Timečko Ladislav 

 







 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 16 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.2.2019 

 

 

Názov materiálu:  Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa  

- geometrický plán č. 3658756-45/2018 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta zámenou, v súlade s ustanoveniami §9a ods.8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

 a to nehnuteľností vo vlastníctve mesta Trebišov: 

a.) časti pozemku, registra C KN, parcelné číslo 3829/1, diel 6, o výmere 121 m
2
, druh 

pozemku - zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Trebišov, zapísaný na LV č. 

4170, vedeného Okresným úradom Trebišov, Katastrálnym odborom pracovisko Trebišov,  

b.) časti pozemku, registra C KN, parcelné číslo 4449/1, diel 10, o výmere 14 m
2
, druh 

pozemku - zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Trebišov, zapísaný na LV č. 

4170, vedeného Okresným úradom Trebišov, Katastrálnym odborom pracovisko Trebišov, 

 

 za nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenského rybárskeho zväzu, Miestna organizácia Trebišov, 

Rybárska 1, Trebišov, IČO: 00178209, a to: 

a) časti pozemku, registra C KN, parcelné číslo 3824/1, diel 1 o výmere 31 m
2
, diel 3 o výmere 

18 m
2 

a diel 9 o výmere 60 m
2
, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, katastrálne 

územie Trebišov, zapísaný na LV č. 2807, vedeného Okresným úradom Trebišov, 

Katastrálnym odborom pracovisko Trebišov,  

b) časti pozemku, registra C KN, parcelné číslo 3824/2, diel 4 o výmere 26 m
2
, druh pozemku - 

zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Trebišov, zapísaný na LV č. 2807, 

vedeného Okresným úradom Trebišov, Katastrálnym odborom pracovisko Trebišov,  

 

To všetko na základe geometrického plánu č. 36587656-45/2018 zo dňa 04.06.2018, ktorý bol 

vyhotovený obchodnou spoločnosťou  LUPO-GEO s.r.o. Trebišov, so sídlom Jána Husa 1460/23, 

Trebišov a ktorý bol úradne overený dňa 11.09.2018. 

 



 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v usporiadaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam tak, 

aby právny stav bol odrazom stavu skutkového a teda aby zodpovedal skutočnému užívaniu 

nehnuteľností. 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Ing. Ladislav Valiska- Timečko, 

  poverený zastupovaním vedúceho oddelenia výstavby a majetku 

 

 

V Trebišove  28.1.2019 

 

 

 

 

                                                                                                              predkladateľ 



 
 

Dôvodová správa 

Dňa 14.06.2018 požiadal Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Trebišov (ďalej len 

„rybársky zväz“), ul. Rybárska 1, Trebišov, o zámenu pozemkov 
 
registra C KN parcelné čísla 

3824/1, 3824/2, 3824/3, 3829/1, 4449/1 v katastrálnom území Trebišov o celkovej výmere 

jednotlivých dielov 135 m
2
,
 
vytvorených Geometrickým plánom  č. 36587656-45/2018 zo dňa 

13.06.2018 spracovaným spoločnosťou LUPO-GEO s.r.o Trebišov. 

 

V prospech mesta by mali byť pričlenené k pozemku parcelné číslo 3824/3 diel 1, k pozemku 

parcelné číslo 3829/1 diel 3 a 4, k pozemku parcelné číslo 4449/1 diel 9. V prospech rybárskeho 

zväzu by mali byť pričlenené k pozemku parcelné číslo 3824/2 diel 6 a k pozemku parcelné číslo 

3824/1 diel 10. 

 

 

V Trebišove  28.1.2019 

Spracoval : Ing. Valiska-Timečko Ladislav 

 









 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 17 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.2.2019 

 

 

Názov materiálu: Zmluva o zriadení vecného bremena 

 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa  

- návrh Zmluvy  o zriadení vecného bremena 

- geometrický plán č.  35/2016 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Košickým samosprávnym krajom, so 

sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541 016 (ďalej len „povinný“) 

a mestom Trebišov, so sídlom M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov, IČO: 00331996 (ďalej len 

„oprávnený“), ktorou povinný odplatne v prospech oprávneného zriaďuje vecného bremeno k 

pozemku registra C KN p. č. 2369/7, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 98 m
2
 a pozemku 

registra C KN p. č. 2369/8, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1831 m
2
, 

 
ktoré sa nachádzajú 

v katastrálnom území Trebišov a sú zapísané na liste vlastníctva č. 8867, spočívajúce v povinnosti 

strpieť umiestnenie inžinierskych sietí, strpieť vstup osôb a vjazd technických zariadení 

a dopravných prostriedkov na nevyhnutný čas za účelom prevádzkovania, údržby a opráv   

prípojnej a rozvodnej skrine NN siete, vrátane údržby ochranného pásma. Jednorazová výška 

odplaty predstavuje sumu 137,02 EUR. 

     

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Ing. Ladislav Valiska- Timečko, 

  poverený zastupovaním vedúceho oddelenia výstavby a majetku 

  

V Trebišove 28.1.2019 

predkladateľ 



 
 

 

Dôvodová správa 

 

Dňa 22.4.2016 bolo príslušným stavebným úradom povolené užívanie novej elektrickej prípojky 

a prípojky elektrického osvetlenia k Domu smútku v Trebišove, a to na pozemkoch registra C KN 

parcelné č. 2369/7 a č. 2369/8, katastrálne územie Trebišov, vo vlastníctve KSK. V zmysle 

vyjadrenia Košického samosprávneho kraja zo dňa 28.2.2014 je mesto Trebišov povinné požiadať 

o majetkovoprávne usporiadanie stavby elektrickej prípojky a prípojky elektrického osvetlenia na 

pozemkoch vo vlastníctve KSK. 

Predloženou Zmluvou o zriadení vecného bremena sa na hore uvedených pozemkoch zriaďuje 

vecné bremeno v prospech mesta Trebišov, ktoré spočíva v povinnosti povinného, teda Košického 

samosprávneho kraja strpieť umiestnenie inžinierskej siete na svojich pozemkoch a rovnako strpieť 

vstup osôb a vjazd technických zariadení a dopravných prostriedkov na uvedené pozemky na 

nevyhnutný čas za účelom prevádzkovania, údržby a opráv, vrátane údržby ochranného pásma. 

Vecné bremeno sa zriaďuje odplatne. Mesto Trebišov uhradí jednorázovo za zriadenie vecného 

bremena sumu v celkovej výške 137,02 EUR. 

 

V Trebišove 28.1.2019 

Spracoval : Ing. Valiska-Timečko Ladislav 
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Zmluva o zriadení vecného bremena 
č. 13/2018/IZ 

uzavretá podl'a ust. § 151 n až§ 151 p Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

l. Povinný z vecného bremena: 
štatutárny orgán: 
sídlo: 
bankové spojenie: 
IBAN: 
DIČ: 
IČO: 

Košický samosprávny kraj 
Ing. Rastislav Trnka, predseda 
Námestie Maratónu mieru l , 042 66 Košice 
Štátna pokladnica 
SK52 8180 0000 0070 OO 18 6505, BIC: SPSRSKBA 
2021624924 
35 541 016 

(ďalej len "povinný z vecného bremena") 

2. Oprávnený z vecného bremena: 
štatutárny orgán: 
sídlo: 
bankové spojenie 
IBAN: 
DIČ: 
IČO: 

Mesto Trebišov 
PhDr. Marek Čižmár, primátor 
M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SK39 0200 0000 0000 1932 5622 
2020773590 
oo 331 996 

(ďalej len "oprávnený z vecného bremena") 
(povinný z vecného bremena a oprávnený z vecného bremena spolu ďalej len "zmluvné strany") 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

l. Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom pozemku registra C KN p. č. 2369/7, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 98 m2 a pozemku registra C KN p. č. 2369/8, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 1831 m2

, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Trebišov, obec Trebišov, okres 
Trebišov, sú zapísané v liste vlastníctva č. 8867, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym 
odborom (ďalej len "pozemky"). Pozemky sú v nájme Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., 
Školská 136/5, Brezno ( d'alej len "nájomca"), čo oprávnený z vecného bremena berie na vedomie. 

2. Oprávnený z vecného bremena je v zmysle rozhodnutia Obce Vojčice č. 4 77/20 16-IVe zo dňa 
22.4.2016 vlastníkom stavby "Dom smútku v Trebišove - SO I O Prekládka prípoj nej a rozvodnej 
skrine NN siete" (ďalej len " inžinierska siet'"), ktorá vedie aj cez časť pozemkov uvedených v bode 
l toho článku vo vlastníctve povinného z vecného bremena. 

3. "Prípoj ná a rozvodná skriňa NN siete" je inžinierskou stavbou, preto táto nie je ako samostatná stavba 
predmetom evidovania v katastri nehnuteľností. 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

l. Zmluvné strany sa dohodli na zriadení vecného bremena "in personam" na pozemku registra C KN 
p. č. 2369/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 98 m2 a pozemku registra C KN p. č. 2369/8, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1831 m2

, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Trebišov, 
obec Trebišov, okres Trebišov a sú zapísané v liste vlastníctva č. 8867, vedenom Okresným úradom 
Trebišov, katastrálnym odborom. Právu vecného bremena oprávneného z vecného bremena 
zodpovedá povinnosť povinného z vecného bremena: 
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a) strpieť na pozemkoch uvedených v bode 1 toho článku umiestnenie inžinierskej siete 
" Prekládka prípoj nej a rozvodnej skrine NN siete" tak, ako je to určené Geometrickým plánom 
č. 35/2016 na vyznačenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch 
parc. č. 2369/8, 2369/7, 4412 a 2384/2 zo dňa 17.03.2017 vyhotoveným Andape- geo, s.r.o. 
M. R. Štefánika 1227/32, 078 Ol Sečovce, overeným Okresným úradom Trebišov dňa 
03.04.2017 pod č. 01-83/2017, 

b) strpieť vstup osôb a vjazd technických zariadení a dopravných prostriedkov na pozemky na 
nevyhnutný čas za účelom prevádzkovania, údržby a opráv predmetu zmluvy, vrátane údržby 
ochranného pásma. 

2. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

Čl. III. 
Odplata za zriadenie vecné bremeno a finančná náhrada 

l. Zmluvné strany sa dohodli na jednorazovej odplate za zriadenie vecného bremena vo výške 39,-€ 
a finančnej náhrade podľa bodu 2 tohto článku zmluvy vo výške 98,02 €, celková odplata je teda vo 
výške 137,02 € (slovom jedenstotridsaťsedem eur dva centy). Dohodnutá výška vychádza zo 
Znaleckého posudku č. 59/2017 zo dňa 24.4.2017 vyhotoveného Ing. Ondrejom Ostrožovičom a je 
v súlade s ust. § 9 ods. 3 platných Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že z titulu užívania pozemkov za obdobie od začatia stavby do 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, prináleží povinnému z vecného bremena aj náhrada vo výške 
98,02 €, (slovom deväťdesiatosem eur dva centy), ktorá je zahrnutá v celkovej výške odplaty. 

3. Oprávnený z vecného bremena je povinný zaplatiť celkovú odplatu vo výške 137,02 € (slovom 
jedenstotridsaťsedem eur dva centy) na účet povinného z vecného bremena, VS: 0013201804 do 30 
dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

Čl. IV. 
Osobitné ustanovenia 

l. Oprávnený z vecného bremena nadobudne právo zodpovedajúce vecnému bremenu vkladom do 
katastra nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Trebišov o jeho 
povolení. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že správny poplatok za podanie návrhu na vklad vecného bremena do 
katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena . 

3. Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podá na Okresný úrad Trebišov, 
katastrálny odbor oprávnený z vecného bremena do 30 dní od zaplatenia celkovej odplaty vo výške 
137,02 € (slovomjedenstotridsaťsedem eur dva centy). 

4. V prípade, že oprávnený z vecného bremena nesplní povinnosť uvedenú v Čl. III resp. povinnosť 
uvedenú v bode 2 alebo 3 tohto článku, je povinný zaplatiť povinnému z vecného bremena zmluvnú 
pokutu vo výške 137,02 € (slovomjedenstotridsaťsedem eur dva centy). 

5. Povinný z vecného bremena deklaruje, že uzavretie tohto zmluvného vzťahu je v súlade s ust. § 9 
ods. 3 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a ust. § 9 ods. 2 platných Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja 
v znení dodatku č. l. 

Čl. v. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

l. Povinný z vecného bremena sa zaväzuje zdržať sa konania, ktoré by oprávnenému z vecného 
bremena bránilo vo výkone jeho práv zodpovedajúcich vecnému bremenu. 

2. Oprávnený z vecného bremena je povinný konať tak, aby povinnému z vecného bremena a nájomcovi 
nespôsobil ujmu na jeho právach a právom chránených záujmoch. 

3. Oprávnený z vecného bremena nesmie pri výkone práv zodpovedajúcich vecnému bremenu 
obmedzovať nájomcu v užívaní predmetných pozemkov. 

4. Oprávnený z vecného bremena je povinný vopred písomne informovať nájomcu o začatí 

akýchkoľvek stavebných prác na pozemkoch. Po ich skončení uviesť pozemky do pôvodného stavu 
a odovzdať nájomcovi. 
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5. Oprávnený z vecného bremena je povinný bez zbytočného odkladu nahradiť povinnému z vecného 
bremena škodu, ktorú mu spôsobí pri výkone práv zodpovedajúcich vecnému bremenu. 

6. Povinný z vecného bremena je oprávnený požadovať od oprávneného z vecného bremena náhradu 
nákladov, ktoré mu vzniknú v súvis losti s plnením oprávnení oprávneného z vecného bremena na 
pozemkoch. 

Čl. VI. 
Záverečné ustanovenia 

l. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinného z vecného bremena. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vykonané dohodou vo forme očíslovaných, 

písomných dodatkov k tejto zmluve, inak sú neplatné. 
3. Neoddeliteľnou súčasťou zm luvy je Geometrický plán č. 35/2016 na vyznačenie vecného bremena 

práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch parc. č. 2369/8, 2369/7, 4412 a 2384/2 zo dňa 
17.03.2017 vyhotovený Andape - geo, s.r.o. M. R. Štefánika 1227/32, 078 Ol Sečovce, overený 
Okresným úradom Trebišov dňa 03.04.2017 pod č. G 1-83/2017. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých dva sú určené povinnému z vecného 
bremena, jeden oprávnenému z vecného bremena a dva sa priložia k návrhu na vklad vecného 
bremena do katastra nehnuteľností na Okresný úrad Trebišov. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom 
ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

V Košiciach dňa .................... . 

Ing. Rastislav Trnka 
predseda 
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V Trebišove dňa .. .................. . 

PhDr. Marek Čižmár 
primátor 
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PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 18 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.2.2019 

 

 

Názov materiálu: Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami 

 

 

Obsah materiálu: - cenník služieb 

                               - dôvodová správa 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami 

 

 

 

 

          

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Peter Sovák, prednosta 

 

 

 

 

 

 

V Trebišove 28.01.2019 

 

 

 

predkladateľ 

 

 

 



MESTO TREBIŠOV 
 

M. R. Štefánika 862/204 
 

075 25 Trebišov   
www.trebisov.sk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENNÍK SLUŽIEB 
 
 

poskytovaných mestom a mestskými organizáciami 
 
 
 

 

účinný od 1. marca 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenník schválilo mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 11.02.2019 uznesením číslo .........  . 
 

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto cenníka sa ruší Cenník služieb poskytovaných mestom a 
mestskými organizáciami, účinný od 1. októbra 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Marek Čižmár 

  primátor 
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MESTO TREBIŠOV    Účinnosť od: 01.03.2019 

 

CENNÍK SLUŽIEB  

poskytovaných v športových areáloch 

 

AREÁL VODNÝCH ŠPORTOV 
 

Letné kúpalisko 

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Vstupenka pre dieťa do 3 rokov 1 deň bezplatne 

Vstupenka pre dieťa od 3 do 10 rokov v sprievode dospelého 1 deň 1,00 

Vstupenka pre dieťa od 10 rokov do 15 rokov 1 deň 1,50 

Vstupenka pre osobu od 15 rokov 1 deň 2,50 

Prenájom reklamnej plochy m²/rok 1000,00 

Permanentka pre dieťa od 10 do 15 rokov 20 vstupov 25,00 

Permanentka pre osobu od 15 rokov 20 vstupov 40,00 

Permanentka PAKET  (1 osoba od 15 rokov + 1 dieťa od 3 do 10 rokov) 20 vstupov 50,00 

Skupina v počte 25 osôb zľava 20 % 

ZIMNÝ ŠTADIÓN   

Ľadová plocha   

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Vstupenka pre dieťa do 5 rokov 2 hodiny bezplatne 

Vstupenka pre dieťa od 5 do 15 rokov 2 hodiny 1,00 

Vstupenka pre osobu od 15 rokov 2 hodiny 1,70 

Vstupenka žiacka pre školy 1 hodina 0,70 

Prenájom plochy pre školy a školské kluby 1 hodina 40,00 

Prenájom plochy 1 hodina 100,00 

Prenájom reklamnej plochy  m²/rok 1000,00 

Prenájom plochy a hľadiska 1 hodina 150,00 

Prenájom plochy a hľadiska 1 deň 300,00 

Kolkáreň   

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Prenájom dráhy s obsluhou 1 hodina 4,00 

ŠPORTOVÁ HALA   

Halové ihrisko   

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Prenájom ihriska na športovanie – organizovaný individuálny šport 1 hodina 10,00 

Prenájom ihriska na športovanie – kolektívny šport 1 hodina 35,00 

Prenájom ihriska a hľadiska 1 hodina 150,00 

Prenájom ihriska a hľadiska 1 deň 300,00 

Prenájom reklamnej plochy m²/rok 1000,00 

Vyučovanie telesnej výchovy pre školy 1 hodina 14,00 

Poznámka: Príprava ihriska na športovanie sa považuje za prenájom ihriska   

Fitness štúdio   

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Vstupenka 1 hodina 1,50 

Permanentka 20 vstupov 20,00 

Prenájom štúdia 1 hodina 40,00 

 

So Senior kartou je vstup do športových areálov bezplatný 
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MESTO TREBIŠOV    Účinnosť od: 01.03.2019 
 
 

 

CENNÍK SLUŽIEB  

poskytovaných formou pracovných činností Technických služieb mesta Trebišov 
 

 

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Nakladač UN 053.1 hod. 20,00 

Nakladač UNC 60 hod. 18,00 

M 25 (zametanie, kropenie, sypanie) km 1,00 

M 25 (zametanie, kropenie, sypanie) hod. 8,00 

Š 706 RTH MTSP (posypový materiál) km 1,30 

Š 706 RTH MTSP (posypový materiál) hod. 26,00 

Š 706 RTH MTSP (pluhovanie) km 1,30 

Š 706 RTH MTSP (pluhovanie) hod. 8,00 

Š 706 RTH MTSP (vyklápanie) km 1,30 

Š 706 RTH MTSP (vyklápanie) hod. 26,00 

Traktor Z 7245 hod. 20,00 

AVIA 30, 31 km 1,30 

AVIA 30, 31 hod. 10,00 

MP - 16 km 1,30 

MP - 16 hod. 48,00 

MP - 20 km 1,30 

MP - 20 hod. 50,00 

Zametací voz 806 BT km 1,30 

Zametací voz 806 BT hod. 50,00 

Kosenie mulčovacím strojom hod. 20,00 

Vlečka – odvoz konárov ks 10,00 

Motorová píla hod. 10,00 

Motorová kosačka so zberom hod. 15,00 

Zbíjačka hod. 15,00 

Rezák asfaltu m 6,00 

Vibračný valec hod. 15,00 

Orez živých plotov šírka 1 m m
2 

2,00 

Orez stromov vo výške ks 5,00 

Výrub stromov s priemerom vo výške 1,30 m - do 0,4 m ks 25,00 

- do 0,6 m ks 80,00 

- nad 0,6 m ks 170,00 

Štiepkovanie konárov hod. 13,00 

Kosenie ručné m2 0,10 

Ručné čistenie a pomocné práce hod. 10,00 

Prenájom krytého pódia deň 200,00 

Prenájom altánku 3x3 deň 10,00 

Prenájom party stanu 10x4 deň 35,00 

Prenájom predajného stánku deň 20,00 

Prenájom veľkoobjemového kontajnera deň 5,00 

Vývoz veľkoobjemového kontajnera – Trebišov - pre fyzické osoby  ks 50,00 

  Vývoz veľkoobjemového kontajnera-Trebišov– pre právnické osoby ks 200,00 
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MESTO TREBIŠOV         Účinnosť od: 01.03.2019 

   

 

   

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Doprava mikrobusom Renault Master (15 miest) 1 km 0,60 

         -  stojné 1 hodina 3,30 

Doprava diaľkovým autobusom   1 km 1,00 

         -  stojné 1 hodina 3,30 

 

 

Osobitné podmienky poskytovania dopravy mikrobusom a autobusom pre súbory, skupiny, kluby 

reprezentujúce mesto sú nasledovné: 
 

- folklórne skupiny, resp. umelecké skupiny reprezentujúce mesto na kultúrnych a spoločenských 

akciách vyslané na pokyn pána primátora – cesta bez náhrady, 
 
- pre denné centrá (seniori), základné školy, materské školy, základné umelecké školy a mestský úrad 

bez náhrady vo výške 250 € (vypočítanej podľa cenníka bez čakajúcej doby). Po vyčerpaní limitu 

poskytovanie podľa schváleného cenníka, 
 
- športové kluby reprezentujúce mesto Trebišov v súťažiach a na turnajoch - vo výške spotreby PHM. 
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MESTO TREBIŠOV    Účinnosť od: 01.03.2019 

      

                                                                 CENNÍK SLUŽIEB 

poskytovaných formou krátkodobého prenájmu 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY A CENTRUM VOĽNÉHO ČASU   

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Telocvičňa malá (ZŠMRŠ) 1 hodina 4,00 

Telocvičňa malá (ZŠMRŠ)-pre športové kluby pôsobiace na území  
                                            mesta 1 rok 1,00 

Telocvičňa stredná (ZŠMRŠ, ZŠK) 1 hodina 8,00 

Telocvičňa stredná (ZŠMRŠ, ZŠK)-pre športové kluby pôsobiace na           
                                                          území mesta 1 rok 1,00 

Telocvičňa veľká (ZŠP, ZŠK) 1 hodina 12,00 

Telocvičňa veľká (ZŠP, ZŠK)-pre športové kluby pôsobiace na      
                                                 území mesta 1 rok 1,00 

Trieda na vzdelávanie (ZŠ, CVČ) 1 hodina 2,00 

Trieda na mimovzdelávacie aktivity (ZŠ, CVČ) 1 hodina 10,00 

Učebňa informatiky (ZŠ) 1 hodina 20,00 

Lekárska (zubná) ambulancia (ZŠ) m
2
/rok 17,00 

Kancelária, sklad (ZŠ) m
2
/rok 4,00 

Bufet (ZŠ) mesiac 20,00 

Tenisový kurt (ZŠMRŠ, ZŠK, ZŠP) 1 hodina 5,00 

Futbalové miniihrisko (ZŠP) 1 hodina 5,00 

 

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO 

   

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Prednášková sála 1 hodina 12,00 

Šatňa - veľká 1 hodina 4,00 

- stredná 1 hodina 2,00 

- malá 1 hodina 1,00 

Chodba pred Estrádnou sálou 1 hodina 5,00 

Vestibul na prízemí 1 hodina 5,00 

Zhotovenie pútača-povlaková veba-maľba 1 ks 20,00 

Grafické elektronické spracovanie a tvorba propagačného materiálu 1 hodina 10,00 

Prenájom obrusov 1 ks 0,50 

Prenájom stolov 1 ks 1,00 

Prenájom inventára (poháre, taniere, ...) 1 ks 0,20 

Prenájom výstavnej miestnosti ( plocha miestnosti: 48 m² ) 1 hodina 12,00 

Estrádna sála (plocha: sedenie 300 m
2
, javisko 57 m

2
)    

P o l o ž k a      Merná jednotka       Cena €  

  Prenájom sály bez stoličiek, osvetlenie štandard           1 hodina 20,00  

Prenájom sály so stoličkami, osvetlenie štandard           1 hodina 25,00  

Prenájom sály so stoličkami, osvetlenie štandard, 
                                               ozvučenie 1mikrofón           1 hodina 30,00  

Prenájom sály so stoličkami, osvetlenie štandard,ozvučenie hudobné           1 hodina 35,00  

Prenájom sály – komerčné využitie           1 hodina 70,00  
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MESTO TREBIŠOV    Účinnosť od: 01.03.2019 

 

Divadelná sála (plocha javiska: cca 120 m², kapacita 288 miest)    

P o l o ž k a   Merná jednotka Cena €  

Prenájom sály, osvetlenie štandard          1 hodina 20,00  

Prenájom sály, osvetlenie štandard, ozvučenie 1 mikrófon          1 hodina 25,00  

Prenájom sály, osvetlenie divadelné, ozvučenie hudobné          1 hodina 30,00  

Prenájom sály – komerčné využitie          1 hodina 70,00  

 

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA OKRESNÉHO ÚRADU   

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Zasadacia miestnosť - komerčné podujatia do 4 hodín 30,00 

- komerčné podujatia nad 4 hodiny 60,00 

- nekomerčné podujatia 1 deň bezplatne 

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA MESTSKÉHO ÚRADU   

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Zasadacie miestnosti - komerčné podujatia do 4 hodín 70,00 

- komerčné podujatia nad 4 hodiny 140,00 

- nekomerčné podujatia 1 deň bezplatne 

MESTSKÝ PARK  

 

 

 

 

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Prenájom amfiteátra 1 hodina 50,00 

Stará športová hala 1 deň 40,00 

MESTSKÉ TRHOVISKO   

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Predajný stôl 1 deň 2,00 

SPOLOČENSKÉ CENTRUM MILHOSTOV   

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Spoločenské podujatie 1 hodina 10,00 
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                                                              CENNÍK SLUŽIEB  

poskytovaných v krytom parkovisku na Berehovskej ulici 

 

PARKOVANIE 
 

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Automobil 1 deň 1,00 

Automobil ZŤP 1 deň 0,40 

Motocykel 1 deň 0,40 

Motocykel ZŤP 1 deň 0,20 

Automobil + motocykel 1 deň 1,20 

 

 

    

 

 

CENNÍK SLUŽIEB  

poskytovaných v mestských detských jasliach 

 

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Príspevok rodiča za umiestnenie dieťaťa 1 mesiac 165,00 

 

 

 

 

CENNÍK SLUŽIEB  

poskytovaných formou dočasného ubytovania 
 

 

MESTSKÁ SOCIÁLNA UBYTOVŇA 
 

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Zariadená izba - dospelá osoba 1 deň 4,00 

- dieťa 1 deň 0,50 

Nezariadená izba - dospelá osoba 1 deň 3,00 

- dieťa 1 deň 0,50 
 
 
 

 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY 
 

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Služobný byt 1 mesiac 25,00 
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MESTO TREBIŠOV    Účinnosť od: 01.03.2019 

 

 

 

CENNÍK SLUŽIEB  

poskytovaných formou prenájmu ihriska s umelým povrchom – futbalový areál Slavoj Trebišov 

 

 

 
ZÁPAS – 120 min. 
 

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Ihrisko s umelým povrchom bez šatní 1 zápas 120,00 

  Ihrisko s umelým povrchom bez šatní a s osvetlením 1 zápas 140,00 

Ihrisko s umelým povrchom so šatňami 1 zápas 140,00 

  Ihrisko s umelým povrchom so šatňami a s osvetlením 1 zápas 160,00 

 

 

 
TRÉNING – 60 min. 
 

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Ihrisko s umelým povrchom bez šatní 1 tréning 40,00 

  Ihrisko s umelým povrchom bez šatní a s osvetlením 1 tréning 60,00 

Ihrisko s umelým povrchom so šatňami 1 tréning 60,00 

  Ihrisko s umelým povrchom so šatňami a s osvetlením 1 tréning 80,00 

  

   Prenájom reklamnej plochy m²/rok 1000,00 

 

 

Osobitné podmienky poskytovania prenájmu ihriska s umelým povrchom sú nasledovné : 

 

Ihrisko s umelým povrchom môžu bezodplatne užívať tieto organizácie na základe osobitnej zmluvy 

o užívaní a v súlade s harmonogramom využívania ihriska s umelým povrchom : 

 

- Futbalový klub Slavoj Trebišov 

- Školy a školské zariadenia pôsobiace na území mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov 

- Školy a školské zariadenia pôsobiace na území mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického    

   samosprávneho kraja 

- Školy a školské zariadenia pôsobiace na území mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej   

  cirkvi 
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Dôvodová správa 

 

Prekladáme Vám návrh Cenníka služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami, ktorý 

je doplnený o prenájom zasadacej miestnosti v budove Okresného úradu, nakoľko je reálny záujem 

o prenájom tejto miestnosti na základe požiadaviek podnikateľov pôsobiacich v meste Trebišov.  

Cena za prenájom miestnosti je navrhovaná nasledovne: 

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA OKRESNÉHO ÚRADU   

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Zasadacia miestnosť - komerčné podujatia do 4 hodín 30,00 

- komerčné podujatia nad 4 hodiny 60,00 

- nekomerčné podujatia 1 deň bezplatne 

 

 

V Trebišove 21.01.2019 

Spracoval : Mgr. Peter Sovák 

 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 19 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.2.2019 

 

 

Názov materiálu: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o finančnom príspevku na  

   vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

 

Obsah materiálu: - návrh všeobecne záväzného  nariadenia 

                               - dôvodová správa  

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o finančnom príspevku na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Henrieta Demjanová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 

 

 

V Trebišove 25.01.2019 

 

 

 

         predkladateľ 
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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa 25.1.2019 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Mesta Trebišov dňa ............. 

VZN schválené dňa .......... uznesením č. .......... 

VZN vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa .......... 

VZN zvesené z úradnej tabule Mesta Trebišov dňa ............. 

VZN nadobúda účinnosť dňa................. 

 

 

 

/2019 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV 
 

o finančnom príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a  

sociálnej kurately 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h), § 6 a § 11 ods. 4 písm. 

g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 Z.z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len ,,zákon“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Účelom tohto VZN je stanovenie postupu poskytovania finančného príspevku na dopravu podľa 

zákona z rozpočtu mesta Trebišov.  

 

 

Článok 2 

Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu 

 

2.1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom, alebo osobou, ktorá sa osobne stará 

o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu podľa § 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 písm. c) 

zákona a na podporu úpravy ich rodinných pomerov Mesto Trebišov môže poskytnúť finančný 

príspevok na dopravu. 

 

2.2. Na poskytovanie finančného príspevku nie je právny nárok a jeho poskytnutie závisí od 

vyčlenených finančných prostriedkov v rozpočte mesta. 

 

2.3. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa bodu 2.1. tohto článku sú rodičia dieťaťa alebo osoba,  

ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:  

a) majú trvalý pobyt v meste Trebišov,  

b) prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom, vynaložili 

primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych 

pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa, čo doložia dokladom od orgánu 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centra pre deti a rodiny (ďalej len 

,,centrum”), v ktorom je dieťa umiestnené (uvedené doklady nesmú byť staršie ako 2 mesiace),  
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c) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú 

spoločne podľa osobitného predpisu (zákon o životnom minime), nepresiahnu hranicu 

životného minima stanovenú zákonom za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti,  

d) predložia písomný doklad z centra, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení a odporučenom 

rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že centrum, ktoré stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie 

podmienky (uvedené doklady nesmú byť staršie ako 2 mesiace). 

 

2.4. Oprávnený žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky uvedené v bode 2.3. tohto článku, predloží žiadosť, 

ktorá tvorí Prílohu č.1 k tomuto VZN a potrebné doklady mestskému úradu, oddeleniu sociálnych 

vecí, ktorý prešetrí sociálnu situáciu žiadateľa a odstúpi ju na prejednanie v sociálnej komisii.  

 

2.5. Na návrh oddelenia sociálnych vecí a po doporučení sociálnej komisie, primátor mesta uzatvorí 

so žiadateľom zmluvu o poskytnutí príspevku na dopravu.  

 

2.6. Príspevok na dopravu do centra možno poskytnúť pri jednej žiadosti maximálne dvom osobám. 

Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi do výšky cestovného lístka tam a späť, na 

prostriedky hromadnej dopravy, až po predložení platného cestovného lístka z Trebišova do sídla 

centra, v ktorom je dieťa umiestnené, príp. mesta/obce kde má centrum prevádzku pre osoby, 

ktoré návštevu vykonajú. 

 

2.7. Tomu istému žiadateľovi sa môže poskytnúť príspevok na dopravu do centra, najskôr po uplynutí 

1 mesiaca od poskytnutia predchádzajúceho príspevku na dopravu, maximálne však 3 krát 

v kalendárnom roku.  

 

 

Článok 3 

Záverečné a zrušujúce ustanovenia 

 

3.1. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa .......... uznesením č. .......... 

3.2. VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta, t. j. dňa ............. 

3.3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 76/2007, ktorým sa určuje postup pri 

poskytovaní finančných príspevkov mestom Trebišov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PhDr. Marek Čižmár 

         primátor 
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Príloha č. 1 

Žiadosť 
 o poskytnutie finančného príspevku na dopravu v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.          

  o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.  

 

Údaje o žiadateľovi: 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia: 

Rodné číslo: 
Trvalý pobyt: 
Stav k dieťaťu: 
Rodinný stav: 
Telefón: 

 

Údaje o ďalších spoločne posudzovaných osobách (manželka, druh/družka, nezaopatrené deti): 

Meno a priezvisko Dátum 
narodenia Vzťah k  žiadateľovi Adresa pobytu od kedy – do kedy, 

pečiatka 
    

    

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Nezaopatrené deti umiestnené v centre, na ktoré žiadateľ požaduje príspevok na dopravu: 

Meno a priezvisko Dátum narodenia Adresa centra, v ktorom je  
dieťa umiestnené 
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Príjem žiadateľa Suma 

  

  

  

 

 

 

V Trebišove, dňa...............................    ................................................ 

         Podpis žiadateľa 

 

Povinné prílohy k žiadosti: 

1. Písomný doklad z centra pre deti a rodinu, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení 
a odporúčanom rozsahu návštev dieťaťa (nie staršie ako 2 mesiace) 

2. Písomný doklad orgánu SPODaSK o povolení a odporúčanom rozsahu návštev dieťaťa 
3. Právoplatný rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa na základe neodkladného opatrenia, 

výchovného opatrenia alebo o nariadení ústavnej starostlivosti 
4. Relevantné doklady o výške príjmu, potvrdenie ÚPSVaR o poberaní pomoci v hmotnej 

núdzi a jej výšky, rozhodnutie ÚPSVaR o priznaní pomoci v hmotnej núdzi rozhodnutie 
Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku, príp. doklad o inom príjme (nie staršie ako 2 
mesiace) 

5. U nezamestnaných doklad o evidencii z ÚPSVaR (Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny) 

6. Originály cestovných lístkov na dopravu do centra 

 



Dôvodová správa 

 

 

 

Aktuálne platné VZN Mesta Trebišov č. 76/2007, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní 

finančných príspevkov mestom Trebišov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately, bolo vydané na základe zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 S účinnosťou od 1.1.2019 sa novelizoval zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane 

detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmena legislatívy 

priniesla potrebu nového VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.  

 

Vzhľadom na vyššie uvedené, Vám týmto predkladáme návrh VZN, ktorého súčasťou je 

zrušenie VZN č. 76/2007, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov 

mestom Trebišov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

   

 

 

 

V Trebišove 17.1.2019 

 

Spracovala: Mgr. Henrieta Demjanová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 

 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 20 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.2.2019 

 

 

Názov materiálu: Všeobecne  záväzné  nariadenie Mesta Trebišov o určení výšky príspevkov        

                               v školách a školských zariadeniach 

 

 

Obsah materiálu: - návrh všeobecne záväzného nariadenia 

          - dôvodová správa  

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o určení výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach. 

    

  

        

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Danica Gajdošová, vedúca oddelenia školstva 

 

 

V Trebišove 24.1.2019 

 

 

 

predkladateľ 
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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa 25.1.2019 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Mesta Trebišov dňa ............. 

VZN schválené dňa .......... uznesením č. .......... 

VZN vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa .......... 

VZN zvesené z úradnej tabule Mesta Trebišov dňa ............. 

VZN nadobúda účinnosť dňa ................ 

 

 

 

.../2019 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV 
 

o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona       

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 28, 49, 114, 

116, 140, 141 a § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom  nariadení (ďalej len "VZN"): 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Toto VZN upravuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v základnej umeleckej škole, 

na činnosti školského klubu detí a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach 

školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov. 

 

Článok 2 

Výška a podmienky platenia príspevku v materskej škole 

 

2.1. Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. 

 

2.2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prispieva zákonný 

zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa nad tri roky 

sumou 15,00 €, za pobyt dieťaťa vo veku od dvoch do troch rokov v materskej škole prispieva 

zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 

50,00 €. 

 

2.3. Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

2.4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,  

 

       a)   ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

 

b)   ktoré je predčasne zaškolené (vyšetrené v pedagogicko-psychologickej poradni, zapísané do 

ZŠ) po splnení týchto náležitostí môže zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať 
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riaditeľku materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, o odpustenie príspevku na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy podľa ods. 2.2., 

 

       c) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi
1
, 

 

       d)  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

2.5. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa 

 

a)  ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, 

 

b) ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 

závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca len pomernú časť určeného 

príspevku. 

 

Článok 3 

Výška a podmienky platenia príspevku v základnej umeleckej škole 

 

3.1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva 

zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 

 

a)    v prípravnom štúdiu                                                             4,00 € 

  

b)    v základnom štúdiu  - individuálne vyučovanie                  7,00 € 

                                         - skupinové vyučovanie                      5,00 €  

 

3.2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva    

dospelá osoba mesačne sumou 

 

a)    v štúdiu pre dospelých – individuálne vyučovanie            35,00 € 

       (zárobkovo činná osoba) 

 

b)    v štúdiu pre dospelých – individuálne vyučovanie            10,00 € 

       (študent, dôchodca) 

 

c)    v štúdiu pre dospelých – skupinové vyučovanie                20,00 € 

       (zárobkovo činná osoba) 

 

d)    v štúdiu pre dospelých – skupinové vyučovanie                  7,00 € 

       (študent, dôchodca) 

 

3.3. Ak žiak študuje súčasne aj druhý hudobný nástroj, zvyšuje sa mu výška úhrady za individuálne 

aj skupinové vyučovanie za druhý hudobný nástroj o 100 % mesačne, t. j. za individuálne 

vyučovanie 14,00 €, za skupinové vyučovanie 10,00 €. 

 

3.4. V prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov základnej umeleckej škole 

(čestného vyhlásenia podľa § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov) prispieva zákonný zástupca 

žiaka mesačne sumou  

a)    v prípravnom štúdiu                                                             18,00 € 
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b)    v základnom štúdiu  - individuálne vyučovanie                  35,00 € 

                                         - skupinové vyučovanie                      20,00 €  

 

3.5. Príspevok v základnej umeleckej škole sa neuhrádza 

 

a)  za neplnoletého žiaka a dospelého žiaka, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo 

dospelý žiak predloží riaditeľovi základnej umeleckej školy doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
1
, 

 

b)  ak má žiak prerušenú dochádzku do základnej umeleckej školy na viac ako tridsať po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby. 

 

3.6. Príspevok podľa ods. 3.1. a 3.2. uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba dvakrát ročne. 

Za I. polrok školského roka do konca októbra a za II. polrok školského roka do konca marca 

bežného roka. 

 

Článok 4 

Výška a podmienky platenia príspevku na činnosť školského klubu detí 

 

4.1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný 

zástupca žiaka mesačne sumou 8,00 €. 

 

4.2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí sa uhrádza 

do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

4.3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí za žiaka sa 

neuhrádza, ak zákonný zástupca žiaka predloží riaditeľovi základnej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného 

predpisu
1
.   

  

Článok 5 

Výška a podmienky platenia príspevku na činnosť centra voľného času 

 

5.1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva: 

 

a)    zákonný zástupca dieťaťa od 5 do 15 rokov, ktoré má trvalý pobyt v meste      0,00 € 

 

b)    za dieťa od 5 do 15 rokov, ktoré nemá trvalý pobyt v meste – ročne       65,00 €                                 

       (príspevok uhrádza obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt) 

        

c)    študent od 15 do 19 rokov, ktorý má trvalý pobyt v meste – mesačne         2,00 €                                   

       študent od 15 do 19 rokov, ktorý nemá trvalý pobyt v meste – ročne       65,00 € 

 

d)   dospelý od 19 do 30 rokov – študent, ktorý má trvalý pobyt v meste – mesačne        2,00 €  

      dospelý od 19 do 30 rokov – študent, ktorý nemá trvalý pobyt v meste – ročne      65,00 €  

 

      dospelý od 19 do 30 rokov – nezamestnaný, dôchodca, ktorý má trvalý pobyt  

 v meste – mesačne                1,00 € 

      dospelý od 19 do 30 rokov – nezamestnaný, dôchodca, ktorý nemá trvalý pobyt  

 v meste – ročne              65,00 €   
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      dospelý od 19 do 30 rokov – zamestnaný, ktorý má i ktorý nemá trvalý pobyt  

 v meste – ročne              65,00 €                                             

       

5.2. Príspevok,  ktorý  sa uhrádza mesačne  je potrebné uhradiť do 15. dňa  príslušného  kalendárneho 

mesiaca. Príspevok, ktorý sa uhrádza ročne je potrebné uhradiť za kalendárny rok jednorázovo do 

31.3. príslušného roka. 

 

5.3. Príspevok uvedený v ods. 5.1. sa uhrádza za každý záujmový útvar samostatne. 

 

5.4. Príspevok na činnosti centra voľného času neuhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelý, ak 

predloží riaditeľovi centra voľného času doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
1
.  

  

5.5. Príspevok na činnosť centra voľného času za dieťa od 5 do 15 rokov, ktoré nemá trvalý pobyt 

v meste uhrádza obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt (kde bol normatívny príspevok za toto dieťa 

napočítaný podľa nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy). 

Ak obec tento príspevok neuhradí mestu, je povinný tento príspevok v plnej výške uhradiť 

zákonný zástupca tohto dieťaťa.   

 

Článok 6 

Výška príspevku za stravovanie v zariadeniach školského stravovania 

 

6.1. Školská jedáleň  a  výdajná školská jedáleň  poskytuje  stravovanie deťom a  žiakom za  čiastočnú 

       úhradu  nákladov, ktoré  uhrádza  zákonný zástupca  vo  výške nákladov na  nákup potravín podľa 

       vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Príspevok na režijné 

       náklady sa uhrádza zákonným zástupcom, ak tak určí zriaďovateľ.    

  

6.2. V školskej  jedálni  sa  môžu  pripravovať  diétne jedlá  pre všetky deti  a  žiakov, u ktorých podľa 

       posúdenia  ošetrujúceho lekára  zdravotný  stav  vyžaduje osobitné stravovanie podľa  materiálno- 

       spotrebných  noriem  a  receptúr  pre  diétne  stravovanie  vydané   Ministerstvom  školstva, vedy, 

       výskumu a športu SR. 

       V  prípade  nezabezpečenia  diétneho  jedla  pre  vyššie uvedené  deti  a  žiakov  bude  poskytnutá 

       dotácia   na  podporu  výchovy  k  stravovacím   návykom  dieťaťa   vyplatená   jeho   zákonnému 

       zástupcovi zariadením školského stravovania v zmysle jeho interného predpisu. 

                    

6.3. Dotácia  na  podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  sa poskytuje  v súlade s § 4 ods. 3 

       zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych  vecí   a  rodiny   SR. 

       Úhrada  výšky  príspevku  za  stravovanie  sa  zákonnému zástupcovi  dieťaťa  znižuje  o  dotáciu 

       poskytnutú  podľa  vyššie   uvedeného   osobitného  predpisu   a   predstavuje   0,00  €   pre  dieťa 

       posledného  ročníka  materskej  školy,  ako aj dieťa,  okrem  posledného  ročníka materskej školy, 

       ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac 

       vo výške životného minima;  0,00 €  pre dieťa základnej školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej  sa 

       poskytuje  pomoc  v hmotnej  núdzi  alebo  ktorej príjem je  najviac  vo výške  životného minima 

       (ďalej len ŽM). 

 

6.4. Dotácia  na  podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  sa poskytuje  v súlade s § 4 ods. 3 

       zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych  vecí   a  rodiny   SR. 

       Úhrada  výšky  príspevku  za  stravovanie  sa  zákonnému zástupcovi  dieťaťa  znižuje  o  dotáciu 

       poskytnutú  podľa  vyššie uvedeného  osobitného predpisu  a predstavuje  0,00 €  pre každé dieťa 

       základnej školy.  

        

6.5. Pri zabezpečovaní  stravovania  žiakov  športových tried  a  športových  škôl  sa  postupuje  podľa 
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       odporúčaných  výživových  dávok  pre  žiakov  športových  škôl   a  športových  tried  v  súlade  s 

       Vestníkom Ministerstva zdravotníctva SR č. 35, HDM/5238/16209/2011.       

  

6.6. Výška  príspevku na  režijné  náklady  stravníka  v  školskej  jedálni  a  výdajnej  školskej  jedálni 

       pri materskej  škole,  na ktorého sa  vzťahuje ods. 6.3. tohto článku VZN  sa určuje na  0,01 €,  za 

       každé odobraté hlavné jedlo.  

       Výška  príspevku na  režijné  náklady  stravníka  v  školskej  jedálni  a  výdajnej  školskej  jedálni 

       pri základnej škole, na ktorého sa nevzťahuje ods. 6.3. tohto článku VZN  sa určuje do  31.8.2019 

       na 0,05 €; od 1.9.2019 na 0,19 € u stravníkov od 6 do 10 rokov a  0,11 € u stravníkov od 11 do 15 

       rokov,  za každé  odobraté  hlavné  jedlo.  Výška  príspevku  na  režijné  náklady  u  dôchodcov – 

       bývalých  zamestnancov škôl  a  školských zariadení (ďalej len šz)  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  

       mesta  Trebišov  predstavuje  0,50 €  v materskej škole  a  0,55 €  v  základnej škole.  Iné  fyzické 

       osoby uhrádzajú celkovú výšku hodnoty jedla. 

        

6.7. Príspevok  za  čiastočnú  úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov 

       a  príspevok  na  režijné náklady  sa  bude uhrádzať v jednej sume  ako príspevok  za  stravovanie. 

       Termín,  spôsob  a  podmienky  úhrady  príspevku  za stravovanie  určí  štatutárny zástupca školy, 

       ktorej súčasťou je zariadenie školského stravovania interným predpisom.   

   

6.8. Príspevok  za  stravovanie  pre všetky vekové  kategórie  stravníkov  predstavuje  súčet  príspevku   

       vo  výške  nákladov  na  nákup  potravín  ( 3. finančné  pásmo )  a  príspevku  na režijné  náklady. 

       Úhrada výšky príspevku za stravovanie sa zákonnému zástupcovi dieťaťa, pre ktoré sa  poskytuje 

       dotácia  podľa osobitného predpisu, realizuje  v zmysle  ods. 6.3.  a  od 1.9.2019  taktiež  ods. 6.4. 

       tohto článku VZN. 

 

Materská škola 

Príspevok vo výške       

nákladov na 

nákup potravín v € 

Príspevok             

na režijné     

náklady v € 

Príspevok za            

stravovanie v €                     

Stravníci od 2 do 5 rokov (okrem predškolákov)  

Posledný ročník MŠ (predškoláci)                           

Hmotná núdza alebo ŽM (okrem predškolákov) 

Diétne stravovanie 

1,19                   

1,19 

1,19 

1,43 

0,00       

0,01 

0,01 

0,00 

1,19            

1,20 

1,20 

1,43 

Zamestnanci škôl a školských zariadení 

Dôchodcovia – bývalí zamestnanci škôl a šz 

Iné fyzické osoby                           

1,19 

1,19 

1,19  

0,00 

0,50 

1,30  

1,19 

1,69 

2,49 

 

Základná škola 

Príspevok vo výške       

nákladov na 

nákup potravín v € 

Príspevok     

na režijné 

náklady v € 

Príspevok za 

stravovanie v € 

Stravníci od 6 do 10 rokov do 31.8.2019 

Stravníci od 6 do 10 rokov od 1.9.2019 

Hmotná núdza alebo ŽM  

Diétne stravovanie 

Športová trieda 

 1,01 

             1,01 

 1,01 

 1,21 

 1,20  

 0,05                      

0,19 

       0,19 

 0,05 

 0,05  

1,06    

1,20 

1,20 

1,26 

1,25  

Stravníci od 11 do 15 rokov do 31.8.2019 

Stravníci od 11 do 15 rokov od 1.9.2019 

Hmotná núdza alebo ŽM 

Diétne stravovanie 

Športová trieda 

 1,09  

             1,09 

             1,09  

 1,31 

 1,29  

 0,05  

       0,11 

 0,11  

 0,05 

 0,05  

1,14    

         1,20 

1,20  

1,36 

1,34 

Zamestnanci škôl a šz 

Dôchodcovia – bývalí zamestnanci škôl a šz 

Iné fyzické osoby 

 1,19 

 1,19 

 1,19 

 0,05 

 0,55 

 1,35 

1,24 

1,74 

2,54 
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Stredná škola 

Príspevok vo výške       

nákladov na 

nákup potravín v € 

Príspevok 

na režijné 

náklady v € 

Príspevok za 

stravovanie v € 

Stravníci od 16 do 19 rokov 

Diétne stravovanie 

Športová trieda 

1,19 

1,43 

1,41  

 0,05 

 0,05 

 0,05 

 1,24 

 1,48 

 1,46 

 

6.9. Výroba  jedál  a  nápojov  pre  dospelých   stravníkov  sa   zabezpečuje  podľa  vekovej  kategórie 

       stravníkov  16 až 19 - ročných  a  úhrada  sa  realizuje  v  zmysle  platných  všeobecne  záväzných 

       právnych a interných predpisov. 

 

6.10. Stravníkom  v  školskej jedálni  a  výdajnej  školskej  jedálni  môžu  byť  deti, žiaci, zamestnanci  

       a  bývalí  zamestnanci  škôl  a  šz   v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  Trebišov;   so  súhlasom 

       zriaďovateľa  a  príslušného  regionálneho  úradu  verejného  zdravotníctva  aj  iné fyzické osoby. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
 

7.1. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa .......... uznesením č. .......... 

 

7.2. VZN nadobúda účinnosť dňa 1.3.2019, okrem čl. 6, ods. 6.4., ktorý nadobúda účinnosť 1.9.2019.  
 

7.3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 150/2016 o určení výšky príspevkov 

v školách a školských zariadeniach v znení dodatku č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                   PhDr. Marek Čižmár 

          primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
1
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 



Dôvodová správa 

 

 

Podľa príslušných právnych predpisov je v kompetencii zriaďovateľa škôl a ich riaditeľov 

rozhodnúť o príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za 

starostlivosť poskytovanú v škole a školskom zariadení, podľa ich reálnych finančných 

potrieb. 

Tento návrh VZN mesta Trebišov o určení výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach vychádza zo zmien a doplnení zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

MPSVaR SR a doplnení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v poskytovaní 

dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume  1,20 € na každé dieťa 

na každý deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku 

materskej školy alebo v základnej škole a odobralo stravu.    

Vzhľadom na potrebu jednotného finančného pásma pre stravníkov všetkých vekových 

kategórií, vrátane dospelých stravníkov, na základe požiadavky škôl, navrhujeme ponechať 3. 

finančné pásmo na nákup potravín, nakoľko skladba jedálneho lístka zodpovedá zásadám jeho 

zostavovania a naďalej je tak možné plniť odporúčané výživové dávky.  

Príspevok za stravovanie pre zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré odobralo stravu, bude 

znížený o poskytovanú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a teda 

plne uhrádzaný pre každé dieťa v poslednom ročníku materskej školy, ako aj dieťa, okrem 

posledného ročníka MŠ, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 

alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, taktiež príspevok za stravovanie 

pre zákonného zástupcu dieťaťa v základnej škole, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje 

pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Pre každé 

dieťa základnej školy bude úhrada výšky príspevku za stravovanie predstavovať 0,00 € od 

1.9.2019. V prípade zabezpečovania diétneho stravovania pre tieto deti resp. žiakov ZŠ a 

stravy pre žiakov športových tried, bude úhrada výšky príspevku za stravovanie predstavovať 

sumu zníženú o vyššie uvedenú poskytovanú dotáciu podľa osobitného predpisu.  

Takýmto nastavením podmienok VZN sa zabezpečuje finančné odbremenenie väčšiny 

zákonných zástupcov stravujúcich sa detí/žiakov škôl. S predpokladaným nárastom počtu 

odobratých jedál so začiatkom nového školského roka sa tak zároveň na finančné 

zabezpečenie výroby jedného jedla bude prispievať viac ako doteraz. Doterajší príjem 

v školských jedálňach v rámci režijných nákladov bude navýšený z 0,05 € na 0,19 €  na I. 

stupni ZŠ a 0,11 € na  II. stupni ZŠ. Tieto finančné prostriedky je škola oprávnená použiť pre 

zariadenie školského stravovania na pokrytie osobných nákladov, prevádzkových výdavkov, 

inováciu materiálno-technického a technologického vybavenia, ako aj výdavky spojené so 

zabezpečením hygieny a kultúry stolovania.  

 

 

Spracoval: Ing. Rastislav Kočiš, referent pre školstvo   

 

V Trebišove 10.1.2019 

          



PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV 
  

 

                                                                                                        Číslo: 21 

                    

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:  11.2.2019 

 

  

Názov materiálu: Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu mesta Trebišov  

                                

     

Obsah materiálu:  - dôvodová správa 

- príloha č.1 – lokalita č.2 požadovanej zmeny 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie:    
 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove    

                                                                                                                                                                                                         

schvaľuje 
v súlade s § 30 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, obstaranie Zmien a doplnkov č.4 Územného 

plánu mesta Trebišov (lokalita č.2), s terajším funkčným využitím plôch priemyselnej 

stavebnej výroby, skladového hospodárstva a logistických areálov na polyfunkčnú plochu, 

s možnosťou umiestnenia čerpacej stanice PHM, shopping centra a príležitostného ubytovania 

so stravovaním. Výška nákladov spojených so spracovaním a obstaraním predmetnej zmeny 

bude hradená v zmysle § 19 stavebného zákona žiadateľom. 

 

 

 

 

 

Predkladá:   PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval:    Ing. Ladislav Valiska-Timečko, poverený zastupovaním   

                      vedúceho oddelenia výstavby a majetku 

 

 

 

 

 

V Trebišove 24.01.2019 

 

                                                                                                             

   predkladateľ      
                                    



                                              Dôvodová správa 

               

 

Lokalita č.2  

Územie - pozemok registra C KN, parc. č. 3318/1, katastrálne územie Trebišov, podľa  

územného plánu mesta Trebišov, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Trebišove č. 136/2011, zo dňa 28.09.2011 a VZN č.108/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť ÚPN mesta Trebišov, vrátane jeho zmien a doplnkov – je na Rozvojových plochách pre 

priemyselnú výrobu, stavebnú výrobu, výrobné služby, sklady, logistické areály 

a distribučné centrá, včítane dopravného a technického vybavenia na prepravu osôb, 

tovaru, surovín a energie.  

 

Pre pripravovaný investičný zámer na predmetnom pozemku je potrebná zmena funkčného 

využitia územia na polyfunkčnú plochu, s funkčným využitím plôch priemyselnej 

stavebnej výroby, skladového hospodárstva a logistických areálov, s možnosťou 

umiestnenia čerpacej stanice PHM, shopping centra a príležitostného ubytovania so 

stravovaním.  

Na predmetnú činnosť je potrebné spracovať zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN mesta 

Trebišov na náklady žiadateľa. V súvislosti s týmito skutočnosťami zadá Mesto Trebišov 

vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu na predmetnú lokalitu.  

 

Žiadosť o zapracovanie tejto zmeny a doplnku platného územného plánu mesta Trebišov 

podal splnomocnený zástupca spoločnosti LOGISTIC ZEMPLÍN, s.r.o., Severná 5789/32, 

071 01 Michalovce, dňa 15.01.2019 do podateľne mesta Trebišov. 

  

 

 

V Trebišove 24.01.2019 

Spracoval: Ing. Ladislav Valiska-Timečko  





 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 22 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.2.2019 

 

 

Názov materiálu: Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestskej rady 

                              

 

Obsah materiálu: -   dôvodová správa 

- návrh dodatku 

 

                          

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestskej rady 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik  

 

V Trebišove 29.1.2019 

 

 

                             

 

 

predkladateľ 

 

 

 

 

 



 
 

Dôvodová správa 

 

Navrhovaná zmena sa dotýka zosúladenia používanej terminológie s platnou legislatívou, nakoľko 

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení už nepozná riadne a mimoriadne 

zasadnutia mestského zastupiteľstva. Preto rovnako ako v Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku 

mestského zastupiteľstva navrhujeme nahradiť výraz „riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva“ 

výrazom „plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva“. 

 

Ďalšia navrhovaná zmena ods. 4.4. Článku 4 Rokovacieho poriadku mestskej rady dopĺňa 

alternatívne formu vyhotovenia materiálov určených na zasadnutie mestskej rady.   

 

 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva 

V Trebišove 29.1.2019 
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MESTO TREBIŠOV 
 

 

 

 

 

 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.                  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto dodatku k Rokovaciemu poriadku 

mestskej rady (ďalej len "rokovací poriadok"): 

 

 

Článok 1 

Zmeny a doplnky v článku 3 rokovacieho poriadku 

 

1.1. Pôvodné znenie ods. 3.1. sa nahrádza znením: 

Na zasadnutie mestskej rady sa predkladajú materiály, ktoré budú predložené na plánované 

zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

 

 

Článok 2 

Zmeny a doplnky v článku 4 rokovacieho poriadku 

 

2.1. Pôvodné znenie ods. 4.4. sa na konci vety dopĺňa o text: a to v listinnej alebo elektronickej 

       podobe.  

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 
 

3.1. Tento dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove dňa 11.2.2019 uznesením č.... .  

 

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňa 12.2.2019.  

 

 

 

 

                                                                                          PhDr. Marek Čižmár 
                                                                                                     primátor 
                                                                                           

 

Dodatok č. 1  

k Rokovaciemu poriadku mestskej rady 
 

účinný od 12.2.2019 

 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 23 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.2.2019 

 

 

Názov materiálu: Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva  

                              

 

Obsah materiálu: -   dôvodová správa 

- návrh dodatku 

 

                          

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik  

 

V Trebišove 21.1.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

predkladateľ 

 

 



 
 

 

 

Dôvodová správa 

 

 

Navrhovaná zmena ods. 4.5. Článku 4 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva (ďalej len 

„rokovací poriadok“) dopĺňa alternatívne formu vyhotovenia návrhu programu a materiálov 

určených na zasadnutie mestského zastupiteľstva.   

 

Ďalšia navrhovaná zmena sa dotýka označenia Článku 5 rokovacieho poriadku. Body programu 

v ňom uvedené sa budú týkať resp. budú záväzné len pre plánované zasadnutia mestského 

zastupiteľstva a body Interpelácie a podnety poslancov a Diskusia budú fakultatívnymi bodmi 

programu „neplánovaných“ zasadnutí mestského zastupiteľstva. V tomto článku navrhujeme aj 

predĺženie lehoty na vybavenie písomnej odpovede na interpelácie poslancov z pôvodných 7 dní na 

15 dní. 

 

Z dôvodu legislatívnych zmien zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) došlo v rokovacom poriadku k predĺženiu lehoty 

z dvoch mesiacov na tri mesiace, počas ktorých môže mestské zastupiteľstvo kvalifikovanou 

väčšinou potvrdiť uznesenie, ktorého výkon primátor pozastavil podľa § 13 ods. 6 zákona 

o obecnom zriadení. 

 

V ods. 10.3. Článku 10 rokovacieho poriadku navrhujeme predĺženie lehoty na vyhotovenie 

zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva z 10 pracovných dní na 30 pracovných dní. 

 

 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva 

V Trebišove 21.1.2019 
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MESTO TREBIŠOV 
 

 

 

 

 

 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovení § 11 ods. 4  písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto dodatku k Rokovaciemu poriadku  

mestského zastupiteľstva (ďalej len "rokovací poriadok"): 

 

 

Článok 1 

Zmeny a doplnky v článku 4 rokovacieho poriadku 

 

1.1. Pôvodné znenie ods. 4.5. sa na konci vety dopĺňa o text: a to v listinnej alebo elektronickej 

podobe.  

 

 

Článok 2 

Zmeny a doplnky v článku 5 rokovacieho poriadku 

 

2.1. Pôvodné označenie článku 5 sa nahrádza označením: Stále body programu na plánovaných       

       zasadnutiach mestského zastupiteľstva.  

 

2.2. V ods. 5.4. sa znenie tretej vety nahrádza znením: Ak na interpeláciu nie je objektívne možné  

odpovedať na zasadnutí alebo ak vysvetlenie  nie je postačujúce, poslancovi sa poskytne písomná 

odpoveď do 15 dní po zasadnutí.  

 

2.3. V ods. 5.4. sa na konci dopĺňa veta: Bod Interpelácie a podnety poslancov môže byť zaradený aj 

na neplánové zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

 

2.4. V ods. 5.5. sa na konci dopĺňa odrážka, ktorá znie: 

- bod diskusia  môže byť zaradený aj na neplánované zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

 

 

Článok 3 

Zmeny a doplnky v článku 7 rokovacieho poriadku 

 

3.1. Pôvodné znenie ods. 7.19. sa nahrádza znením: Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva 

primátorom pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou 

hlasov všetkých poslancov  potvrdiť; ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch 

mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor 

nemôže pozastaviť. 

 

 

 

Dodatok č. 1  

k Rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva 
 

účinný od 12.2.2019 
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Článok 4 

Zmeny a doplnky v článku 10 rokovacieho poriadku 

 

4.1. Pôvodné znenie ods. 10.3. sa nahrádza znením: „Zvukový záznam a videozáznam sa zverejnia na 

webovom sídle mesta do 2 pracovných dní od zasadnutia. Zápisnica sa vyhotoví do 30 pracovných 

dní od zasadnutia. 

 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 
 

5.1. Tento dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove dňa 11.2.2019 uznesením č.... .  

 

5.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňa 12.2.2019.  

 

 

 

 

                                                                                          PhDr. Marek Čižmár 
                                                                                                     primátor 
                                                                                           



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 24 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.2.2019 

 

 

Názov materiálu: Zriadenie Komisie pre časť mesta Milhostov a voľba jej členov 

                              

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

 

                          

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

A/ zriaďuje 

Komisiu pre časť mesta Milhostov 

 

B/ volí 

predsedu a členov Komisie pre časť mesta Milhostov 

 

poslanci: 

1.  Mgr. Viera Mokáňová      - predseda 

2.  Ing. Martin Telepovský    - člen 

3.  Ing. Peter Bobík                - člen 

4.  Miroslav Davala                - člen 

 

neposlanci: 

1.  Zlatica Maženská              - člen 

2.  Juraj Majovský                  - člen 

3.  Mgr. Jozef  Melko             - člen 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik  

 

V Trebišove 24.1.2019 

 

 

 

predkladateľ 



 
 

 

Dôvodová správa 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 3.12.2018 zriadilo 

komisie mestského zastupiteľstva. 

 

V minulosti pôsobil pri mestskom zastupiteľstve Výbor mestskej časti Milhostov. Nakoľko 

Milhostov nie je mestskou časťou v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, avšak 

historicky pri tejto časti mesta pôsobila komisia resp. výbor, predkladáme tento návrh na zriadenie 

Komisie pre časť mesta Milhostov a zároveň  zloženie jej členov.  

 

 

 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva 

V Trebišove 24.1.2019 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 25 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.2.2019 

 

 

Názov materiálu: Odvolanie a voľba predsedu a členov komisií  

                              

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

 

                          

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

A/ odvoláva 

1. MVDr. Ivana Hrdlíka z funkcie člena Komisie sociálnej 

2. Františka Tomka z funkcie člena Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej 

komunity 

 

B/ volí  

1. MUDr. Ivetu Čeplíkovú za člena Komisie sociálnej 

2. Ing. Gejzu Goreho za člena Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej 

komunity 

3. MVDr. Ivana Hrdlíka za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik  

 

V Trebišove 21.1.2019 

 

 

 

 

predkladateľ 

 

 

 



 
 

Dôvodová správa 

 

 

Nakoľko sa p. poslankyňa MUDr. Iveta Čeplíková a p. poslanec Ing. Gejza Gore ujali svojich 

mandátov poslancov až po ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva, na ktorom sa 

kreovali komisie a ich členovia, v dôsledku čoho nemohli byť vyššie uvedení poslanci do komisií 

nominovaní, predkladáme týmto návrh na personálne zmeny v Komisii na riešenie problémov 

marginalizovanej rómskej komunity a v Komisii sociálnej. 

 

Vzhľadom na to, že v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov nebol zvolený jej predseda, predkladáme návrh na jeho zvolenie.  

 

 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva 

V Trebišove 21.1.2019 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 26 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.2.2019 

 

 

Názov materiálu: Návrh na zástupcu do dozornej rady VVS a.s. 

 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje  

v zmysle ust.§ 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov Ing. Róberta Puciho, bytom 29. augusta 373/5, 075 01 Trebišov za 

zástupcu mesta Trebišov v dozornej rade Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., so 

sídlom Komenského 50, 048 42 Košice, IČO: 36 570 460, zapísanej v obchodnom registri vedenom 

Okresným súdom Košice I, odd: Sa vložka č.  1243/V, v ktorej je mesto Trebišov akcionárom. 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: JUDr. Martin Galgoczy, poverený zastupovaním vedúceho kancelárie primátora 

 

 

V Trebišove 28.1.2019 

 

 

 

predkladateľ 

 

 

 

 

 



 
 

Dôvodová správa 

 

Mesto Trebišov je akcionárom obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť 

(ďalej iba „VVS“). Mesto vlastní 1,93  % akcií VVS. Ako riadny akcionár má právo navrhnúť 

členov štatutárnych a kontrolných orgánov obchodnej spoločnosti. 

 

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov,  patrí mestskému zastupiteľstvu  kompetencia zriaďovať, zrušovať 

a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a 

odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické 

osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať 

majetkovú účasť obce v právnickej osobe.  

 

Kontrolným orgánom VVS je dozorná rada. Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia členov 

dozornej rady VVS, Vám predkladáme návrh na schválenie zástupcu mesta Trebišov v dozornej 

rade, a to Ing. Róberta Puciho, ktorý v dozornej rade pôsobil i doposiaľ. 

 

Mestským zastupiteľstvom schválený zástupca mesta bude následne predmetom voľby členov 

dozornej rady VVS, ktorých volí valné zhromaždenie VVS. 

 

 

V Trebišov 28.1.2019 

Spracoval: JUDr. Martin Galgoczy 

 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 27 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.2.2019 

 

 

Názov materiálu: Voľba prísediacich Okresného súdu Trebišov na funkčné obdobie 2017 – 2021  

                              

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

 

                          

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

prísediacich z radov občanov Okresného súdu Trebišov na funkčné obdobie 2017 – 2021  

1. JUDr. Zlatica Čeplíková, Trebišov, Komenského 2108/3 

2. Miroslav Dzudzia, Trebišov, Ružová 22 

3. PhDr. Daniela Fecková, Trebišov, J. Jesenského 475/17 

4. Bc. Vladimír Kočiš, Trebišov, Hradišská 14 

5. Jozef Kontura, Trebišov, Kapušanská 1589/62 

6. Anna Maľudová, Trebišov, Letná 1678/2 

7. Ing. Ján Petro, Trebišov, Škultétyho 23/101 

8. Anna Pirčáková, Trebišov, Komenského 2222/91 

9. MUDr. Miloslav Sedlák, Trebišov, Západná 2 

10. Terézia Selecká, Trebišov, Ľ. Podjavorinskej 2119/1 

11. MVDr. Ján Stahorský, Trebišov, 1. decembra 2207/4 

12. Ing. Miroslav Velgos, PhD., Trebišov, Košická 106/20 

13. RNDr. Pavel Roman, Trebišov, Komenského 71 

14. Mgr. Helena Olejarová, Trebišov, Hodvábna 1371/6 

15. RNDr. Ladislav Kanda, Trebišov, Čsl. armády 2117/5 

16. JUDr. Irena Gregová, Trebišov, Lúčna 2283/49 

17. Mgr. Mária Jurašková, Trebišov, Berehovská 2172/9 

18. Ing. Emília Malecová, Trebišov, Kollárova 1120/2 

19. Michal Roman, Trebišov, Ternavská 2238/9 

20. Mgr. Ján Grančay, Trebišov, Hurbanova 2260/28 

 

 

 



 
 

 

21. Ružena Kmecová, Trebišov, Komenského 2222/91 

22. Viola Pavlíčková, Trebišov, 1. decembra 2207/4 

23. Michal Siedlecký, Trebišov, Paričovská 1646/43 

 

  

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik  

 

 

V Trebišove  06.02.2019 

 

 

 

 

 

predkladateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dôvodová správa 

 

 

Podľa ustanovenia § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení, prísediacich okresných súdov volia obecné a miestne 

zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt 

alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. Ku 

kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu 

príslušného súdu. 

 

Počet prísediacich, ktorí sa majú voliť, určí predseda príslušného súdu. Za prísediaceho môže byť 

zvolený občan, ktorý v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov, je spôsobilý na právne úkony 

a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho, je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti 

dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať, má trvalý pobyt na území SR 

a súhlasí so svojou voľbou. 

 

Predseda Okresného súdu Trebišov odporučil zoznam (10) občanov, ktorí doposiaľ vykonávali 

funkciu prísediacich Okresného súdu Trebišov, spĺňajú zákonné podmienky a odporučil ich zvoliť 

aj na nasledujúce funkčné obdobie. Vo zvyšku bol zoznam kandidátov navrhnutý mestom a v 

súlade s ustanovením § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení bol predložený na vyjadrenie predsedovi Okresného 

súdu Trebišov, ktorý k predloženému zoznamu kandidátov zaujal kladné stanovisko. 

 

 

 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva 

V Trebišove 29.1.2019 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 28 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11. 2. 2019 

 

 

Názov materiálu:     Organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky    

                                   v roku 2019     

                                     

 

 

Obsah materiálu: -   dôvodová správa, 

- harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb, 

- utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností, 

- určenie zamestnancov zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie 

volieb. 

 

  

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie  

Organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019     

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: PhDr. Anna Dragulová, vedúca oddelenia organizačného 

 

 

V Trebišove  25. 1. 2019  

 

 

 

   predkladateľ 



 

 

MESTO TREBIŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD 

M. R. Štefánika 862/204 

075 25 Trebišov 

www.trebisov.sk 

 

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky  

v roku 2019 

  

     Na prípravu a vykonanie  volieb prezidenta Slovenskej republiky je potrebné z hľadiska                     

organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:  

 

           

1. Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu 

volieb 

    PhDr. Marek Čižmár 

             primátor 

 do 25. 01. 2019 

     

2. Aktualizovať stály zoznam voličov     Kvetoslava Koščová  priebežne 

     

3. Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov 

v rámci námietkového konania 

    Kvetoslava Koščová  do troch dní  

od podania 

námietky 

     

4. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti 

a zoznam predložiť príslušnému okresnému úradu 

    PhDr. Marek Čižmár 

              primátor 

 do 30. 01. 2019 

     

5. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej 

komisie 

    PhDr. Marek Čižmár 

             primátor 

 do 30. 01. 2019 

     

6. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na 

doručenie oznámenia o delegovaní člena 

a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

 PhDr. Anna 

Dragulová 

 do 30. 01. 2019 

     

7. Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej 

komisie 

    PhDr. Marek Čižmár 

              primátor 

 do 12. 02. 2019 

     

8. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na 

doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 

 PhDr. Anna 

Dragulová 

 do 12. 02. 2019 

     

9. Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase 

a mieste konania volieb 

  zapisovateľ okrskovej       

volebnej komisie 

 do 19. 02. 2019 

 

10. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej 

volebnej komisie a vykonať poučenie 

zapisovateľa a členov okrskovej volebnej 

komisie o ochrane osobných údajov 

           PhDr. Marek Čižmár 

                    primátor 

 do 21. 02. 2019 

    

11. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené, 

zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej 

republiky 

       PhDr. Anna Dragulová  do 25. 02. 2019 
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12. Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie 

volebných plagátov v rovnakom pomere podľa 

počtu kandidátov na prezidenta Slovenskej 

republiky  

    PhDr. Anna Dragulová do 25. 02. 2019 

    

13. Zaslať registračný formulár Štatistickému 

úradu Slovenskej republiky na využitie 

elektronického spracovania výsledkov volieb 

    PhDr. Anna Dragulová do 28. 02. 2019 

    

14. Zabezpečiť dostupnosť elektronického 

komunikačného spojenia okrskových 

volebných komisií v rozsahu poskytnutých 

nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo 

výške 5 eur na každú okrskovú volebnú 

komisiu 

    PhDr. Anna Dragulová do 28. 02. 2019 

    

15. Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť 

ich evidenciu 

     Kvetoslava Koščová do 28. 02. 2019  

do 14. 03. 2019 

pre druhé kolo 

volieb 

    

16. Vykonať školenie členov okrskovej volebnej 

komisie 

     PhDr. Marek Čižmár 

               primátor 

do 12. 03. 2019 

    

17. Vydávať hlasovacie preukazy v úradných 

hodinách obce a viesť ich evidenciu 

     Kvetoslava Koščová do 15. 03. 2019  

do 29. 03. 2019 

pre druhé kolo 

volieb 

    

18. Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti    PhDr. Anna Dragulová do 15. 03. 2019  

do 29. 03. 2019 

pre druhé kolo 

volieb 

    

19. Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej 

volebnej komisii 

   PhDr. Anna Dragulová Najneskôr    

16. 03. 2019  

Najneskôr  

30. 03. 2019 

pre druhé kolo 

volieb 

    

20. Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam 

voličov 

   PhDr. Anna Dragulová najneskôr hodinu 

pred začatím 

hlasovania 

    

21. Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej 

volebnej komisie okresnej volebnej komisii 

zapisovateľ okrskovej    

volebnej komisie 

bezodkladne 

po podpísaní 

zápisnice 

okrskovej volebnej 

komisie 
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22. Prevziať do úschovy volebné dokumenty 

okrskovej volebnej komisie 

   PhDr. Anna Dragulová bezprostredne 

po ukončení 

činnosti 

okrskovej volebnej 

komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    PhDr. Marek Čižmár  

                                                                                              primátor 

 

 

 

 

 

 

    V Trebišove  24. 01. 2019 

 

 



PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
 

     Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov utváram volebné okrsky a určujem 

volebné miestnosti v meste Trebišov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019, ktoré 

boli dňa 10.01.2019 vyhlásené Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 

8/2019. Termín ich konania bol určený na sobotu 16. marca 2019 a deň konania druhého kola 

volieb bol určený na sobotu  30. marca 2019. 

OKRSOK č. 1    

Volebná miestnosť: Cirkevná základná škola sv. Juraja/a Trebišov, Gorkého 55 

Ulice: Budovateľská, Duklianskych hrdinov, Hradišská, Jarková, Jarná, Lesná, Májová, Muškátová, 

Ondavská, Paričovská, Petrovova, Roľníckeho povstania, Ružová, Východná. 

Počet obyvateľov: 1228 

Počet voličov: 1008 

 

OKRSOK č. 2    

Volebná miestnosť: Cirkevná základná škola sv. Juraja/b Trebišov, Gorkého 55 

Ulice: 29. augusta, 8. marca, Bitúnková, Dobrovoľnícka, Gorkého, J. Jesenského, Kapušanská,                      

M. R. Štefánika orientačné čísla 175 – 402, Rybárska, Švermova, Záhradná orientačné čísla 1 – 27, 

29. 

Počet obyvateľov: 1372 

Počet voličov: 1039 

 

OKRSOK č. 3    

Volebná miestnosť: Základná škola I. Krasku/a Trebišov, I. Krasku 1 

Ulice: Garaňka, Medická, I. Krasku, Jesenná. 

Počet obyvateľov: 2106 

Počet voličov: 965 

 

OKRSOK č. 4    

Volebná miestnosť: Základná škola I. Krasku/b Trebišov, I. Krasku 1 

Ulice: Pažitná, Záhradná orientačné čísla 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 

Počet obyvateľov: 1923 

Počet voličov: 921 

 

OKRSOK č. 5    

Volebná miestnosť: Gymnázium/a Trebišov, Komenského 32 

Ulice: Cintorínska, Čerjaky, Dargovská, Družstevná, Gagarinova, Hviezdna, Jilemnického, Južná, 

Komenského orientačné čísla 93, 95, Mlynská, Námestie mieru, Nižnianska, Repná, Slnečná,  

Stredná, Západná.  

Počet obyvateľov: 875 

Počet voličov: 752 
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OKRSOK č. 6    

Volebná miestnosť: Gymnázium/b Trebišov, Komenského 32 

Ulice: B. Němcovej, Janského, L. Sáru, Slovenského národného povstania, Pri polícii. 

Počet obyvateľov: 1246 

Počet voličov: 1006 

 

OKRSOK č. 7    

Volebná miestnosť: Mestský úrad Trebišov, M. R. Štefánika 862/204 

Ulice: evidovaní bezdomovci, Komenského orientačné čísla 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91,                                  

M. R. Štefánika orientačné čísla 63 – 174, Nemocničná. 

Počet obyvateľov: 1984 

Počet voličov: 1544 

 

OKRSOK č. 8    

Volebná miestnosť: Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov, Komenského 12 

Ulice: 1. decembra, Komenského orientačné čísla 12, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 

47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, Poľná. 

Počet obyvateľov: 1097 

Počet voličov: 907 

 

OKRSOK č. 9    

Volebná miestnosť: Mestské kultúrne stredisko Trebišov, M. R. Štefánika 53 

Ulice: Berehovská orientačné čísla 1 – 20, J. Kostru. 

Počet obyvateľov: 999 

Počet voličov: 852 

 

OKRSOK č. 10   

Volebná miestnosť: Základná škola Komenského/a, Komenského 1962/8 

Ulice: 17. novembra, Berehovská orientačné čísla 21 – 27, Čeľovská, Dopravná, J. Záborského,                  

J. Kráľa, Kalinčiakova, Konečná, Krajná, Letná, Puškinova, Sládkovičova, Slovenská, Stavebná, 

Svätoplukova, Šafárikova, T. G. Masaryka orientačné čísla 2 – 33, Alexandra Dubčeka.  

Počet obyvateľov: 1288 

Počet voličov: 1103 

 

OKRSOK č. 11   

Volebná miestnosť: CVČ/a Trebišov, T. G. Masaryka 36 

Ulice: Čsl. armády orientačné čísla 21 – 98, Komenského orientačné čísla 8, 9, 13, 15, 25,                                     

T. G. Masaryka orientačné čísla 1, 3, 5, 7, 9, 11, 32, 34, Tržná, Zimná. 

Počet obyvateľov: 1362 

Počet voličov: 1097 
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OKRSOK č. 12   

Volebná miestnosť: CVČ/b Trebišov, T. G. Masaryka 36 

Ulice: Komenského orientačné čísla 1, 3, 4, 5, 7, 17, 19, Kutnohorská, Ľ. Podjavorinskej. 

Počet obyvateľov: 953 

Počet voličov: 815 

 

OKRSOK č. 13   

Volebná miestnosť: Základná škola M. R. Štefánika/a, M. R. Štefánika 51 

Ulice: Drehňovská, Hollého, Košická, Krátka, Kukučínova, Kvetná, Lipová, Lúčna, Moyzesova, 

Orgovánová, Palárikova, Parková, Poštová, Radová, Rastislavova, Športová, Varichovská 

orientačné čísla 2A, 8, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 

Gaštanová, Námestie Š. B. Romana.  

Počet obyvateľov: 1022 

Počet voličov: 859 

 

OKRSOK č. 14   

Volebná miestnosť: Základná škola M. R. Štefánika/b, M. R. Štefánika 51 

Ulice: M. R. Štefánika orientačné čísla 29, 30, 33, 35A, 41, 43A, 44, 45/A, 46, 47, 50, 51, 52A, 53, 

56, 56E, 57, 58, 60, 61, Mariánske námestie, Škultétyho, Školská. 

Počet obyvateľov: 931 

Počet voličov: 799 

 

OKRSOK č. 15   

Volebná miestnosť: Základná škola Komenského/b, Komenského 1962/8 

Ulice: Čsl. armády orientačné čísla 1 – 14, Hviezdoslavova, J. Husa, Šrobárova. 

Počet obyvateľov: 998 

Počet voličov: 856 

 

OKRSOK č. 16   

Volebná miestnosť: Základná škola Pribinova/a Trebišov, Pribinova 34 

Ulice: Hodvábna, Severná, L. Svobodu, Ternavská orientačné čísla 2, 4, 6, 8, 19, Varichovská 

orientačné čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 

33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 82, 84, 86, 88, 90, 96, 98. 

Počet obyvateľov: 1366 

Počet voličov: 1184 
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OKRSOK č. 17   

Volebná miestnosť: Základná škola Pribinova/b Trebišov, Pribinova 34 

Ulice: Agátová, Hurbanova, M. R. Štefánika orientačné čísla 1 – 27, Nový Majer, Olšina, 

Pribinova, Sadovská, Ternavská orientačné čísla 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 53, 

55. 

Počet obyvateľov: 1362 

Počet voličov: 1101 

 

OKRSOK č. 18   

Volebná miestnosť: Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov, Bottova 2 

Ulice: Bottova, Cukrovarská, Jablonkova, Kollárova, Kpt. Nálepku, Nová Koronč, Orechová, 

Ruskovská, Štúrova, Tabaková, Tichá, Skladná. 

Počet obyvateľov: 728 

Počet voličov: 622 

 

OKRSOK č. 19   

Volebná miestnosť: Spoločenské centrum Milhostov, Zvonárska 17 

Ulice: Milhostovská, Staničná,  Zvonárska, Pri Trnávke, Višňová, Veterná. 

Počet obyvateľov: 514 

Počet voličov: 444 

 

 

SPOLU OBYVATEĽOV: 23 354 

SPOLU VOLIČOV:  17 874 

 

 

 

 

                                                                                               PhDr. Marek Čižmár 

                                                                                                         primátor 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

V Trebišove  23. 01. 2019                                                                                                                     



MESTO TREBIŠOV 
 

M. R. Štefánika 862/204 
 

075 25 Trebišov 
www.trebisov.sk 

 

 

    Určujem zamestnancov mesta Trebišov zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie 

volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019  

 

 

1. PhDr. Anna Dragulová 

Oddelenie organizačné 

2. Kvetoslava Koščová  

Oddelenie organizačné 

3. Katarína Hippová 

Oddelenie organizačné 

4. Andrej Maťovka 

            Oddelenie organizačné 

5. Jozef Horváth  

Oddelenie organizačné 

6. Oto Poľaško 

Oddelenie organizačné 

7. Ing. Radovan Podpinka 

Oddelenie organizačné 

8. PhDr. Beáta Hippová 

Oddelenie finančné 

9. Mgr. Margita Davalová 

Kancelária primátora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  PhDr. Marek Čižmár 

                                                                                                         primátor 
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Dôvodová správa 
 

 

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. januára 2019, rozhodnutím č. 8/2019, 

vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 

2019. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú 

väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určil predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu                         

30. marca 2019. 

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 23.januára 2019 schválila Harmonogram 

organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019.  

 

V súvislosti s plnením úloh uložených v Harmonograme organizačno-technického 

zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 vypracovalo Mesto 

Trebišov v stanovenej lehote harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb na 

podmienky mesta, primátor mesta utvoril volebné okrsky, určil volebné miestnosti a 

zamestnancov zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb tak, aby príprava 

volieb bola zabezpečená v súlade s platnou právnou úpravou.  

 

Na základe plnenia úloh, vyplývajúcich pre obce, uložených týmto harmonogramom, bude 

ďalší súbor činností zameraný na tlač, distribúciu oznámení pre voličov mesta, školenie 

členov okrskových volebných komisií, prípravu 19 volebných miestností, zabezpečenie 

ochrany,   spracovanie výsledkov hlasovania, archiváciu volebnej dokumentácie, úhradu 

odmien členom a zapisovateľom okrskových volebných komisií a ďalších súvisiacich 

činností.     
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Dôvodová správa 

 

 

Podľa poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky č. 1702/17 

z 19.07.2018 bola v čase od 12.09.2018 do 16.11. 2018 vykonaná kontrola efektívnosti a účinnosti 

triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Trebišov. 

Dôvodom vykonania takejto kontroly bola nízka úroveň triedenia komunálneho odpadu 

v Slovenskej republike v porovnaní s ostatnými členskými krajinami Európske únie a vo vzťahu 

k plneniu cieľov Európskej únie v odpadovom hospodárstve, ktoré musí Slovenská republika splniť 

do roku 2020. 

NKÚ SR vykonalo kontrolu za obdobie rokov 2015 – 30.06.2018. Závery kontroly Vám 

predkladáme v podobe Protokolu o výsledku efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho 

odpadu.  Následne mesto NKÚ SR predložilo Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré boli 

NKÚ akceptované ako postačujúce. V termíne do 30.04.2019 je mesto povinné zaslať NKÚ SR 

správu o plnení, resp. splnení navrhnutých a prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených 

kontrolou. 

 

V Trebišove 28.1.2019 

Spracoval : JUDr. Martin Galgoczy 
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Zoznam použitých skratiek 

Skrátený názov Uplné znenie 
EU Európska únia 
IS SAl International Standards of Supreme Audit Institutions 
KSK Košicky samosprávny kraj 
NKU SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
Mesto, alebo kontrolovaný subjekt Mesto Trebišov 
POH Program odpadového hospodárstva 
SR Slovenská republika 
VZN Všeobecne záväzné nariadenie 
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
odpady poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov 
Zákon o odpadoch z roku 2001 Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Zákon o odpadoch z roku 2015 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Zákon o štátnej štatistike Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení 

neskorších predpisov 

r 
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Zhrnutie: 

Kontrola efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu bola vykonaná v súlade so strategickými 
oblasťami zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky 2018-2020 a Plánom kontrolnej činnosti na rok 2018. Dôvodom 
vykonania takejto kontroly bola nízka úroveň triedenia komunálneho odpadu v SR v porovnaní s ostatnými členskými 
krajinami EÚ a vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ v odpadovom hospodárstve, ktoré musí SR splniť do roku 2020. V súčasnosti 
sa podľa aktuálnych štatistík a tempa rastu javí splnenie týchto ciel'ov ako nereálne. V sledovaných ukazovateľoch 
týkajúcich sa kontrolovanej oblasti je SR na jednom z posledných miest v rámci členských krajín. Téma triedenia odpadov, 
ktorú sa vláda zaviazala riešiť aj v programovom vyhlásení vlády, je významná tak z finančného, ako aj z ekologického 
hľadiska a venuje sa jej väčšina najvyšších kontrolných inštitúcii v rámci EÚ. Je dôležitá aj pre samotného občana , ktorý 
za nakladanie s odpadom platí vo forme miestneho poplatku, ktorý sa s množstvom vytriedeného odpadu znižuje. 

Účelom kontroly bolo zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ. 
Predmetom kontroly bolo preveriť efektívnosť a účinnosť systému triedeného zberu odpadu v obciach a mestách SR a 
plnenie opatrení štátu prijatých na podporu zvýšenia podielu triedeného zberu na celkovom odpade. 

Kontrola bola vykonaná ako kombinovaný typ kontroly, t. j. kontrola súladu a výkonnosti. Pri kontrole súladu 
sa NKÚ SR zameral na dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pri kontrole výkonnosti na 
oblasť efektívnosti a účinnosti triedeného zberu odpadov. Zdrojmi údajov pri tejto kontrole boli najmä príslušne VZN mesta, 
POH mesta, štatistické výkazy mesta, operatívne evidencie odpadového hospodárstva mesta, strategické dokumenty a 
rozpočty mesta. Zistené informácie boli analyzované, pričom ako techniky ich spracovania boli použité najmä prepočty, 
odhady, štúdium dokumentov a porovnávanie. 

Kontrolou bolo zistené porušenie zákona o odpadoch z roku 2015 tým, že mesto neplnila štandard zberu, zákona 
o štátnej štatistike, pretože mesto nesprávne viedlo evidenciu o triedení biologicky rozložiteľného odpadu, viacvrstvových 
kombinovaných materiáloch o zberoch druhotných surovín organizovanými základnými školami. Ďalej bolo zistené, že 
cieľové hodnoty v programe .Odpadové hospodárstvo" v programovom rozpočte mesta b.oli nereálne. 

Na základe výsledkov analýz a prepočtov bolo v kontrolovanom období zistené, že: 

vývoj v triedení odpadov v meste bol vyrovnaný, každý rok bol zaznamenaný nárast o necelý percentuálny bod, 
mesto nespÍňalo štandard zberu ani pre jeden druh povinne triedených odpadov, 
mesto neplnila ciele EU, zapracované v POH SR, 
systém triedenia odpadov v meste bol efektívny, ale nebol účinný v celom kontrolovanom období. 

Na základe vyššie uvedených zistení o systéme odpadového hospodárstva v meste a doterajšej úrovne podielu 
1 triedeného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu v meste, sa splnenie stanovených ciel'ov v POH SR 

do roku 2020 javí nereálne. 

Odporúčania: 

1. Na webovej stránke mesta doplniť informácie o triedenom zbere o informácie uvedené v bode 1.3 tohto protokolu 
o výsledku kontroly, ktoré by mohli mať pozitívny vplyv na triedenie odpadov v meste. 

2. Pri tvorbe rozpočtu dbať na pokrytie nákladov na nakladanie s odpadmi výnosom z miestneho poplatku za 
odpad. 

3. Zabezpečiť financovanie triedeného zberu odpadu, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 
výlučne prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a nie krížovým financovaním v rámci Technických 
služieb mesta Trebišov. 

4. Zvýšiť informovanosť občanov mesta o triedení jedlých olejov a tukov z domácností a o triedení viacvrstvových 
kombinovaných materiálov. 

5. Všetky ulice s bytovými jednotkami zabezpečiť nádobami rovnomerne, tak aby vzdialenosť nádob na triedený 
zber nebola veľká a podľa možnosti pre všetkých občanov ľahko dostupná. 

6. Zvýšiť štandard zberu pre všetky druhy povinne triedených odpadov. 
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7. Uzatvoriť dodatky ku zmluvám s výkupnými spoločnosťami na území mesta, v ktorých sa dohodne spôsob 
oznamovania údajov o množstve vykúpených druhotných surovín. 

8. Stanovovať sí v programových rozpočtoch mesta na ďalšie roky v programe Odpadové hospodárstvo reálne 
cieľové hodnoty. 
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Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č . 1702/17 z 19.07.2018 vykonali: 

kontrolu efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu, ktorej účelom bolo zhodnotenie stavu triedeného 
zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu ciel'ov EÚ a vypracovali protokol o výsledku kontroly. 

Kontrola bola vykonaná v čase od 12.09.2018 do 16.11.2018 v kontrolovanom subjekte 

Mesto Trebišov, M. R. štefánika 862, 075 25 Trebišov, IČO 00331996 

za kontrolované obdobie: 2015 - 30.06.2018. 

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov a so štandardami, ktoré vychádzajú zo základných princípov medzinárodných 
štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI). 

Predmetom kontroly bolo preveriť efektívnosť a účinnosť systému triedeného zberu odpadu v obciach a mestách 
SR a plnenie opatrení štátu prijatých na podporu zvýšenia podielu triedeného zberu na celkovom odpade. 

Počas výkonu kontroly bolo zistené: 

1. Charakteristika systému odpadového hospodárstva 

1.1 Odpadové hospodárstvo a jeho zabezpečenie 

Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom bolo podľa zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení kompetenciou spadajúcou pod samosprávnu pôsobnosť mesta. Zodpovednosť mesta pri nakladaní 
s odpadom v kontrolovanom období definoval v roku 2015 zákon o odpadoch z roku 2001 a od 01 .01.2016 zákon 
o odpadoch z roku 2015, podl'a ktorého je mesto držiteľom odpadu, tzn. osobou, ktorá má odpad v držbe a je povinná 
s ním nakladať v súlade s týmto zákonom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi. 

Všetky základné princípy a ciele pre nakladanie s odpadom vyplývajú z hierarchie odpadového hospodárstva, 
ktorá bola prijatá smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade. Hierarchia odpadového hospodárstva 
je základnou filozofiou pre nakladanie s odpadom z ktorej vyplýva, že najdôležitejšou činnosťou by mala byť prevencia 
vzniku odpadu. V prípade jeho vzniku by mal byť odpad vhodnou formou zhodnotený a jeho skládkovanie 
a zneškodňovanie by malo byť až poslednou možnosťou . V našej krajine je v súčasnosti situácia opačná, najvyužívanejším 
spôsobom nakladania s odpadom je práve skládkovanie, pričom v triedení odpadu, ako základného predpokladu pre jeho 
ďalšie zhodnotenie, patrí SR jedno z posledných miest v rámci EÚ. Hlavné európske ciele, a teda aj ciele SR, sú okrem 
zákona o odpadoch pretransformované aj do strategických dokumentov SR a vzhľadom na to, že ciele sú zamerané aj na 
komunálny odpad, za nakladanie s ktorým sú zodpovedné práve obce a mestá, sú zodpovedné aj za ich plnenie. 
Z uvedeného vyplýva, že okrem zabezpečovania činností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch je v tejto oblasti 
nevyhnutné prostredníctvom vhodných nástrojov mesta dosahovať každoročne výrazné zvyšovanie podielu triedeného 
odpadu na celkovom odpade. 

Podľa § 77 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady sa miestny poplatok platí za činnosti 
nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 
triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené 
nedôsledným triedeným oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podl'a §59 ods. 8 zákona o odpadoch z roku 2015. Za triedený 
zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov sa neplatí. 
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Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Mesto ustanoví 
vo VZN výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady. 

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa 
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti 
výrobcov, alebo tretia osoba. Náklady na tieto zberné nádoby nemôže mesto zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa 
neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša mesto a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, použije mesto výlučne na zber, 
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

Systém nakladania s odpadmi v meste bol zabezpečený prostredníctvom iných spoločnosti na zmluvnom 
základe. Nakladanie s odpadmi v meste zabezpečovali Technické služby mesta Trebišov na základe zmluvy uzavretej 
s mestom 28.12.2001 . Technické služby mesta Trebišov boli príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta. Uvedená organizácia mala zriadený aj zberný dvor, kam mesto zvážalo odpad na triedenie. Mesto malo uzavretú 
zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a. s., Bratislava, zo dňa 10.06.2016 a ďalej s obcou 
Zemplínske Jastrabie o odbere biologicky rozložiteľného odpadu, s firmou K + K servis s. r. o., Trebišov, o poskytovaní 
služieb na odobratie drobného stavebného odpadu s následným zhodnotením alebo skládkovaním. Mesto bolo členom 
Združenia obcí pre separovaný zber Zemplín n. o., Cejkov, ktoré bolo vlastníkom skládky v Sírniku, na ktorej bol ukladaný 
komunálny odpad z mesta. 

Na území mesta pôsobili aj výkupné zberné spoločnosti na zmluvnom základe: KBZ s. r. o., Košice, Ján Bodnár 
- ZBEDRUS a Jozef Figeľ- KOV NZPU. 

1.2 Strategické dokumenty mesta 

Nakladanie s odpadmi v meste v kontrolovanom období upravovali: VZN mesta č. 126/2013 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení dodatku č. 1 , VZN mesta č. 146/2016 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a POH mesta na roky 2011 - 2015. 

Kontrolou uvedených dokumentov a súvisiacich dokladov bolo zistené: 

- VZN mesta č. 126/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi bolo schválené 
24.04.2013 uznesením mestského zastupiteľstva č. 27/2016 a účinnosť nadobudlo 15. deň po jeho vyhlásení. Uvedené 
VZN upravovalo podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vrátane biologicky 
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a s elektroodpadmi z domácností 
vznikajúcimi na území mesta, najmä podrobností o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe 
triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a o 
miestach určených na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. Predmetné VZN mesta obsahovalo 
všetky náležitosti, podľa§ 39 ods. 6 zákona o odpadoch z roku 2001 . 

-VZN mesta č. 146/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi bolo schválené 
18.04.2016 uznesením mestského zastupiteľstva č. 32/2016 a účinnosť nadobudlo 15. deň po jeho vyhlásení. Uvedené 
VZN upravovalo podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe a podmienkach triedeného 
zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných 
odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na 
zneškodňovanie komunálnych odpadov. Predmetné VZN mesta, obsahovalo všetky náležitosti, podl'a § 81 ods. 8 zákona 
o odpadoch z roku 2015. 

7/13 



'· 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republ iky 

V čase výkonu tejto kontroly NKÚ SR mesto pripravovalo POH mesta na roky 2016 - 2020. POH KSK bol 
schválený 20.07.2018, tzn. mesto podľa zákona o odpadoch z roku 2015 je povinné vypracovať POH mesta na roky 2016 
-2020 a predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva v termíne do 
04.12.2018. 

Mesto malo v kontrolovanom období v programových rozpočtoch .Program 6 Odpadové hospodárstvo" s cieľom 
dosiahnuť efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie. Uvedený program obsahoval tri 
podprogramy: 

-Podprogram 6.1 .Zber a odvoz komunálneho odpadu" 
-Podprogram 6.2 "Uloženie komunálneho odpadu" 
-Podprogram 6.3 .Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO". 

Každý z uvedených podprogramov mal minimálne jeden cieľ s merateľným ukazovateľom. 

Kontrolovaný subjekt monitoroval plnenie cieľov stanovených v programovom rozpočte vždy k 30.06. príslušného 
roka z čoho vypracoval monitorovaciu správu, v ktorej vyhodnotil skutočné plnenie cieľov k uvedenému dátumu. K 31.12. 
príslušného roka mesto vyhodnotilo skutočné plnenie cieľov stanovených v programovom rozpočte a vypracovalo 
hodnotiacu správu k uvedenému dátumu. 

1.3 Vybrané povinnosti mesta 

Preverením, či mesto plnilo povinnosti na úseku odpadového hospodárstva, zabezpečovalo a vykonávalo 
triedený zber všetkých povinných zložiek odpadu bolo zistené, že v meste sa vykonával v kontrolovanom období triedený 
zber všetkých povinných zložiek odpadu. Mesto viedlo evidenciu o druhoch a množstve odpadov v evidenčných listoch a 
ohlasovalo Okresnému úradu Trebišov údaje o vzniku odpadov za obdobie kalendárneho roka do 28. februára 
nasledujúceho roka a uvedené doklady archivovalo v písomnej podobe. 

Mesto malo na webovej stránke mesta zverejnené VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi, VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, informácie 
o zbernom dvore a dotrieďovacom stredisku a harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2018. Chýbali napr. 
informácie o triedenom zbere viacvrstvových kombinovaných materiálov, jedlých tukov a olejov, informácie o rozmiestnení 
veľkoobjemových zberných nádob a vel'kokapacitných kontajnerov na triedený zber v meste, infonnácie o možnosti 
obstarania plastových vriec na triedený zber, o možnosti ukladať niektorý separovaný odpad v zbernom dvore, atď. 

Odporúčanie : 

Na webovej stránke mesta doplniť infonnácie o triedenom zbere o infonnácie uvedené v bode 1.3 tohto protokolu 
o výsledku kontroly, ktoré by mohli mať pozitívny vplyv na triedenie odpadov v meste. 

1.4 Financovanie nakladania s odpadmi 

Mesto pri stanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vychádzalo zo 
skutočných nákladov mesta na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným staveným odpadom. Výnos miestneho 
poplatku mesto použilo v kontrolovanom období výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie 
komunálneho a drobného stavebného odpadu. V roku 2016 bol výnos miestneho poplatku v sume 583 244,44 eur, z toho 
pohľadávky ku 31 .12. v sume 173 246,76 a v roku 2017 v sume 592 151,93 eur, z toho pohľadávky ku 31 .12. v sume 
169 950,60 eur. Náklady v roku 2016 boli v sume 616 620,34 eur a v roku 2017 v sume 587 712,61 eur. Mesto na 
prelome rokov 2016 a 2017 znížilo sadzbu za likvidáciu komunálneho odpadu zo sadzby 0,066 eur na 0,060 eur na osobu 
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a deň . 

Technické služby mesta Trebišov viedli analytické členenie účtov v účtovníctve v takom rozsahu, že vedeli 
preukázať osobitne financovanie triedeného zberu odpadu, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a za 
ktorý obec ani občan neplatí a ostatného komunálneho odpadu, ktorý je financovaný z miestneho poplatku. 

Technické služby mesta Trebišov vykázali v roku 2017 náklady na triedený zber tých druhov odpadu, za 
financovanie ktorého sú zodpovedné organizácie zodpovednosti výrobcov v sume 65 997,00 eur a výnosy v sume 
65 086,07 eur Organizácia zodpovednosti výrobcov refundovala náklady v sume 60 673,90 eur , po odpočítaní iných 
výnosov v sume 4 412,17 eur Technické služby mesta Trebišov uvedenú činnosť dofinancovali v sume 910,69 eur. 

Odporúčania : 

1. Pri tvorbe rozpočtu dbať na pokrytie nákladov na nakladanie s odpadmi výnosom z miestneho poplatku za 
odpad. 

2. Zabezpečiť financovanie triedeného zberu odpadu, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 
výlučne prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a nie krížovým financovaním v rámci 
Technických služieb mesta Trebišov. 

2. Efektívnosť systému triedeného zberu 

2.1 Triedenie odpadov v meste 

Mesto zabezpečilo a vykonávalo v kontrolovanom období na svojom území zber zmesového komunálneho 
odpadu, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu a triedený zber papiera, plastov, kovov, skla, olejov, 
a biologicky rozložiteľných odpadov. Mesto malo zabezpečené aj triedenie iných ako povinných druhov komunálneho 
odpadu, konkrétne žiarivky, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky a vyradené elektrické a 
elektronické zariadenia. 

V meste nebol zavedený triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností, pretože 
si uplatnilo výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie takéhoto zberu v súlade s § 81 ods. 21 písm. d) 
zákona o odpadoch z roku 2015, t.j. z dôvodu, že to bolo pre mesto ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie 
s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nebolo možné pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 
50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku. 

Triedený zber jedlých olejov a tukov sa vykonával v meste na zbernom dvore, v areáli spoločnosti Technických 
služieb mesta Trebišov. Jedlé oleje a tuky z domácností bolo možné odovzdať vo vlastnej uzatvorenej nádobe. 

Mesto zabezpečovalo vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a 
cintorínov prostredníctvom zberovej spoločnosti troma spôsobmi: 

1) dvakrát ročne v čase jarného a jesenného upratovania zberom na stanovištiach určených mestom, 
2) celoročným odberom v areáli zberného dvora, 
3) odpady z cintorína do veľkoobjemových kontajnerov umiestnených v areáli cintorína. 

Po nazbieraní väčšieho množstva tohto odpadu sa realizoval jeho odvoz do kompostáme v obci Zemplínske 
Jastrabie na základe zmluvy. 

Preverením zavedenia a vykonávania triedeného zberu bolo zistené, že mesto v kontrolovanom období 
zabezpečilo zavedenie a vykonávalo triedený zber kovov a kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov 
spolu s plastmi, prostredníctvom kontajnerov rozmiestnených na sídliskách mesta a prostredníctvom vrecového zberu pri 
individuálnej bytovej zástavbe (rodinné domy). Následne bolo na zbernom dvore zabezpečené roztriedenie spolu 
zbieraných zložiek odpadov. 
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Mesto spolu s organizáciou zodpovednosti výrobcov podľa čl. 7 zmluvy o zabezpečení systému združeného 
nakladania s odpadmi z obalov distribuovali do domácnosti a školských zariadení propagačné materiály (plagáty, letáky, 
brožúry) o triedení odpadov - papiera, plastov, kovov a skla. Ďalej občania boli pravidelne informovaní výhodnosti, ale aj 
o povinnosti triedenia odpadov prostredníctvom: webového sídla mesta, internetového portálu .zemplincanonline.sk", 
mestského infokanálu, sociálnej sieti "fanpage mesta Trebišov", obrazovky v centre mesta a prostredníctvom Mestského 
infolistu. Preverovaním bolo zistené, že mesto neinformovalo obyvateľov o triedení jedlých olejov a tukov z domácností 
a o triedení viacvrstvových kombinovaných materiálov. Uvedená skutočnosť sa preukázane odzrkadlila na minimálnom 
triedení tohto odpadu, keď na zbernom dvore bolo vyzbieraných približne 50,00 litrov jedlých olejov. 

2.2 Kapacita zberných nádob · štandard zberu 

štandard zberu vyjadruje minimálne zberové kapacity v jednotkách objemu, dostupné pre každého jednotlivého 
obyvateľa mesta počas jedného roka. Vypočítava sa ako súčin objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich 
odvozu. 

Dostupnosť nádob na triedený zber bola v meste zabezpečená pre všetkých občanov, pre všetky časti mesta 
a to dvoma spôsobmi: 

1) na uliciach s bytovými jednotkami boli rozmiestnené veľkoobjemové nádoby a viackomorové veľkokapacitné 
kontajneri na triedený zber, 

2) v častiach mesta s individuálnou bytovou zástavbou boli priamo do domácností dodané nádoby, alebo vrecia 
na triedený zber všetkých povinných skupín odpadov. 

Podľa predloženej mapy rozmiestnenia veľkoobjemových zberných nádob a vel'kokapacitných kontajnerov na 
triedený zber bolo zistené, že v meste bolo zriadených 36 stojísk, a že nie všetky ulice s bytovými jednotkami boli 
zabezpečené nádobami rovnomerne, tzn. vzdialenosť nádob na triedený zber bola väčšia ako v iných prípadoch. Všetky 
stojiská boli vybavené nádobami na triedený zber papiera, skla a plastov. 

Podľa zisteného počtu dostupných zberných nádob v meste a ich celkového objemu a frekvencie ich odvozu bolo 
zistené, že mesto spÍňalo štandard zberu papiera na 41 ,43 %, plastov a viacvrstvových kombinovaných materiálov na 
52,97%, kovov a obalov z kovov na 52,97% a skla na 73,30%. 

Z uvedených zistení vyplýva, že mesto nespÍňalo štandard zberu ani pre jeden druh povinne triedených odpadov, 
tzn. nemalo dostatok zberných nádob potrebných na ich triedený zber, čím si nesplnilo povinnosť uloženú v § 14 ods. 1 
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 
z roku 2015. 

Odporúčania : 

1. Zvýšiť informovanosť občanov mesta o triedení jedlých olejov a tukov z domácností a o triedení viacvrstvových 
kombinovaných materiálov. 

2. Všetky ulice s bytovými jednotkami zabezpečiť nádobami rovnomerne, tak aby vzdialenosť nádob na triedený 
zber nebola veľká a podľa možnosti pre všetkých občanov ľahko dostupná. 

3. Zvýšiť štandard zberu pre všetky druhy povinne triedených odpadov. 

2.3 Zmluva uzavretá s organizáciou zodpovednosti výrobcov 

Mesto uzavrelo 10.06.2016 s organizáciou zodpovednosti výrobcov zmluvu o zabezpečení systému združeného 
nakladania s odpadmi z obalov. Ku uvedenej zmluve bol uzavretý dodatok č. 1, platný od 01 .06.2018, ktorý upravil .Práva 
a povinnosti účastníkov v súvislosti so zisťovaním a verifikáciou zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu". 
Technické služby mesta Trebišov uzavreli zmluvu o zabezpečení systému financovania triedeného zberu platnú od 
01 .07.2016 a dva dodatky ku uvedenej zmluve, prvý s platnosťou od 01.04.2017 a druhý s platnosťou od 09.04.2018. 
V zmluvách a ich dodatkoch sa nenachádzali ustanovenia, ktoré by boli v rozpore so zákonom o odpadoch z roku 2015, 
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ani obmedzenia nad rámec uvedeného zákona. Konkrétna výška nákladov na triedený zber bola v zmluve dohodnutá 
v zmysle ustanovenia § 59 ods. 4 zákona o odpadoch z roku 2015. Náklady na zabezpečenie zberných nádob znášala 
podľa zmluvy organizácia zodpovednosti výrobcov a náklady na zber triedeného zberu sú uvedené v tomto protokole 
v odseku 1.4. 

Podľa písomného vyjadrenia mesta uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov z pohľadu uvedených zmlúv 
sa realizuje s problémami pri obstarávaní kontajnerov na separovaný odpad, keď mesto už opakovane žiadalo ich 
doplnenie z dôvodu dlhodobého neplnenia štandardu zberu. Ďalej mesto poukázalo aj na nedostatočný prístup organizácie 
zodpovednosti výrobcov pri propagácii separovaného zberu. 

2.4 Náklady mesta spojené s nakladaním s odpadmi a ukazovatele efektívnosti 

Náklady mesta na triedený zber komunálneho odpadu predstavovali v roku 2015 sumu 61 373,85 eur, v roku 
2016 sumu 60 552,78 eur a v roku 2017 sumu 65 996,76 eur. Z podielu množstva vytriedeného odpadu v percentách a 
uvedených nákladov mesta sa vypočítal indikátor efektívnosti mesta pri triedení odpadov v obdobi rokov 2015 a 2017. 
Z výpočtov vyplynulo, že indikátor efektívnosti mesta sa medziročne neustále zvyšoval a zvýšil sa aj pre celé kontrolované 
obdobie, teda kontrolná skupina mohla konštatovať, že s triedeným zberom komunálneho odpadu sa v meste Trebišov 
nakladalo efektívne. 

3. Účinnosť systému triedeného zberu 

3.1 Dosahovanie ciel'ov mesta v odpadovom hospodárstve 

Výpočtami podielu objemu triedeného odpadu na celkovom odpade mesta, bolo ďalej zistené, že mesto neplnila 
ciele EU, zapracované v POH SR, t.j. dosiahnuť úroveň triedenia 30 % v roku 2017 a 40% v roku 2018, aby sa naplnil 
hlavný cieľ, dosiahnuť úroveň triedenia 60 % v roku 2020. Mesto dosiahlo v roku 2017 úroveň triedenia iba 7,75 % a za 
prvý polrok 2018 dosiahlo iba 8,44 %. Úroveň triedenia v meste je uvedená v tabuľkách č. 1 a 2. 

Tabuľka č. 1 - Percentuálny podiel vytriedeného odpadu na celkovom objeme vyprodukovaného odpadu 

Rok 2015 2016 2017 2018 2020 
podiel triedeného odpadu v % 6,39 6,86 7,75 8,44 9,80 
ciele SR v% 20,00 30,00 40,00 60,00 

T b ľk • 2 M • tv t . d ' h d d dľ k . a u ac. - nozs o vyme ene o o lQa u po a s upm 
Množstvo triedeného odpadu rok 2015 v tonách rok 2017v tonách 

Q_apier 49,45 157,64 

plasty 24,73 33,54 

sklo 65,57 76,95 

kov_y 0,00 8,50 

etrapaky (VKM) 0,00 0,00 

kuchynský a reštauračný BRO 0,00 0,00 

·edlé oleje a tuky 0,00 0,00 

zelený BRO 523,96 523,96 

Na základe výsledkov prepočtov o percentuálnom podiele vytriedeného odpadu na celkovom objeme 
vyprodukovaného odpadu (tabuľka č. 1), bol zistený vyrovnaný vývoj v triedení odpadov v kontrolovanom období 
a výsledky nenaznačujú , že by mal podiel vytriedeného odpadu výrazne rásť, a teda ciele SR na rok 2020 pravdepodobne 
nebudú splnené 
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Vývoj triedenia povinných skupín odpadov však poukazuje na nárast ich triedenia (napr. nárast triedenia papiera · 
o 218,79 %, plastov o 35,62 %., skla o 17,36 %), tzn. že zmeny zákona o odpadoch z roku 2015, ktoré mesto malo 
aplikovať do konca roku 2016, mali vplyv na zlepšenie triedenia odpadov v meste. 

3.2 Vykazovanie údajov o triedení odpadov 

Kontrolou ročných výkazov o komunálnom odpade z mesta (ŽP 6-01) a kontrolou hlásení o vzniku odpadu 
a nakladaní s ním, bolo zistené, že mesto vykazovalo iba triedenie a zber odpadov skupiny 20. 

Mesto vykazovalo triedenie, zber a zhodnocovanie odpadov na základe evidenčných listov odpadov, vedených 
samostatne pre každú skupinu odpadov a dokladov od Technických služieb mesta Trebišov, ktoré zabezpečovali zber 
a nakladanie s odpadmi v meste. Menovaná príspevková organizácia mesta, vykonávala zber odpadov, ich zvoz na 
zberný dvor, dotriedenie, váženie a následný predaj triedených odpadov, odvoz zmesového odpadu na skládku a jeho 
váženie na skládke. Následne Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o., ktoré bolo vlastníkom skládky v Sirník u, 
zasielalo mestu potvrdenia o prijatom zmesovom odpade a faktúry za jeho skládkovanie. 

Preverovaním správnosti údajov vo výkazoch o komunálnom odpade z mesta a v hláseniach o vzniku odpadu, 
bolo na základe doložených dokladov zistené, že mesto: 

-nevykazovalo triedený zber viacvrstvových kombinovaných materiálov a jedlých olejov a tukov, 
-vykazovalo nesprávne zber a triedenie papiera v roku 2017, pretože do údaja o celkovom množstve tohto 

vytriedeného odpadu, nezapočítalo množstvo 66,51 ton vyzberané v troch základných školách v zriaďovaterskej 
pôsobnosti mesta, 

-vykazovalo nesprávne zber a triedenie zeleného biologicky rozložitel'ného odpadu, pretože do údaja o celkovom 
množstve tohto vytriedeného odpadu neodhadlo a nezapočítalo množstvo zeleného biologicky rozložiteľného odpadu 
vyprodukovaného z domácnosti - individuálnej bytovej zástavby a z verejného priestranstva. Mesto tým, že nevykonala 
uvedený odhad, nepostupovalo podľa§ 11 ods. 17 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

Mesto tým, že nevykazovalo zber viacvrstvových kombinovaných materiálov a jedlých olejov a tukov vôbec a 
zber papiera v základných školách a zeleného biologicky rozložiteľného odpadu vykazovalo nesprávne, nesplnilo si 
povinnosť poskytovať údaje úplne a pravdivo, uloženú v§ 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike. 

Odporúčanie: 

Uzatvoriť dodatky ku zmluvám s výkupnými spoločnosťami na území mesta, v ktorých sa dohodne spôsob 
oznamovania údajov o množstve vykúpených druhotných surovín. 

3.3 Systém triedeného zberu nastavený SR 

Mesto informovalo občanov o možnosti zníženia poplatku v čl. 7 .Triedený zber oddelene zbieranej zložky 
komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu" VZN mesta Trebišov o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi č. 146/2016 nasledovne: .. Ak budú fyzické osoby - občania riadne triediť komunálny 
odpad a tým znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu, môže mať daná skutočnosť vplyv na prehodnotenie 
zníženia nákladov mesta na nakladanie s komunálnym odpadom a na úpravu výšky miestneho poplatku za komunálne 
odpady. Zároveň musí byť dodržaná čistota vytriedeného odpadu. " 

Mesto v kontrolovanom období likvidovalo tri nelegálne skládky odpadu na parcelách vo vlastníctve súkromných 
osôb č. 1429/1, 1429/5 a 3966/1 v katastrálnom území Trebišov. Likvidácia bola vykonaná v roku 2015, mesto vynaložilo 
sumu 59 812,01 eur, na ktorú poskytol Environmentálny fond na základe zmluvy č. 11211 08U03 z 12.11 .2015 formou 
dotácie sumu 56 821,40 eur, mesto projekt spolufinancovalo v sume 2 990,61 eur. Uvedená suma predstavovala 9,9 % 
celkových výdavkov mesta na likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2017, ktoré boli 
v sume 603 672,70 eur. 

12/13 
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Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Za účelom zvýšenia podielu triedeného odpadu by mesto privítalo legislatívnu zmenu, ktorá by zaviedla systém 
vratných zálohovaných plastových a sklenených obalov. Vychádzalo pritom zo skutočnosti, že v zmesovom aj v triedenom 
odpade sa zálohované obaly takmer vôbec nenachádzali. 

Mesto nepovažuje systém triedeného zberu nastavený SR za vhodný, pretože nezohľadňuje sociálne zloženie 
obyvateľstva v meste. V meste má trvalý pobyt značný počet neprispôsobivých občanov, ktorí opakovane znečisťujú svoje 
okolie odpadom, pričom mesto pravidelne vynakladá značné prostriedky na ich zber, za účelom predchádzania šírenia 
nákazlivých chorôb. 

3.4 Projekty financované EÚ 

Mesto neimplementovalo žiaden projekt financovaný z prostriedkov EÚ, ktorý by mal vplyv na zvýšenie podielu 
triedeného odpadu. 

3.5 Ukazovatel' účinnosti triedeného zberu odpadu 

Mesto nemalo schválený POH a v programovom rozpočte si mesto stanovilo v podprograme 6.2 Uloženie 
komunálneho odpadu cierovú hodnotu v množstve 82% z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu. 
Vo vyhodnotení podprogramu bolo konštatované, že cieľová hodnota sa splnila iba na 97,8 %. V podprograme 6.3 
Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO boli stanovené ako cieľové hodnoty realizácia separácie biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu a získanie NFP, ktoré boli hodnotené ako nesplnené. 

Na základe získaných údajov a výpočtov bolo zistené, že systém triedenia odpadov v meste v porovnaní s cieľmi 
stanovenými v POH SR nebol účinný. 

Odporúčanie: 

Stanovovať si v POH mesta a v programových rozpočtoch na ďalšie roky v programe 6 Odpadové hospodárstvo 
reálne cieľové hodnoty. 

Za kontrolnú skupinu dňa 16.11.2018 

vedúci kontrolnej skupiny 

člen kontrolnej skupiny 

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa 

primátor mesta 
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MESTO TREBIŠOV 
 

M. R. Štefánika 862/204 
 

075 25 Trebišov 
www.trebisov.sk 

 

 Váš list č. / zo dňa: Z-008214/2018/1090/SJA /  

 Naše číslo: 15117/2018/4-Mgax 

 Vybavuje: JUDr. Martin Galgoczy 

 Telefón: 056/ 6713 345  

 Fax: 056/6726668 

 E-mail: galgoczy@trebisov.sk 

  

 Trebišov 20.12.2018  

 

VEC: 

 Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov  

 

Na základe Protokolu o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu 

komunálneho odpadu zo dňa 16.11.2018 ( ďalej len „Protokol“ ), Vám zasielame návrh opatrení na 

odstránenie nedostatkov vytýkaných v Protokole a to na základe odporúčaní uvedených v Protokole. 

 

1. Odporúčanie: 

Na webovej stránke mesta doplniť informácie o triedenom zbere o informácie uvedené v bode 1.3 

Protokolu, ktoré by mohli mať pozitívny vplyv na triedenie odpadov v meste. 

 

Navrhované opatrenie: 

Na webovú stránku mesta doplniť ďalšie informácie o triedenom zbere, najmä o triedenom zbere 

viacvrstvových kombinovaných materiálov, jedlých tukov a olejov, informácie o rozmiestnení 

veľkoobjemových zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov na triedený zber v meste, 

informácie o možnosti obstarania plastových vriec na triedený odpad, o možnosti ukladať niektorý 

separovaný odpad v zbernom dvore. Ďalej navrhujeme zvýšiť informovanosť obyvateľstva aj 

prostredníctvom propagačných materiálov a aktivít nad rámec povinností, ktoré zabezpečujú 

organizácie zodpovednosti výrobcov. 

 

2. Odporúčanie: 

Pri tvorbe rozpočtu dbať na pokrytie nákladov na nakladanie s odpadmi s výnosmi z miestneho 

poplatku za odpad. 

 

Navrhované opatrenie: 

V spolupráci s vedením Technických služieb mesta Trebišov  zamerať sa v prvom rade na vyššiu 

mieru separácie odpadu na samotnom zbernom dvore mesta a v druhom rade  komunikačnou 

kampaňou vplývať na občanov, s cieľom zvýšiť úroveň separácie odpadu v domácnostiach 

a podnikoch na území mesta, čo znamená nižšie náklady mesta za uloženie TKO na skládku 

a následné zníženie sadzby. Mestskému zastupiteľstvu navrhneme na schválenie VZN s už 

upraveným poplatkom za TKO na rok 2020, prihliadajúc na mieru separácie odpadu za rok 2019. 

 

3. Odporúčanie: 

Zabezpečiť financovanie triedeného zberu odpadu, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov, výlučne prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a nie krížovým 

financovaním v rámci Technických služieb mesta Trebišov. 

 

Navrhované opatrenie: 

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Priemyselná 2 

824 73  Bratislava 26 

Expozitúra Košice 

Komenského 59, 040 01  Košice 
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Mesto preverí a vyhodnotí skutočnosti a možnosti týkajúce sa krížového financovania v rámci TS 

mesta Trebišov a po vyhodnotení eventuálne vstúpi so spoločnosťou Natur-pack a.s. do rokovania 

o možnosti zmeny zmluvných vzťahov v rozsahu odporúčania NKÚ. 

 

4. Odporúčanie: 

Zvýšiť informovanosť občanov mesta o triedení jedlých olejov a tukov z domácností a o triedení 

viacvrstvových kombinovaných materiálov. 

 

Navrhované opatrenia: 

Podobne ako v bode 1. tohto návrhu, na webovú stránku mesta doplniť ďalšie informácie 

o triedenom zbere, najmä o triedenom zbere viacvrstvových kombinovaných materiálov, jedlých 

tukov a olejov, informácie o rozmiestnení veľkoobjemových zberných nádob a veľkokapacitných 

kontajnerov na triedený zber v meste, informácie o možnosti obstarania plastových vriec na 

triedený odpad, o možnosti ukladať niektorý separovaný odpad v zbernom dvore. Zvýšiť 

informovanosť obyvateľstva aj prostredníctvom propagačných materiálov a aktivít nad rámec 

povinností, ktoré zabezpečujú organizácie zodpovednosti výrobcov.   

 

5. Odporúčanie: 

Všetky ulice s bytovými jednotkami zabezpečiť nádobami rovnomerne, tak aby vzdialenosť nádob 

na triedený zber nebola veľká a podľa možností pre všetkých občanov ľahko dostupná. 

 

Navrhované opatrenie: 

Optimalizovať rozmiestnenie nádob na separovaný zber a to priebežne, najmä dopĺňaním o nové 

stojiská, s cieľom zvýšiť mieru separácie a tento proces zatraktívniť a zdostupniť pre obyvateľov 

mesta. V rámci technických možností pripraviť interaktívnu mapu s rozmiestnením nádob na 

separovaný zber a túto umiestniť na webovú stránku mesta. Na základe vyššie uvedených opatrení 

zvýšiť informovanosť a povedomie obyvateľov mesta o separovanom zbere. V rámci možností 

školských zariadení pozitívne vplývať na environmentálnu výchovu detí a mládeže a skrze škôl 

zintenzívniť a rozšíriť školské zbery povinne triedených surovín. 

 

6. Odporúčanie: 

Zvýšiť štandard zberu pre všetky druhy povinne triedených odpadov. 

 

Navrhované opatrenie: 

Mesto Trebišov plánuje v budúcom roku, v spolupráci s OZV Natur-pack a.s., doplniť počet 

nádob na separovaný zber, ich počet navýšiť najmenej o 60 kusov a ich rozmiestnením  zvýšiť 

komfort obyvateľov a ich dostupnosť k nim tak, aby vzdialenosti medzi stojiskami boli pre 

obyvateľov prijateľné, čím dôjde k vyššej miere pozitívnej motivácie obyvateľstva k separovaniu. 

 

Odporúčanie: 

Uzatvoriť dodatky ku zmluvám s výkupným spoločnosťami na území mesta, v ktorých sa dohodne 

spôsob oznamovania údajov o množstve vykúpených druhotných surovín. 

 

Navrhované opatrenie: 

Vyvolať rokovania s jednotlivými spoločnosťami a vypracovať návrh dodatkov k zmluvám a tento 

s jednotlivými spoločnosťami uzavrieť. 

  

7. Odporúčanie: 

Stanovovať si v programových rozpočtoch mesta na ďalšie roky v programe Odpadové 

hospodárstvo reálne cieľové hodnoty. 

 

Navrhované opatrenie: 

Vyvolať diskusiu s vedením Technických služieb mesta Trebišov a zodpovednými zamestnancami 

mesta Trebišov, s cieľom nastaviť reálne cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov pre 

programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2020 a nasledujúce roky.  
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8. Porušenie zákona konštatované v protokole: 

NKÚ vo svojom protokole konštatuje porušenie zmeny zákona o odpadoch z roku 2015 zo strany 

mesta, a to tým, že mesto neplnilo štandard zberu, zákon o štátnej štatistike, pretože mesto 

nesprávne viedlo evidenciu o triedení biologicky rozložiteľného odpadu, evidenciu o zbere 

viacvrstvových kombinovaných materiáloch a evidenciu o zberoch druhotných surovín, ktoré  

organizovali  základné školy na území mesta. Ďalej bolo zistené, že cieľové hodnoty v programe 

„Odpadové hospodárstvo“ boli nereálne. 

 

Navrhované opatrenia 

K porušeniu zákona došlo nesprávnym vykazovaním triedeného zberu na území mesta 

a neplnením štandardu. Navrhovanými opatreniami, v bodoch 1. až 8., by malo dôjsť 

k odstráneniu porušenia, konštatovaného v Protokole, v budúcich obdobiach. A to úpravou 

zmluvných vzťahov s jednotlivými subjektmi, oprávnenými nakladať s odpadom na území mesta 

Trebišov, ako aj  zefektívnením triedeného zberu na území mesta tak, aby bol dostatočne účinný 

a naplnil ciele štandardu zberu a zároveň ciele EU, zapracované v POH SR. 

 Ďalším opatrením je dôkladné sledovanie jednotlivých štatistických údajov tak, aby nedošlo k ich 

skresľovaniu, ale aby verne odrážali skutočnosť. 

 

 

S pozdravom  

 

 

 

 PhDr. Marek Čižmár 

 primátor 

  



 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV         
                                                                                                              

Číslo: 30 

 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.02.2019 

 

 

 

Názov materiálu: Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej 

plavárne  

 

Obsah materiálu: - informatívna správa 

  

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 
Informatívnu správu o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Ing. Peter Duč, zástupca primátora 

 

 

 

 

V Trebišove 24.01.2019 

 

 

 

predkladateľ 

 

 

 

 

 

 



PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV         
                                                                           

 

                   

Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej 

plavárne 

 
V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 29/2018, zo dňa 

19.12.2018, predkladáme informatívnu správu o stave rekonštrukčných prác na objekte 

Mestskej plavárne.  

Od druhej polovice decembra 2018 začali prebiehať rokovania medzi mestom 

Trebišov, Úradom vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) a Protimonopolným úradom SR (ďalej len 

„PMÚ SR“) ohľadne žiadosti o regionálny príspevok 041/2017/TV v sume 316 000 €, 

určený na rekonštrukciu objektu Mestskej plavárne v Trebišove. K finálnej verzii tejto 

žiadosti napokon PMÚ SR neuplatnil žiadne pripomienky. V súčasnosti sa predmetná 

žiadosť nachádza na medzirezortnom pripomienkovom konaní a k jej schváleniu by malo 

dôjsť v horizonte jedného až dvoch mesiacov.  

V súvislosti s dotáciou v sume 500 000 €, určenej na rekonštrukciu objektu Mestskej 

plavárne v Trebišove, boli v žiadosti o dotáciu doplnené údaje na základe požiadaviek 

a pripomienok ÚV SR. Finálna verzia žiadosti bola na ÚV SR odoslaná dňa 11.01.2019. 

Momentálne čakáme na jej schválenie a následné poukázanie finančných prostriedkov 

v sume 500 000 € na účet mesta Trebišov. 

Okrem vyššie spomenutých procesov boli zahájené i práce na príprave podkladov pre 

verejné obstarávanie (ďalej len „VO“). Samotný proces VO, vzhľadom na nadlimitnú 

zákazku, bude realizovaný dodávateľským spôsobom. Na základe podkladov z jestvujúcej 

projektovej dokumentácie bol pripravený definitívny rozpočet stavebnej časti pre VO. 

 Z celkovej sumy 1 951 000 €, určenej na rekonštrukciu objektu Mestskej plavárne, bude 

okrem už Ing. arch. Patrikom Pandom prezentovanej stavebnej časti (prezentácia sa konala 

na komisii výstavby a majetku dňa 12.12.2018), realizovaná aj bazénová technológia. 

V súčasnej dobe prebieha proces vyhotovenia rozpočtu bazénovej technológie. Po jeho 

vyhotovení bude zahájený proces VO k stavebnej i technologickej časti.  

 

 

 

V Trebišove 24.01.2019 

 

 

 

Zapísal: Ing. Peter Duč, zástupca primátora 

Schválil: PhDr. Marek Čižmár, primátor 



 
 

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov          
                                                                                                              

Číslo: 31 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:  11.2.2019 

 

 

Názov materiálu:  Správa o výsledku kontroly prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov  

                                zistených pri kontrolách vykonaných v roku 2017. 

 

 

Obsah materiálu:  správa  

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách 

vykonaných v roku 2017. 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

Spracoval: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

 

 

 

 

 

 

V Trebišove, dňa  28.1.2019 

 

 

 

       predkladateľ 



Hlavný kontrolór mesta  Trebišov 

 

 

Správa o výsledku kontroly prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov 

zistených pri kontrolách vykonaných v roku 2017 
V zmysle ustanovenia §  18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení bola 

vykonaná kontrola prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách 

vykonaných v roku 2017. 

 

 

Začiatok kontroly:  

24.8.2018  

 

 

Kontrolovaný subjekt:  

Mesto Trebišov 
 
 

Kontrolu vykonal:   

Ing. Ľubomír Princík  
 
 

Predmet kontroly: 

Kontrola prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných 

v roku 2017 

 

Cieľ kontroly: 

Zistenie súladu so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi Mesta 

Trebišov. 
  

 
Kontrolované obdobie: 

Roky 2017 - 2018 
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Zistený stav: 

 
Vyžiadané doklady 

 

 písomné správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

jednotlivými kontrolami vykonaných hlavným kontrolórom mesta Trebišov v roku 

2017 a o odstránení ich príčin 

 

Kontroly vykonané v roku 2017 

 

V roku 2017 bolo hlavným kontrolórom vykonaných 10 kontrol. Pri deviatich kontrolách bolo 

poukázané na nedostatky: 

 

 Kontrola vybavovania sťažností a petícií  za rok 2016 

 

Predloženie správy o výsledku kontroly - 20.6.2017 

 

Lehota na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin – nebola určená 

 

Nedostatky zistené pri kontrole: 

 Dve petície z troch prijatých v roku 2016 neboli vybavené v zákonnej lehote 30 

pracovných dní a nebol písomne oznámený  predĺžený termín vybavenia petície na 60 

pracovných dní pre zvlášť zložité prípady - § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. 

 Pri vybavovaní petícii nebol dodržaný ani § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom 

práve – Orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom 

webovom sídle a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia. 

Opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov: 

 Vedenie mesta prijalo opatrenia aby petície boli vybavované v zákonnej lehote 30 dní 

od prijatia petície a aby výsledok vybavenia petície bol zverejňovaný na webovom sídle 

mesta. 

 

 Kontrola stavu nehnuteľného a hnuteľného majetku v mestskom parku 

 

Predloženie správy o výsledku kontroly – 11.9.2017 

 

Lehota na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin – do 31.12.2017 

 

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 

predložená – 7.12.2018 

 

Nedostatky zistené pri kontrole: 

 Neprípustný pohyb nákladných vozidiel prevyšujúcich hmotnostný limit 3500 kg po 

hlavnom chodníku v parku. 

 Rozmáhajúce sa sprejerstvo v parku. 

 Uskladnené lavičky v starej športovej hale neslúžiace k svojmu účelu a to počas 

hlavnej návštevnej sezóny parku. 
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 Absencia údržby mestského majetku v parku. 

 Nerevitalizované plochy po skládkach a stavebnej činnosti a to 2 mesiace po ukončení 

projektu RePar. 

 Zanedbané okolie rekonštruovaných zvyškov hradu Parič. 

 Nepovolená výsadba na lúkach parku. 

 

Opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov: 

 Pre pohyb vozidiel po chodníku – hlavná brána – mauzóleum sa prijalo opatrenie, 

ktoré umožňuje pohyb vozidiel do hmotnosti limitu 3500 kg. 

 Zvýšil sa monitoring, nezachytené grafity sa pravidelne odstraňujú. 

 Lavičky boli uložené v starej športovej hale za účelom opatrenia novým náterom, 

následne boli premiestnené na pôvodné a nové lokality. 

 Plochy po stavebnej činnosti pri rekonštrukcii chodníkov a hradu Parič boli 

zrekultivované a taktiež bola nasiata tráva. 

 Údržba mestského parku prebieha pravidelne (kosenie, sadenie stromov, čistenie 

chodníkov, nátery lavičiek, stavebné opravy v starej športovej hale a iné). 

Rekonštrukcia pódia mestského amfiteátra a hygienického zariadenia je plánovaná 

v roku 2019. 

 Výsadba stromov v mestskom parku stále prebieha po dohode s pamiatkovým úradom 

a mestským hospodárskym strediskom. Stromy z lúčnych plôch boli presadené. 

 

 Kontrola dodržiavania základných ustanovení zákona 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov 

 

Predloženie správy o výsledku kontroly – 11.9.2017 

 

Lehota na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin – do 31.12.2017 

 

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 

predložená – 7.12.2018 

 

Nedostatky zistené pri kontrole: 

 Porušenie § 26 zákona  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov – Mesto Trebišov 

bolo povinné Úradu na ochranu osobných údajov SR oznámiť skončenie poverenia 

zodpovednej osoby Ing. Michala Jakubca, ktorý je za Mestský úrad Trebišov aj v roku 

2017 vedený v registri zodpovedných osôb Úradu na ochranu osobných údajov SR 

a pritom k 31.12.2014 ukončil pracovný pomer na mestskom úrade. 

 Porušenie § 21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov – Zamestnanec Ing. 

Ján Staš nebol poučený v zmysle § 21 zákona. Na Mestskom úrade v Trebišove pracoval 

v období od 16.1.2015 do 31.12.2015 na oddelení výstavby a majetku a prichádzal do 

styku s citlivými osobnými údajmi. 

 Porušenie § 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov – od 30.9.2013 nie 

je aktualizovaný Bezpečnostný projekt informačných systémov Mestského úradu 

v Trebišove, pritom ho bolo potrebné aktualizovať už v roku 2015. 

 

Opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov: 

 Bolo vykonané poučenie ďalších osôb o ochrane osobných údajov, na základe 

výsledkov kontroly. 
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 Od účinnosti nového zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. mesto poverilo 

výkonom zodpovednej osoby externú spoločnosť špecializovanú na dodržiavanie 

legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov a prijalo smernice a opatrenia v súlade 

s novým zákonom. 

 Kontrola odmeňovania zástupcu primátora mesta Ing. Róberta Puciho 

 

Predloženie správy o výsledku kontroly – 11.9.2017 

 

Lehota na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin – do 31.12.2017 

 

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 

predložená – 7.12.2018 

 

Nedostatky zistené pri kontrole: 

 Chybným určením platu pre druhého zástupcu primátora Ing. Róberta Puciho zo dňa 

9.1.2015 bol porušený zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov § 25 ods. 8 a Zásady odmeňovania členov volených orgánov, schválených 

Mestským zastupiteľstvom v Trebišove dňa 28.11.2012 a účinných od 1.1.2013 a to 

článku 3, ods. 3.1.  

 Neoprávnené vyplácanie platu Ing. Róbertovi Pucimu znamenalo porušenie finančnej 

disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v znení neskorších predpisov, nakoľko došlo k použitiu verejných 

prostriedkov nad rámec oprávnenia a tým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných 

prostriedkov. 

 

Opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov: 

 Už pred samotným výkonom kontroly boli prijaté opatrenia, aby sa neoprávnené 

vyplatené finančné prostriedky so strany zástupcu primátora vrátili. 

 Finančné prostriedky boli vrátená v zmysle dohody medzi mestom Trebišov 

a zástupcom primátora Ing. Pucim. 

 Osobná zodpovednosť nebola vyvodená, nakoľko nedošlo k žiadnej škode 

a neoprávnené finančné prostriedky boli mestu vrátené v plnej výške. 

 Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel, hospodárenia a nakladania 

s majetkom Mesta Trebišov v mestskom aktivačnom stredisku 

 

Predloženie správy o výsledku kontroly – 5.12.2017 

 

Lehota na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin – do 31.3.2018 

 

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 

predložená – 17.12.2018 
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Nedostatky zistené pri kontrole: 

 Mestské aktivačné stredisko každoročne počas rokov 2015 a 2016 vysoko prekročilo 

rozpočet Mesta Trebišov. Podľa údajov za obdobie od 1.1.2017 do 30.9.2017 bude 

rozpočet prekročený MsAS aj v roku 2017. 

 Nákup 90 ks a vyradenie 54 ks fúrikov počas obdobia od 1.1.2015 do 30.9.2017 je 

mimoriadne vysoký.  

 Každomesačné vysoké nákupy čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, hlavne 

prostriedku JAR na umývanie riadu sú nepochopiteľné. 

 Mesačné nákupy 750 až 1000 ks plastových 120 litrových vriec predstavujú obrovské 

množstvo ekologicky zaťažujúceho materiálu. 

 Hliníkové lopaty a plastové hrable podľa vysokého množstva vyradených kusov nie sú 

svojou nízkou trvácnosťou vhodným náradím pre aktivačných pracovníkov. 

 Pri likvidácii náradia neexistujú dokumenty o fyzickom zlikvidovaní, napríklad 

o predaji kovových častí náradia do zberných surovín. 

 Premaľovanie fasády budovy Mestského aktivačného strediska necelé tri roky po jej 

obnovení nebolo dostatočne odôvodnené a bolo to nehospodárne nakladanie 

s verejnými prostriedkami. 

 

Opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov: 

 V rámci činnosti mestského aktivačného strediska boli prijaté opatrenia na 

zabezpečenie splnenia odporúčaní hlavného kontrolóra v súlade s potrebou finančných 

a pracovných prostriedkov na zabezpečenie riadneho chodu strediska bez ohľadu na 

subjektívny názor prezentovaný v záveroch z kontroly. 

 

 Kontrola verejného obstarávania zákazky – Klimatizačné zariadenia 

 

Predloženie správy o výsledku kontroly – 30.11.2017 

 

Lehota na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin – do 31.3.2018 

 

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 

predložená – 7.12.2018 

 

Nedostatky zistené pri kontrole: 

 Verejný obstarávateľ – Mesto Trebišov pri verejnom obstarávaní klimatizačných 

zariadení vyžadoval v zmluve o dielo sprísnené podmienky lehôt na odstránenie vád 

vzniknutých počas záručnej lehoty, pričom tieto podmienky boli nad rámec výzvy na 

predloženie cenových ponúk. Úspešný uchádzač na túto skutočnosť upozornil, no jeho 

pripomienka nebola akceptovaná.  

 V návrhu zmluvy o dielo pre úspešného uchádzača – firmy – Marián Krištof – 

KLIMAJO, Trebišov bola verejným obstarávateľom požadovaná cena diela 6.875,04, 

teda cena bez DPH, hoci kritérium na hodnotenie cenových ponúk bola najnižšia cena 

s DPH na celý predmet zákazky, ktorú úspešný uchádzač ponúkol najnižšiu – 8.250,05 

€. Táto najnižšia ponuka bola o 385,15 € nižšia ako ponúknutá cena s DPH – 8.635,20 

€ uchádzača druhého v poradí – firmy – Marek Tomko - el-mont, Hraň. Na sumu 

8.635,20 €, teda cenu s DPH bola s uchádzačom druhým v poradí uzatvorená zmluva 

o dielo.  

 Mesto Trebišov postupovalo pri tomto verejnom obstarávaní nehospodárne, keď 

neprijalo najnižšiu cenovú ponuku. Neplatiteľ DPH by fakturoval konečnú sumu 
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8.250,05 €, z ktorej by Mesto Trebišov už nič neodvádzalo daňovému úradu. 

Skutočnosť je však taká, že firma – Marek Tomko - el-mont, Hraň fakturovala Mestu 

Trebišov sumu bez DPH 7.196,00 € a Mesto  v rámci prenosu daňovej povinnosti 

zaplatilo daňovému úradu DPH sumu 1.439,20 €, teda spolu zaplatilo 8.635,20 €. Mesto 

pri prijatí plnenia súvisiaceho s výkonom samosprávy nemá právo na odpočítanie DPH 

na vstupe, takže týmto postupom zaplatilo za zákazku Klimatizačné zariadenia viac 

o 385,15 €. 

 

Opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov: 

 I napriek tomu, že sa mesto Trebišov sa nestotožňuje so závermi hlavného kontrolóra 

prijalo odporúčania kontrolóra a tabuľku – cenovú ponuku doplnilo o kolónku cena 

s DPH, aj keď rozhodujúcim kritériom je najnižšia cena bez DPH. 

 Mesto pri verejných obstarávaniach, kde by mohli byť budúce podmienky zmluvy 

sporné prikladá zmluvu o dielo, alebo inú príslušnú zmluvu ako prílohu k výzvam na 

predkladanie ponúk.  

 

 Kontrola verejného obstarávania zákazky – Výchovno-vzdelávacie centrum, 

adaptácia skladu na školské zariadenie, časť Základná škola 

 

Predloženie správy o výsledku kontroly – 30.11.2017 

 

Lehota na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin – do 31.3.2018 

 

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 

predložená – 7.12.2018 

 

Nedostatky zistené pri kontrole: 

 Predmet (rozsah a popis) pre verejné obstarávanie bol pripravený chybne. Bol použitý 

starý projekt, v ktorom bola plánovaná rekonštrukcia len 6 tried. Rovnako projekt 

neobsahoval vybudovanie požiarneho schodiska. Pritom už v dôvodovej správe 

k prerokovaniu uznesenia MsZ č. 4/2016 zo dňa 25.1.2016, v ktorom sa schvaľoval 

spôsob verejného obstarávania sa uvádzalo vytvorenie 12 tried. Až v priebehu prác bol 

projekt rozšírený na 12 tried a bolo doplnené mimo iného aj vybudovanie požiarneho 

schodiska – Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo. 

 Súčasťou verejného obstarávania bolo aj zariadenie tried, čo je v rozpore s 

Memorandom o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR a Mestom Trebišov zo dňa 20.7.2015. Predmetom memoranda je vzájomná 

spolupráca účastníkov memoranda pri zabezpečení rekonštrukcie predmetného objektu. 

Materiálno – technické vybavenie školy má podľa memoranda zabezpečiť Mesto 

Trebišov. 

 Navýšenie rozsahu bolo po odpočítaní súm na zariadenie tried vyššie ako povolených 

15% z ceny diela. Suma na zariadenie tried bola 37.881,864 €. 

 V preambule Dodatku č.1 sa uvádza ako podklad pre uzatvorenie dodatku § 18 zákona 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a to bez uvedenia príslušného odstavca. 

 Bol porušený článok IV. (Cena diela, platobné podmienky a fakturácia) Zmluvy o dielo, 

keď v ods. 1. je uvedené, že v cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu 

diela a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny z dôvodu chýbajúcich položiek, alebo 

chybného výpočtu výmery z projektovej dokumentácie. 
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 V zverejnenom Dodatku č. 1 chýba Príloha č. 1a, ktorá nahrádza Prílohu č. 1 pôvodnej 

zmluvy, ktorá stráca platnosť. Tieto prílohy riešia rozpočet doplňujúcich prác. 

 Bol porušený článok IV., ods. 10 Zmluvy o dielo, keď 5% zádržné z ceny diela, ktoré 

bol objednávateľ oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na 

riadne a včasne plnenie predmetu zmluvy, na nároky z prípadných vád diela a pod. 

Zádržné malo byť zaplatené po uplynutí 90 dní odo dňa prevzatia diela. Zádržné bolo 

uhradené 29.12.2016, t. z. 35 dní po ukončení diela.   

 Dodatkom č. 2 sa zmenil termín ukončenia diela a to o 100 dní, čo je podstatnou zmenou 

pôvodnej zmluvy a naviac termín ukončenia diela bol kritériom verejného obstarávania.  

 Pôvodná zmluva o dielo neobsahovala presné a jednoznačné podmienky jej úpravy 

a preto na základe zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, § 18, ods. 1zmluvu 

nebolo možné zmeniť bez nového verejného obstarávania. 

 Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 4/2016, Prílohy č. 1, 

oddiel IV.1.1. kritériom vyhodnotenia ponúk verejného obstarávania mala byť jedine 

najnižšia cena. 

 V zápisnici z vyhodnocovania ponúk z 12.4.2016 sú chybne uvedené celkové ceny po 

ukončení elektronickej aukcie. Uvedené sú ceny z obálok. 

 

Opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov: 

 Predpokladané hodnoty zákazky sú stanovované v súlade so zákonom, a to na základe 

podkladov spracovaných odborne spôsobilými osobami. Vo výsledku nie je dôležitá 

predpokladaná hodnota zákazky, ale práve vysúťažená cena. 

 Mesto Trebišov ako verejný obstarávateľ, v prípade dodatkovania zmlúv v plnom 

rozsahu dodržiava zákon o verejnom obstarávaní. Doteraz Úrad pre verejné 

obstarávanie nekonštatoval na kontrolovanej zákazke porušenie zákona. 

 Mesto Trebišov po odporúčaní HK v dodatkoch zdôvodňuje ich uzavretie. 

 

 Kontrola verejného obstarávania zákazky – Realizácia spodnej stavby pod ihrisko 

s umelým povrchom Trebišov 

 

Predloženie správy o výsledku kontroly – 5.12.2017 

 

Lehota na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin – do 31.3.2018 

 

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 

predložená – 7.12.2018 

 

Nedostatky zistené pri kontrole: 

 Vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch je uvedený nereálny termín 

protokolárneho odovzdania diela do 65 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy o dielo, najneskôr však do 30.9.2017. Po napočítaní časových limitov všetkých 

procesov verejného obstarávania podlimitnej zákazky s použitím elektronickej aukcie 

je zadaný termín chybný. Zmluva o dielo bola účinná od 4.9.2017 a do 30.9.2017 je čas 

na ukončenie diela len 26 kalendárnych dní. 

 Na problém termínu odovzdania diela oprávnene upozorňovala firma DAG Slovakia, 

a.s. Prešov žiadosťou o nápravu hneď po prevzatí súťažných podkladov. Žiadosť bola 

verejným obstarávateľom zamietnutá. 
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 Prílohou k Zmluve o dielo zo dňa 28.8.2017 je aj Harmonogram realizácie stavby, kde 

je uvedený termín kolaudácie, teda ukončenia stavby 29.10.2017, čo je v rozpore 

s článkom III. zmluvy, kde je termín ukončenia stavby najneskôr do 30.9.2017. 

Harmonogram realizácie stavby je priložený len k zmluve o dielo zverejnenej na 

internetovej stránke mesta. Pri zmluve o dielo, ktorá je súčasťou dokumentácie 

o verejnom obstarávaní chýba. 

 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 28.9.2017 medzi Mestom Trebišov a úspešným 

uchádzačom firmou STAVIMAT s. r. o. Trebišov sa vzťahuje rovnako k termínu 

odovzdania diela, ktorý bol posunutý o mesiac na 31.10.2017 a ani v tomto posunutom 

termíne nebolo dielo ukončené a odovzdané. Ďalší dodatok, ktorý by posúval  predĺžený 

a nedodržaný termín odovzdania diela k dátumu 20.11.2017 nie je zverejnený, čím nie 

je dodržaná právna prax, že dodatky sa zverejňujú pred dátumom dohodnutým 

zmluvnými stranami. 

 Cena diela uvedená v zmluve o dielo zo dňa 28.8.2017 je zadaná chybne. Po 

elektronickej aukcii bola vysúťažená cena bez DPH - 188.464,98 €, v zmluve o dielo je 

uvedená cena 188.500,00 €, čo je cena z obálky. 

 

Opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov: 

 Lehota na uskutočnenie diela je stanovovaná odborne spôsobilými osobami, prípadne 

je ohraničená poskytovateľom finančných prostriedkov, v prípade že je dielo 

financované z externe získaných finančných prostriedkov. Lehota na uskutočnenie diela 

je značne, najmä na dielach kde ide o rekonštrukciu už existujúcich objektov, 

ovplyvnené neočakávanými skutočnosťami, ako aj externými poveternostnými 

vplyvmi, ktoré ani zhotoviteľ a ani verejný obstarávateľ nedokážu predpokladať.   

 Zákon nevyžaduje, aby súčasťou zmlúv o dielo bol časový harmonogram. 

 Mesto Trebišov po odporúčaní HK v dodatkoch zdôvodňuje ich uzavretie. 

 

 Kontrola stavu vybraných nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trebišov 

 

Predloženie správy o výsledku kontroly – 29.12.2017 

 

Lehota na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin – do 30.4.2018 

 

Písomná správa o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 

predložená – 7.12.2018 

 

Nedostatky zistené pri kontrole: 

 Na budove bývalého CVČ sú najväčším problémom chýbajúce atikové oplechovania 

strešných štítov na južnej a západnej strane budovy a poškodené strešné odkvapové 

žľaby a dažďové zvody, čím sa poškodzuje omietka budovy. V interiéri budovy je 

skladisko nepotrebných vecí po bývalom CVČ. Nedoriešené sú nájomné vzťahy medzi 

Mestom Trebišov a Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove  

 Pri rekonštrukcii budovy krytej plavárne chýba ekonomická analýza a variantné riešenia 

rekonštrukcie. Technologické postupy pri montáži nových okien a fasádnych 

obkladových vrstiev na premočené murivo sú chybné a zlý technický stav 

železobetónových konštrukcií na viacerých miestach budovy naznačuje obrovskú 

potrebu finančných prostriedkov na rekonštrukciu objektu plavárne. 

 Pri budove bývalého KaSS sú hlavným dôvodom poškodenia fasády a umeleckého diela 

poškodené dažďové zvody zo strechy južnej časti budovy cez atikové murivo. 
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Opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov: 

 Na budove bývalého CVČ, ul. M. R. Štefánika, č. 258/66, parc. č.. C KN 8, k. ú. 

Trebišov bolo doplnené chýbajúce atikové oplechovanie strešných štítov na južnej 

a západnej strane budovy. Boli vymenené taktiež deravé strešné odkvapové žľaby 

a doplnené chýbajúce zvody. 

 Na budove krytej plavárne, ul. Škultétyho, č. 2281/20, parc. č. C-KN - 3822/12, k. ú. 

Trebišov bola realizovaná len I. etapa rekonštrukcie objektu, v roku 2019 zahájime II. 

etapu rekonštrukcie, v ktorej všetky odborne zistené nedostatky budú odstránené. 

 Na budove bývalého KaSS, ul. M. R. Štefánika, č. 1632/37, parc. č. C-KN - 3750/1,      

k. ú. Trebišov bol zhotovený nový zaatikový žľab, v mesiaci november mesto opraví 

fasádu a zvody. V roku 2019 mesto pripraví zadanie pre opravu umeleckého diela. 
 
 

Závery – zistené nedostatky: 
 

K správam o výsledku kontroly, pri ktorých sú zistené nedostatky sú stanovené lehoty na 

predloženie písomnej správy o opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou a o odstránení ich príčin. Lehoty sú dostatočne dlhé – cca 4 mesiace. Písomné správy 

o opatreniach však kontrolovaný subjekt nepredkladá načas. Správy boli predložené až ako 

vyžiadané dokumenty ku kontrole prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri 

kontrolách vykonaných v roku 2017 a to v mesiaci december 2018. 

 

 

Odporúčania: 
 

 Je potrebné dodržiavať lehoty na predloženie písomnej správy o opatreniach prijatých 

na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin a hlavne tieto 

opatrenia realizovať. 

 

 

Lehoty pre kontrolovaný subjekt: 
 

Návrh správy z kontroly predložený dňa 17.12.2018.  

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 27.12.2018.  

Námietky k návrhu správy neboli podané. 

 

Lehota na predloženie písomnej správy o opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov 

zistených pri kontrole a odstránení ich príčin – do 31.5.2019. 

 

 

V Trebišove, dňa 28.12.2018   

 

 

 

 

                                                                                                       _____________________ 

                                                                                                            Ing. Ľubomír Princík 

                                                                                                          hlavný kontrolór mesta 



 
 

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov          
                                                                                                              

Číslo: 32 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:  11.2.2019 

 

 

Názov materiálu:  Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta  

                                Trebišov v mestskom hospodárskom stredisku. 

 

 

 

Obsah materiálu:  správa  

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom 

hospodárskom stredisku. 

 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

Spracoval: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

 

 

 

 

 

 

V Trebišove, dňa  29.1.2019 

 

 

 

       predkladateľ 
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Hlavný kontrolór mesta  Trebišov 

 

 

Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 

Trebišov v mestskom hospodárskom stredisku. 

 
V zmysle ustanovenia §  18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení, 

rovnako aj na základe požiadaviek Mestského zastupiteľstva v Trebišove bola vykonaná 

kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom hospodárskom 

stredisku. 

 

Začiatok kontroly:  

16.10.2018  

 

Kontrolovaný subjekt:  

Mesto Trebišov - Mestské hospodárske stredisko 

 

Kontrolu vykonal:   

Ing. Ľubomír Princík  

 

Predmet kontroly: 

Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom hospodárskom 

stredisku. 

 

 

Cieľ kontroly: 

Zistenie skutočného stavu hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom 

hospodárskom stredisku.. 

  

Kontrolované obdobie: 

Roky 2016, 2017, 2018  
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Zistený stav: 
 

Vyžiadané doklady a informácie: 

 Dokumenty o všetkých finančných operáciách týkajúcich sa mestského hospodárskeho 

strediska za roky 2016, 2017 a 2018 (1. – 10.) 

 Rozpis konkrétnych účelov použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Trebišov 

určených pre činnosť mestského hospodárskeho strediska za roky 2016, 2017 a 2018. 

 Výkazy o stave a pohybe dlhodobého a krátkodobého majetku, vrátane dokladov 

o nákupe, evidencii a vyraďovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, 

pracovného náradia a ďalších nákladov, ktoré súvisia s výkonom mestského 

hospodárskeho strediska. 

 Mzdovú evidenciu pracovníkov mestského hospodárskeho strediska za rok 2018.                             

 

Mestské hospodárske stredisko vzniklo 1.7.2013 transformáciou z bývalého Centra voľného 

času Príroda, najmä z dôvodu legislatívnych zmien pri financovaní škôl a školských zariadení 

platných od 1.1.2013. Mesto Trebišov bolo v tom čase zriaďovateľom dvoch centier voľného 

času a ich existencia bola pri znížení financovania zo strany štátu takmer o 2 tretiny neúnosná. 

Záujmová činnosť mládeže tak zostala zachovaná v Centre voľného času na ul. T. G. Masaryka 

a hospodárska činnosť prešla z bývalého Centra voľného času Príroda na ul. Gorkého  3070/57 

na novozriadené Mestské hospodárske stredisko. 

 

Mestské hospodárske stredisko v súčasnosti zabezpečuje činnosti najmä v oblastiach: 

 správa mestskej verejnej zelene 

 záhradnícke, sadovnícke a parkové úpravy, 

 pestovanie okrasných drevín a rastlín, 

 chov a prezentácia zvierat. 

 

Personálne zabezpečenie Mestského hospodárskeho strediska 

 

Počet stálych zamestnancov Mestského hospodárskeho strediska je 29 – 24 stálych 

zamestnancov. Z projektu Úradu práce sociálnych vecí a rodiny je počas sezóny zamestnaných 

v Mestskom hospodárskom stredisku cca 6 ľudí. 

 

Celková cena práce za roky 2016 – 2018 (do 30.11.) v € 

2016 2017 2018 (do 30.11.) 

202.986 220.822 244.350 

 

Nehnuteľný hmotný majetok Mestského hospodárskeho strediska: 

 

Administratívna budova MsHS – „nová“  

 súpisné číslo 3070 

 parcela číslo – CK N – 3824/3 

 rok výstavby 1975 

 zistené nedostatky – pôvodná a na viacerých miestach poškodená fasáda; zatekajúca 

strecha – materiál asfaltové pásy, vplyvom zatekania sú poškodené aj omietky stropov 

na poschodí budovy; vymenené sú okná len zo severnej strany budovy, z južnej strany 

budovy sú pôvodné drevené okná, ktoré netesnia a sú príčinou tepelných strát budovy. 
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Administratívna budova MsHS – „stará“ – s prístavbou botanického skleníka 

 súpisné číslo 3631 

 parcela číslo – CK N – 3825/4 

 rok výstavby – pred rokom 1950 

 zistené nedostatky – stará budova so zlou izoláciou proti vzlínajúcej zemnej vlhkosti, 

čím je na mnohých miestach poškodená pôvodná fasáda; strecha je plechová, no 

v severo-východnej časti budovy a na deliacom múre s botanickým skleníkom sú 

početné poruchy, ktoré spôsobujú zatekanie strechy a poškodzovanie stropov a múrov; 

podmurovka botanického skleníka je opravená len na západnej polovici skleníka, 

podmurovka východnej časti skleníka sa rozpadá a je nutná jej oprava; kovová 

konštrukcia skleníka je vzhľadom na svoj vek v relatívne dobrom stave a to aj vďaka 

kvalitnej údržbe a pravidelným ochranným náterom; presklenie botanického skleníka je 

mnohokrát opravované, poškodené sklá sú ihneď vymieňané, zvetraný a zväčša 

vypadaný je starý tesniaci tmel – sklenársky git na skleníkových oknách; rekonštrukciu 

by si vyžadovala aj stará netesniaca murovaná nádrž priamo v skleníku, ktorá je 

momentálne bez vody, no patrí k histórii tohto botanického skleníka a udržiavaniu 

potrebnej vlhkosti v skleníku. 

 

Manipulačný sklad 

 súpisné číslo 3630 

 parcela číslo – CK N – 3825/3 

 rok výstavby – pred rokom 1976 

 zistené nedostatky – na mnohých miestach je poškodená fasáda; poškodená plechová 

strecha zateká na viacerých miestach. 

 

Starý sklad, stolárska dielňa 

 súpisné číslo 3634 

 parcela číslo – CK N – 3829/2 

 rok výstavby – starý sklad - pred rokom 1950, stolárska dielňa – pred rokom 1976 

 zistené nedostatky – starý sklad je pôvodná budova grófskeho majera - Belmajer, keď 

slúžil ako sklad ovocia, zeleniny a rastlinného materiálu; na starom sklade je vážne 

poškodená strecha – je preborená na viacerých miestach a sklad je momentálne 

nevyužívaný; stolárska dielňa je v relatívne dobrom stave. 

 

Skleníky LUR 

 súpisné číslo 3632 

 parcela číslo – CK N – 3830/2,4 

 rok výstavby – pred rokom 1976 

 využíva sa len východná časť skleníkov a to na výsev a predpestovanie letničiek, 

trvaliek a okrasných tráv, na zakoreňovanie sadeníc a zimovanie drevín 

 zistené nedostatky – skleníky sú v relatívne dobrom stave, poškodené skleníkové okná 

na využívanej časti skleníka sa menia za okná z nevyužívanej časti; skleníky sú 

z ekonomických dôvodov nevykurované. 

 

Zoobáza 

 súpisné číslo 3633 

 parcela číslo – CK N – 3830/3 

 rok výstavby – pred rokom 1976 
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 zistené nedostatky – na budove a voliérach zoobázy je vykonávaná pravidelná údržba 

a objekty zoobáza sú v relatívne dobrom stave. 

 

Plechový sklad – hala TOK 

 súpisné číslo 3635 

 parcela číslo – CK N – 3829/3 

 rok výstavby – pred rokom 1976 

 zistené nedostatky – hala je v dobrom stave, nie je poškodená ani hrebeňová, 

presvetľovacia časť strechy z polykarbonátu, ktorý časom stráca pružnosť a praská. 

 

Hnuteľný hmotný majetok: 

 

Na zabezpečenie činnosti Mestského hospodárskeho strediska slúžia hlavne mechanizmy na 

údržbu zelene a to hlavne strunové motorové kosačky – krovinorezy, rotačné kosačky, 

traktorová kosačka Kubota, motorové píly, motorové plotostrihy, traktor s vlekom, dodávkové 

vozidlo – valník, vysokozdvižná plošina a pod. 

 

Aj keď je technike venované dostatočná údržba, väčšina strojov je starých a zabezpečenie ich 

prevádzkyschopného stavu vyžaduje časté opravy. Pozornosť je potrebné venovať hlavne 

pravidelnej obmene strunových motorových kosačiek – krovinorezov, nakoľko v sezóne 

kosenia mestských zelených plôch je záťaž na túto techniku obrovská a kosačky sú v prevádzke 

niekoľko hodín denne. Posledné krovinorezy boli nakúpené ešte v roku 2014 a ich životnosť sa 

po piatich sezónach pomaly končí. 

 

Vybraná technika a mechanizácia 
  

Osobné vozidlo – Škoda Roomster – TV974BP – rok výroby 2008 – 10 rokov 

Dodávkové vozidlo – Fiat Ducato  2.3 JTD 20R – TV769CR – rok výroby 2008 – 10 rokov 

Traktor - Zetor 6211 – TV448AB – rok výroby 1986 – 32 rokov ! 

Traktorový príves – TV588YA – rok výroby 1985 – 33 rokov ! 

Zberací príves Horal – rok výroby 1987 – 31 rokov ! 

Kosačka za traktor Zetor – rok výroby 2008 – 10 rokov 

Rotavátor traktorový HTL180 – prídavné zariadenie – rok výroby nezistený 

Dvojradličný pluh – rok výroby 1989 – 29 rokov ! 

Land Rover Defender 130 – nadstavba vysokozdvižná plošina – TV943CN – rok výroby 1998 

– 20 rokov 

Nakladač UNC 060 – TVZ164 – rok výroby 1983 – 35 rokov ! 

Vrtacie zariadenie k UNC 060 – rok výroby 1987 – 31 rokov ! 

Podkop k UNC 060 – rok výroby 1987 – 31 rokov !  

Rotavátor RTM 160 - – rok výroby 1992 – 26 rokov ! 

Krovinorez Husqvarna 125 R – 1 ks – rok výroby 2007 – 11 rokov 

Krovinorez Stihl FS 400 – 2 ks – rok výroby 2010, 2011 – 8, 9 rokov 

Krovinorez Stihl FS 410 C – 8 ks – rok výroby 2014 – 4 roky 

Kosačka Stihl FS 450 – prevod z TS – 5 ks – rok výroby 2006 – 12 rokov 

Kosačka Dolmar PM 4600 – rok výroby 2011 – 7 rokov 

Kosačka Dolmar PH-4600 S3 – rok výroby 2011 – 7 rokov 

Kosačka 610 RD XTE60 – 1 ks – rok výroby 2005 – 13 rokov 

Motorová píla Stihl MS 291 – 4 ks – rok výroby 2013 – 5 rokov 

Motorová píla Husqvarna 372 XPG18 – 2 ks – rok výroby 2007 – 11 rokov 

Nožnice na živý plot Stihl 80 – 1 ks – rok výroby nezistený 
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Vyvetvovacia píla Stihl HT 131 – 1 ks – rok výroby 2011 – 7 rokov 

Plotostrih Dolmar – 1 ks – rok výroby 2007 – 11 rokov 

Plotostrih HS 81 R – 1 ks – rok výroby 2008 – 10 rokov 

Motorový postrekovač – 1 ks – rok výroby 2005 – 13 rokov 

Drvič konárov – 1 ks – rok výroby 2011 – 7 rokov 

Traktorová kosačka KUBOTA – prevod z TS – rok výroby 2013 – 5 rokov 

 

Náklady použité na kosenie verejných priestranstiev 

 

Najväčšie náklady Mestského hospodárskeho strediska sú pri údržbe verejných priestranstiev 

a to hlavne pri kosení zelených plôch v intraviláne mesta. Mestský park pritom kosia Technické 

služby mesta Trebišov. Okrem nákladov na pohonné hmoty sa každoročne zvyšuje suma na 

náhradné diely a opravy kosačiek a to hlavne z dôvodu ich roku výroby a opotrebovania. 

 

Kosenie verejných priestranstiev vykonáva spolu 6 až 7 stálych zamestnancov Mestského 

hospodárskeho strediska a 5 pracovníkov zamestnaných v rámci projektu Úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny. Mzdové náklady na týchto pracovníkov sú 30.000 – 35.000 € ročne, 

nakoľko kosci pracujú väčšinou za minimálnu mzdu. 

 

Spotreba PHM pri kosení v rokoch 2016 – 2018 (1.- 9.) 

 2016 2017 2018 (1.- 9.) 

litre € litre € litre € 

Kubota 936,42 995,08 948,78 1.056,43 817,35 1.042,14 

Mot. kosačky 1.858,49 2.262,02 2.228,31 2.856,14 1.533,22 2.167,65 

SPOLU 2.794,91 3.257,10 3.177,09 3.912,57 2.350,57 3.209,79 

 

 

Ostatné náklady požité na kosenie verejných priestranstiev 

Rok 2016    

Názov 
Dátum vystavenia 
objednávky Dodávateľ Suma s DPH 

Spotrebný materiál- krovinorezy 7.4.2016 STAKO servis s.r.o. 754,18 

Náhradné diely- Kubota 5.5.2016 ALRC s.r.o. Košice 229,24 

Spotrebný materiál- krovinorezy 13.5.2016 STAKO servis s.r.o. 300,9 

Oprava krovinorezov a kosačiek 29.6.2016 STAKO servis s.r.o. 363,85 

Náhradné diely - krovinorezy 6.7.2016 STAKO servis s.r.o. 1116,1 

Olej do krovinorezov 6.7.2016 STAKO servis s.r.o. 36,9 

Olej do krovinorezov 28.7.2016 STAKO servis s.r.o. 73,8 

Silon do krovinorezov/5ks/ 26.7.2016 STAKO servis s.r.o. 233 

Náhradné diely - krovinorezy 26.7.2016 STAKO servis s.r.o. 229,4 

Náhradné diely - krovinorezy/kosačky 5.9.2016 STAKO servis s.r.o. 325,2 

Silon do krovinorezov/7ks/ 5.9.2016 STAKO servis s.r.o. 326,2 

Oprava krovinorezov a kosačiek 8.9.2016 STAKO servis s.r.o. 371,22 

Záručná prehliadka-Kubota GZD 21-HD 4.10.2016 ALRC s.r.o. Košice 192,08 

Náhradné diely- Kubota GZD 21-HD 7.10.2016 ALRC s.r.o. Košice 236,48 

Oprava krovinorezov a kosačiek 2.11.2016 STAKO servis s.r.o. 371,4 

Náhradné diely - krovinorezy/kosačky 2.11.2016 STAKO servis s.r.o. 292,55 

Silon do krovinorezov/6ks/ 2.11.2016 STAKO servis s.r.o. 279,6 

Spolu celkom     5732,1 
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Rok 2017    

Názov 
Dátum vystavenia 
objednávky Dodávateľ Suma s DPH 

Náhradné diely - krovinorezy/kosačky 3.4.2017 STAKO servis s.r.o. 341,9 

Silon do krovinorezov/5ks/ 3.7.2017 STAKO servis s.r.o. 233 

Olej do krovinorezov 3.4.2017 STAKO servis s.r.o. 53,1 

Náhradné diely - krovinorezy/kosačky 25.5.2017 STAKO servis s.r.o. 609,45 

Náhradné diely- Kubota GZD 21-HD 1.6.2017 ALRC s.r.o. Košice 61,25 

Oprava krovinorezov a kosačiek 7.6.2017 STAKO servis s.r.o. 279,9 

Olej do krovinorezov 7.6.2017 STAKO servis s.r.o. 69,9 

Náhradné diely- Kubota GZD 21-HD 7.7.2017 ALRC s.r.o. Košice 99 

Oprava krovinorezov a kosačiek 12.7.2017 STAKO servis s.r.o. 218,8 

Silon do krovinorezov/10ks/ 13.7.2017 STAKO servis s.r.o. 460 

Náhradné diely - krovinorezy/kosačky 13.7.2017 STAKO servis s.r.o. 526,7 

Náhradné diely- Kubota GZD 21-HD 21.8.2017 ALRC s.r.o. Košice 129 

Silon do krovinorezov/17ks/ 13.9.2017 STAKO servis s.r.o. 792,2 

Olej do krovinorezov 13.9.2017 STAKO servis s.r.o. 79,8 

Náhradné diely - krovinorezy/kosačky 20.9.2017 STAKO servis s.r.o. 946,1 

Náhradné diely- Kubota GZD 21-HD 26.9.2017 ALRC s.r.o. Košice 150 

Náhradné diely - krovinorezy/kosačky 27.10.2017 STAKO servis s.r.o. 491,8 

Silon do krovinorezov/4ks/ 27.10.2017 STAKO servis s.r.o. 186,4 

Oprava krovinorezov a kosačiek 27.10.2017 STAKO servis s.r.o. 548,4 

Spolu celkom     6276,7 

 

Rok 2018    

Názov 
Dátum vystavenia 
objednávky Dodávateľ Suma s DPH 

Záručná prehliadka-Kubota GZD 21-HD 4.4.2018 ALRC s.r.o. Košice 422,7 

Silon do krovinorezov/6ks/ 4.4.2018 STAKO servis s.r.o. 279,6 

Náhradné diely - krovinorezy/kosačky 4.4.2018 STAKO servis s.r.o. 499,1 

Ochranné os. pracovné prostriedky 4.4.2018 STAKO servis s.r.o. 331,98 

Oprava krovinorezov a kosačiek 2.5.2018 STAKO servis s.r.o. 110,7 

Náhradné diely - krovinorezy/kosačky 14.6.2018 STAKO servis s.r.o. 982,95 

Silon do krovinorezov/15ks/ 14.6.2018 STAKO servis s.r.o. 699 

Oprava krovinorezov a kosačiek 14.6.2018 STAKO servis s.r.o. 677,38 

Oprava krovinorezov a kosačiek 16.8.2018 STAKO servis s.r.o. 805,91 

Náhradné diely - krovinorezy/kosačky 16.8.2018 STAKO servis s.r.o. 994,8 

Silon do krovinorezov/10ks/ 16.8.2018 STAKO servis s.r.o. 466 

Náhradné diely - traktorová kosačka 27.8.2018 
Agropuls s.r.o. 
Trebišov 106,39 

Oprava krovinorezov a kosačiek 5.11.2018 STAKO servis s.r.o. 724,33 

Silon do krovinorezov/5ks/ 5.11.2018 STAKO servis s.r.o. 233 

Olej do krovinorezov 5.11.2018 STAKO servis s.r.o. 69,9 

Ochranné os. pracovné prostriedky 5.11.2018 STAKO servis s.r.o. 58,5 

Náhradné diely - krovinorezy/kosačky 5.11.2018 STAKO servis s.r.o. 813,6 

Spolu celkom     8275,84 
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Čerpanie finančných prostriedkov na revitalizácie verejných priestranstiev 

 

Ďalšie väčšie náklady Mestského hospodárskeho strediska sú použité na revitalizácie verejných 

priestranstiev a to najmä na nákup semien letničiek, trávového osiva, sadeníc trvaliek, 

okrasných tráv, kríkov a stromov, zabezpečenie pestovateľských substrátov, hnojív 

a pesticídov, netkanej textílie, drevenej štiepky a okrasného kameňa. 

 

Náklady na revitalizačné práce pri údržbe zelene za roky 2016 – 2018 (1. – 11.) v € 

2016 2017 2018 (1. – 11.) 

4.135,22 2.157,63 7.404,53 

 

 

Zvieratá 

 

Mestské hospodárske stredisko chová aj zvieratá a to 7 koní (vo veku od 4 do 20 rokov), 4 

ovce, 4 kozy, králiky, okrasné a exotické vtáctvo. 

 

O zvieratá je dobre postarané, sú chované vo vhodných chovateľských podmienkach, sú 

v dobrom kondičnom a zdravotnom stave. Náklady predstavujú najmä použitie financií na 

nákup krmiva a veterinárne poplatky. 

 

 

Závery: 
 

1. Nehnuteľný majetok Mestského hospodárskeho strediska – budovy sú zväčša 

v pôvodnom stave a sú udržiavané väčšinou svojpomocne. Na viacerých budovách 

pretekajú strechy, poškodené sú fasády a osadené sú staré, drevené a netesniace okná. 

2. Starý sklad, ktorý slúžil pôvodne ako sklad ovocia a zeleniny má zničenú strechu 

a z historického hľadiska by ho bolo potrebné zachrániť. 

3. Botanický skleník má poškodenú podmurovku na východnej strane a presklenie je 

mnohokrát opravované; tesnenie skiel je väčšinou poškodené; nádrž na vodu v interiéri 

skleníka je kvôli netesnosti nefunkčná. 

4. Technické a mechanizačné vybavenie Mestského hospodárskeho strediska je zastarané 

a tým sú zvýšené náklady na nákup náhradných dielov a opravy. 

 

 

Odporúčania: 
 

 Je potrebné vo zvýšenej miere investovať do údržby a opráv budov v areáli Mestského 

hospodárskeho strediska, najmä do opráv striech a fasád.  

 Naplánovať investície do nového presklenia botanického skleníka, napr. z 

polykarbonátu. 

 Je potrebné urobiť audit techniky, hlavne používanej na údržbu zelene –  strunové 

motorové kosačky (krovinorezy), prijať opatrenia na generálne opravy alebo vyradenie 

techniky a plánovať modernizáciu a nákup novej techniky. 
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Lehoty pre kontrolovaný subjekt: 

 
Návrh správy z kontroly predložený dňa 17.12.2018.  

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 27.12.2018.  

Námietky k návrhu správy neboli podané. 

 

Lehota na predloženie písomnej správy o opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov 

zistených pri kontrole a odstránení ich príčin – do 31.5.2019. 

 

 

 

 

 

V Trebišove, dňa 28.12.2018   

 

 

 

                                                                                                       _____________________ 

                                                                                                            Ing. Ľubomír Princík 

                                                                                                          hlavný kontrolór mesta 



Čerpanie finančných prostriedkov MsHS: revitalizácie verejných priestranstiev, 1.1.2016-30.11.2018
Rok 2016

Por. Č. Názov položky Dátum vystavenia objednávky Dodávateľ Suma s DPH Poznámka

1 Semená letničiek 25.2.2016 Poľnosev s.r.o. Michalovce 84,22 mestské záhony

2 Rašelinový substrát,200l/15ks 1.3.2016 Ing. Helena Popaďáková- ELA 268,5 výsev letničiek

3 Semená letničiek 24.3.2016 Ing. Helena Popaďáková- ELA 61 mestské záhony

4 Trávne osivo/25kg/2ks 27.4.2016 Ing. Helena Popaďáková- ELA 298 revitalizácia plôch

5 Mineralizovaná štiepka 50l/6ks 13.5.2016 Záhradkovo s.r.o. 100,8 záhony, mestský cintorín

6 Okrasný kameň 13.5.2016 Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov 239,4 trvalkové záhony/T.G.Masaryk/

7 Trvalkové sadenice 23.5.2016 GREEN BARON s.r.o. 1122,9 trvalkové záhony/T.G.Masaryk/

8 Kruhový objazd Tokaj 31.5.2016 GREEN BARON s.r.o. 1514,6 rastlinný materiál, textília

9 Okrasný kameň 7.6.2016 Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov 445,8 kruhový objazd Tokaj
10 Spolu celkom 4135,22

Rok 2017

1 Semená letničiek 23.2.2017 Záhradkár s.r.o., Košice 39,71 výsev letničiek

2 Semená letničiek 23.2.2017 Hornbach, Košice 28,2 výsev letničiek

3 Semená letničiek 13.3.2017 Ján Varga, Varga a syn 48 výsev letničiek

4 Rašelinový substrát,200l/20ks 23.3.2017 Ing. Helena Popaďáková- ELA 378 výsev letničiek

5 Hnojivá 23.3.2017 Ing. Helena Popaďáková- ELA 52,5 okrasné dreviny

6 Okrasný kameň 10.4.2017 Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov 19,74 trvalkové záhony

7 Herbicídy/neselektívne/10l 12.4.2017 Ing. Helena Popaďáková- ELA 137 revitalizácia plôch

8 Trávne osivo/10kg/5ks 12.4.2017 Záhradkovo s.r.o. 283 revitalizácia plôch

9 Okrasný kameň 9.5.2017 Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov 15,12 revitalizácia plôch

10 Hnojivo na muškáty/10l/4ks 1.6.2017 Ing. Helena Popaďáková- ELA 135,6 muškáty- stĺpy ver. osvetlenia

11 Trvalkové sadenice 1.6.2017 GREEN BARON s.r.o. 426,95 trvalkové záhony

12 Piesok 9.6.2017 Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov 49,39 revitalizácia plôch

13 Okrasný kameň 13.6.2017 Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov 133,2 trvalkové záhony

14 Okrasný kameň 9.8.2017 Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov 13,86 trvalkové záhony

15 Rašelinový substrát,200l/6ks 21.8.2017 Ing. Helena Popaďáková- ELA 107,4 množenie muškátových sadeníc

16 Mulčovacia kôra/4ks/ 25.8.2017 Kaufland SR v.o.s. 9,96 revitalizácia plôch

17 Trávne osivo/25kg/1ks 20.9.2017 Ing. Helena Popaďáková- ELA 145 revitalizácia plôch

18 Herbicídy/neselektívne/10l 20.9.2017 Ing. Helena Popaďáková- ELA 135 revitalizácia plôch
19 Spolu celkom 2157,63



Čerpanie finančných prostriedkov MsHS: revitalizácie verejných priestranstiev, 1.1.2016-30.11.2018
Rok 2018

Por. Č. Názov položky Dátum vystavenia objednávky Dodávateľ Suma s DPH Poznámka

1 Rašelinový substrát,200l/15ks 16.2.2018 Ing. Helena Popaďáková- ELA 268,5 výsev letničiek

2 Hnojivo na muškáty/letničky 16.2.2018 Ing. Helena Popaďáková- ELA 152 letničky, muškáty

3 Tkaná textília 15.3.2018 Zelotex, s.r.o. 85,93 revitalizácia plôch/Ul. M.R.Štefánika/

4 Sadenice letničiek/begónie/ 15.3.2018 GREEN BARON s.r.o. 1575 výsadba letničiek/Ul. M.R.Štefánika/

5 Semená letničiek 16.3.2018 AQUASEED, s.r.o. 71,93 výsev letničiek

6 Platanus acerifolia/13ks 11.4.2018 ABOEKO s.r.o. 1433,49 výsadba stromov v meste

7 Trvalkové sadenice, trávne osivo 11.4.2018 ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Rozhanovce 1330 revitalizácia plôch/Ul. M.R.Štefánika/

8 Neselektívny herbicíd/1l 2.5.2018 Granit Trebišov 15,5 revitalizácia plôch

9 Zámková dlažba 16.5.2018 NORIS S.M., s.r.o. 192 revitalizácia plôch/Ul. M.R.Štefánika/

10 Netkaná textília 18.5.2018 Zelotex, s.r.o. 126,72 revitalizácia plôch/Ul. M.R.Štefánika/

11 Okrasný kameň 14.6.2018 Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov 1728,5 revitalizácia plôch/Ul. M.R.Štefánika/

12 Acer platanoides/3ks 12.7.2018 GREEN BARON s.r.o. 126 výsadba stromov /sídlisko Stred/

13 Raš. substrát, agroperlit, trávne osivo, vetozen 7.9.2018 AQUASEED, s.r.o. 268,16 revitalizácia plôch

14 Jazierková fólia 21.11.2018 Ján Varga, Varga a syn 30,8 revitalizácia jazierka/MsHS/
15 Spolu celkom 7404,53



Fotodokumentácia 

Administratívna budova MsHS – „nová“ – poškodenie fasády  a vnútorných omietok 

vplyvom zatekajúcej strechy 

 

 



 

 



 

 



Administratívna budova MsHS – „stará“ – poškodenia fasády a zatekanie strechy 

 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



Budova manipulačného skladu 

 
 

 



Botanický skleník 

 
 

 



 
 

 



Starý sklad ovocia a zeleniny – preborená strecha 

 
 

 



 
 

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov          
                                                                                                              

Číslo: 33 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:  11.2.2019 

 

 

Názov materiálu:  Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva  

                                v Trebišove za rok 2018 (volebné obdobie 2014 – 2018). 

 

 

 

Obsah materiálu:  správa  

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2018 

(volebné obdobie 2014 – 2018). 

 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

Spracoval: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

 

 

 

 

 

 

V Trebišove, dňa  28.1.2019 

 

 

 

       predkladateľ 



Hlavný kontrolór mesta  Trebišov 

 

 

Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Trebišove za rok 2018 

 
V zmysle ustanovenia §  18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení bola 

vykonaná kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2018 

(volebné obdobie 2014 – 2018). 

 

 

Začiatok kontroly:  

4.12.2018  

 

 

Kontrolovaný subjekt:  

Mesto Trebišov 
 
 

Kontrolu vykonal:   

Ing. Ľubomír Princík  
 
 

Predmet kontroly: 

Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2018 (volebné obdobie 2014 – 

2018) 

 

 

Cieľ kontroly: 

Zistenie súladu so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi Mesta 

Trebišov. 
  

 
Kontrolované obdobie: 

Rok 2018 
 

 

 

 

 

 



2 
 

Zistený stav: 
 

V roku 2018 (volebné obdobie 2014 – 2018) bolo zvolaných spolu 6 zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Trebišove (ďalej MsZ), z toho 4 plánované a 2 neplánované zasadnutia. Na 

týchto zasadnutiach MsZ bolo prijatých spolu 108 uznesení. 

 

Zasadnutia MsZ v roku 2018 (volebné obdobie 2014 – 2018) a prijaté uznesenia: 

1. 16.02.2018 – neplánované MsZ – prijaté uznesenia č. 1/2018 – 5/2018 

2. 05.03.2018 – plánované MsZ – prijaté uznesenia č. 6/2018 – 24/2018 

3. 14.05.2018 – plánované MsZ – prijaté uznesenia č. 25/2018 – 55/2018 

4. 25.06.2018 – plánované MsZ – prijaté uznesenia č. 56/2018 – 75/2018 

5. 01.08.2018 – neplánované MsZ – prijaté uznesenia č. 76/2018 – 83/2018 

6. 17.09.2018 – plánované MsZ – prijaté uznesenia č. 84/2018 – 108/2018 

 

Z celkového počtu 108 prijatých uznesení malo 32 uznesení informatívny charakter, 

v ktorých MsZ zobralo na vedomie predložený materiál. 

 

V troch prípadoch boli uznesenia MsZ nesplnené: 

 Uznesením č. 4/2018 – MsZ schválilo zámer zabezpečiť vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove“.  

o Žiadosť nebola podaná, nakoľko v lokalite (bývalé sklady PHM, ul. Kpt. 

Nálepku – Nová Koronč), kde je plánované zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu je potrebné zmeniť územný plán mesta.  

 Uznesením č. 52/2018 – MsZ schválilo zámer obstarať stavebný materiál na realizáciu 

projektu „Sanácia detského bazéna na Mestskom kúpalisku v Trebišove“ a rezervovanie 

finančných prostriedkov v prebytku rozpočtu mesta na rok 2018 na investičnú akciu v 

objeme 15 760,00 EUR. 

o Projekt nebol realizovaný, pretože podľa plánovaného zámeru sanáciu detského 

bazéna nebolo možné technicky uskutočniť. Potrebné je zabezpečiť 

vypracovanie realizačného projektu. 

 Uznesením č. 56/2018 – MsZ žiadalo primátora v období 1.7. - 31.12.2018 

o oznamovanie termínu uzávierky každého Mestského infolistu Trebišov poslancom 

mestského zastupiteľstva e-mailovou správou, a to najmenej 15 dní pred týmto 

termínom a o vyčlenenie dostatočného priestoru v každom mestskom infoliste na 

uverejnenie príspevku každého poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý do uzávierky 

o uverejnenie požiada. 

o  Termíny uzávierky Mestského infolistu Trebišov neboli poslancom mestského 

zastupiteľstva oznamované a ani nebol vyčlenený priestor na uverejnenie 

príspevkov poslancov a to v Mestských ifolistoch Trebišov č. 3 (dátum vydania 

– 25.7.2018), č. 4 (dátum vydania – 15.8.2018), č. 5 (dátum vydania – 

13.9.2018) a č. 6 (dátum vydania – 31.10.2018). 
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Dve uznesenia MsZ boli zrušené:  

 Uznesenie č. 44/2018 – schválenie projektu – „Zimný štadión v Trebišove – 

rekonštrukcia osvetlenia a dobudovanie šatní“ bolo zrušené a nahradené uznesením č. 

73/2018, v ktorom bolo schválené aj verejné obstarávanie na tento projekt. 

 Uznesenie č. 73/2018 – schválenie projektu a verejného obstarávania na projekt – 

„Zimný štadión v Trebišove – rekonštrukcia osvetlenia a dobudovanie šatní“ bolo 

zrušené a nahradené uznesením č. 97/2018, nakoľko sa zmenili podmienky 

financovania projektu, výšky dotácie zo strany SZĽH a výšky spolufinancovania zo 

strany Mesta. 

 

V plnení sú, resp. priebežne sa plnia uznesenia: 

 Uznesenie č. 3/2018 – Zámer vypracovať žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32 pre projekt 

Triedený zber komunálneho odpadu v Trebišove  

 Uznesenie č. 5/2018 – Podpora rozvoja športu v Trebišove – schválenie žiadosti na 

projekt 

 Uznesenie č. 16/2018 – Rozšírenie mestského kamerového systému – 8. etapa 

 Uznesenie č. 47/2018 – Rekonštrukcia strechy a osvetlenia telocvične, Základná škola 

Pribinova 34, Trebišov – schválenie žiadosti o NFP 

 Uznesenie č. 71/2018 – Podpora rozvoja športu v Trebišove – schválenie rezervovania 

finančných prostriedkov 

 Uznesenie č. 75/2018 – Rekonštrukcia divadelnej sály v budove MsKS – schválenie 

zámeru a vypracovania žiadosti  

 Uznesenie č. 78/2018 – Oprava strechy budovy Centra voľného času 

 Uznesenie č. 80/2018 – Obnova Mestskej plavárne v Trebišove 

 Uznesenie č. 95/2018 – MŠ 1. decembra v Trebišove – Výmena vybraných výplní 

otvorov a bleskozvodu 

 Uznesenie č. 96/2018 – Elektromobilom k lepšiemu životnému prostrediu v Trebišove  

 Uznesenie č. 97/2018 – Zimný štadión v Trebišove – dobudovanie šatní – 1. etapa 

 Uznesenie č. 98/2018 – Rekonštrukcia strechy a osvetlenia telocvične, Základná škola 

Pribinova 34, Trebišov – schválenie verejného obstarávania a rezervovania finančných 

prostriedkov 

 Uznesenie č. 99/2018 – Modernizácia kina Slávia – schválenie žiadosti, povinnej 

spoluúčasti, verejného obstarávania a rezervácie finančných prostriedkov 

 

Ostatné uznesenia MsZ z roku 2018 boli splnené. 

 

Závery – zistené nedostatky: 
 

1. Nesplnené uznesenia č. 4/2018 a 52/2018 na neuskutočnené projekty neboli mestským 

zastupiteľstvom zrušené. 

2. Opakované prijímanie a rušenie uznesení k projektom, napríklad uznesenie k projektu 

„Zimný štadión v Trebišove – rekonštrukcia osvetlenia a dobudovanie šatní“ bolo 

prijaté mestským zastupiteľstvom už v tretej variante a dvakrát bolo zrušené. 
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Odporúčania: 
 

 Je potrebné zrušiť nesplnené uznesenia č. 4/2018 a 52/2018 minimálne pri schvaľovaní 

zámeru o podaní žiadosti na rovnaký typ projektu. 

 Je potrebné zabezpečiť plnenie uznesení, ktoré sú v štádiu vybavovania, resp. termín ich 

plnenia trvá. 

 Pravidelne informovať poslancov MsZ o stave podaných žiadostí na jednotlivé projekty, 

tzn., či bola žiadosť schválená, neschválená alebo proces hodnotenia stále prebieha.  

 

Lehoty pre kontrolovaný subjekt: 
 

Návrh správy z kontroly predložený dňa 17.12.2018.  

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 27.12.2018.  

Námietky k návrhu správy neboli podané. 

 

Lehota na predloženie písomnej správy o opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov 

zistených pri kontrole a odstránení ich príčin – do 31.5.2019. 

 

 

Príloha – Zoznam prijatých uznesení MsZ v roku 2018 – volebné obdobie 2014 – 2018 

 

 

 

V Trebišove, dňa 28.12.2018   

 

 

 

 

                                                                                                       _____________________ 

                                                                                                            Ing. Ľubomír Princík 

                                                                                                          hlavný kontrolór mesta 



Zoznam prijatých uznesení MsZ v roku 2018 – volebné obdobie 2014 – 2018 

UZNESENIE 

č. 

DÁTUM 

PREDMET UZNESENIA 

CHARAKTER UZNESENIA 

 

PLNENIE 

1/2018 

16.02.2018 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku 

MsZ berie na vedomie 

- 

2/2018 

16.02.2018 

Dotácie na športové kluby na rok 2018 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

3/2018 

16.02.2018 

Zámer vypracovať žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-

SC111-2017-32 pre projekt Triedený zber komunálneho odpadu 

v Trebišove  

MsZ zrušuje/schvaľuje 

V plnení 

4/2018 

16.02.2018 

Zámer vypracovať žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-

SC111-2017-32 pre projekt Zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove  

MsZ schvaľuje 

Nesplnené 

5/2018 

16.02.2018 

Podpora rozvoja športu v Trebišove 

MsZ schvaľuje 

V plnení 

6/2018 

05.03.2017 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej  

MsZ berie na vedomie 

- 

7/2018 

05.03.2018 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a 

športu   

MsZ berie na vedomie/zrušuje/schvaľuje 

Splnené 

8/2018 

05.03.2018 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej  

MsZ berie na vedomie/schvaľuje 

Splnené 

9/2018 

05.03.2018 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

MsZ berie na vedomie 

- 

10/2018 

05.03.2018 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie na riešenie 

problémov marginalizovanej rómskej komunity  

MsZ berie na vedomie 

- 

11/2018 

05.03.2018 

Rozpočtové opatrenie č. 1 a 2 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov 

na rok 2018   

MsZ berie na vedomie 

- 

http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21000
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21001
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21002
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21002
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21002
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21002
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21003
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21003
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21003
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21003
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21004
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21079
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21080
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21080
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21081
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21082
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21082
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21083
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21083
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21084
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21084


12/2018 

05.03.2018 

Rozpočtové opatrenie č. 3 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na 

rok 2018  

MsZ schvaľuje 

Splnené  

13/2018 

05.03.2018 

Výška mesačného poplatku za správu bytov vo vlastníctve mesta 

Trebišov  

MsZ schvaľuje 

Splnené 

          14/2018 

05.03.2018 

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov 

č.150/2016 o určení výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach  

MsZ schvaľuje 

Splnené 

15/2018 

05.03.2018 

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov 

č.155/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2018 MsZ schvaľuje 

Splnené 

16/2018 

05.03.2018 

Rozšírenie mestského kamerového systému – 8. etapa  

MsZ schvaľuje 

V plnení 

17/2018 

05.03.2018 

Oprava strechy na budove mestského úradu  

MsZ schvaľuje 

Splnené 

18/2018 

05.03.2018 

Oprava strechy budovy Športklubu  

MsZ schvaľuje 

Splnené 

19/2018 

05.03.2018 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (VSD 

a.s.)  

MsZ schvaľuje 

Splnené 

20/2018 

05.03.2018 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 

MsZ berie na vedomie 

- 

21/2018 

05.03.2018 

Správa o výsledku kontroly stavu vybraných nehnuteľností vo 

vlastníctve Mesta Trebišov  

MsZ berie na vedomie 

- 

22/2018 

05.03.2018 

Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s 

majetkom Mesta Trebišov v Bytovom podniku Trebišov, s. r. o.  

MsZ berie na vedomie 

- 

23/2018 

05.03.2018 

Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského 

zastupiteľstva v Trebišove za rok 2017  

MsZ berie na vedomie 

- 

http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21085
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21085
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24/2018 

05.03.2018 

Obstaranie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu zberného 

dvora - MsZ schvaľuje 

Splnené 

25/2018 

14.05.2018 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej 

MsZ berie na vedomie 

- 

26/2018 

14.05.2018 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku  

MsZ berie na vedomie 

- 

27/2018 

14.05.2018 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie sociálnej 

MsZ berie na vedomie 

- 

28/2018 

14.05.2018 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej  

MsZ berie na vedomie 

- 

29/2018 

14.05.2018 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

MsZ berie na vedomie 

- 

30/2018 

14.05.2018 

Informatívna správa o stave kriminality a páchaní trestnej 

činnosti na území mesta Trebišov za rok 2017  

MsZ berie na vedomie 

- 

31/2018 

14.05.2018 

Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na 

rok 2018   

MsZ berie na vedomie 

- 

32/2018 

14.05.2018 

Použitie prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania  

MsZ schvaľuje 

Splnené 

33/2018 

14.05.2018 

Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na 

rok 2018  

MsZ berie na vedomie 

- 

34/2018 

14.05.2018 

Rozpočtové opatrenie č. 5 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na 

rok 2018 - MsZ schvaľuje 

Splnené 

35/2018 

14.05.2018 

Dotácie na športové aktivity na rok 2018  

MsZ schvaľuje 

Splnené 

36/2018 

14.05.2018 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o poskytovaní 

dotácií - MsZ schvaľuje 

Splnené 

37/2018 

14.05.2018 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 

Trebišov č. 154/2017 o organizácii miestneho referenda   

MsZ schvaľuje 

Splnené 

http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21097
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38/2018 

14.05.2018 

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva 

MsZ schvaľuje  

Splnené 

39/2018 

14.05.2018 

Zrušenie uznesenia č. 91/2010  

MsZ zrušuje 

Splnené 

40/2018 

14.05.2018 

Prenájom nehnuteľného majetku mesta Trebišov pre nájomcu 

Spojená škola internátna Trebišov, Poľná 1, 075 01 Trebišov 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

41/2018 

14.05.2018 

Žiadosť spoločnosti Trebišovská energetická s.r.o., Poľná 

2480/4, Trebišov, IČO: 44498578, o uzavretie Zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra C 

KN parcelné číslo 4400/1, 2049/1, 2049/2, 2048/1, 2050/1, 

3056/22 v katastrálnom území Trebišov pre účely teplovodných 

rozvodov  - MsZ schvaľuje 

Splnené 

42/2018 

14.05.2018 

Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Trebišov 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

43/2018 

14.05.2018 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1. decembra, 

Trebišov  

MsZ schvaľuje 

Splnené 

44/2018 

14.05.2018 

Zimný štadión v Trebišove – rekonštrukcia osvetlenia a 

dobudovanie šatní  - MsZ schvaľuje 

Zrušené 

uznesením 

č.73/2018 

45/2017 

24.04.2017 

Osvetlenie priechodu pre chodcov v meste Trebišov 

MsZ schvaľuje  

Splnené 

46/2018 

14.05.2018 

Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Trebišov – 

vypracovanie projektovej dokumentácie  

MsZ schvaľuje 

Splnené 

47/2018 

14.05.2018 

Rekonštrukcia strechy a osvetlenia telocvične, Základná škola, 

Pribinova 34, Trebišov  - MsZ schvaľuje 

V plnení 

48/2018 

14.05.2018 

Oprava miestnych komunikácií - 2018  

MsZ schvaľuje 

Splnené 

49/2018 

14.05.2018 

Výstavba odstavných plôch z polovegetačných tvárnic – nákup 

stavebného materiálu  - MsZ schvaľuje 

Splnené 

50/2018 

14.05.2018 

Letné kino v Trebišove    

MsZ schvaľuje 

Splnené  

http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21470
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21471
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51/2018 

14.05.2018 

Obstaranie prístroja na maľovanie čiar 

MsZ schvaľuje  

Splnené 

52/2018 

14.05.2018 

Sanácia detského bazéna na Mestskom kúpalisku v Trebišove   

MsZ schvaľuje 

Nesplnené  

53/2018 

14.05.2018 

Elektromobilom k lepšiemu životnému prostrediu v Trebišove  

MsZ schvaľuje 

Splnené 

54/2018 

14.05.2018 

Nákup autobusu   

MsZ žiada primátora 

Splnené 

55/2018 

14.05.2018 

Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za 

rok 2017   - MsZ berie na vedomie 

- 

56/2018 

25.06.2018 

Šírenie nepravdivých informácií v Mestských infolistoch  

MsZ žiada primátora 

Nesplnené 

57/2018 

25.06.2018 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej 

MsZ berie na vedomie 

- 

58/2018 

25.06.2018 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku   

MsZ berie na vedomie 

- 

59/2018 

25.06.2018 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie sociálnej 

MsZ berie na vedomie 

- 

60/2018 

25.06.2018 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej 

MsZ berie na vedomie/schvaľuje 

Splnené 

61/2018 

25.06.2018 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a 

športu . MsZ berie na vedomie 

- 

62/2018 

25.06.2018 

Rozpočtové opatrenie č. 6 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na 

rok 2018 - MsZ berie na vedomie 

- 

63/2018 

25.06.2018 

Rozpočtové opatrenie č. 7 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na 

rok 2018 - MsZ schvaľuje 

Splnené 

64/2018 

25.06.2018 

Rozdelenie finančných prostriedkov určených na dotácie do 

jednotlivých fondov - MsZ schvaľuje 

Splnené 

65/2018 

25.06.2018 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o poskytovaní 

dopravy - MsZ schvaľuje 

Splnené 

http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21483
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66/2018 

25.06.2018 

Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania 

nehnuteľnosti so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 

28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469  

MsZ schvaľuje 

Splnené 

67/2018 

25.06.2018 

Zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra C KN, 

parcelné čísla 2257/155 a 2319/1, v katastrálnom území 

Trebišov   

MsZ schvaľuje 

Splnené 

68/2018 

25.06.2018 

Návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného 

bremena na pozemku registra C KN, parcelné číslo 4486/1, v 

katastrálnom území Trebišov, pre účely vybudovať na časti 

pozemku vodovodnú prípojku pre spoločnosť Tajba a.s., 

Železničná 2, 044 14 Čaňa, IČO: 36188981  

MsZ schvaľuje  

Splnené 

69/2018 

25.06.2018 

Prenájom nehnuteľného majetku mesta Trebišov pre nájomcu 

obchodná spoločnosť E-MAX INTERNET & IT s.r.o., 

Cukrovarská 2, Trebišov  

MsZ schvaľuje 

Splnené 

70/2018 

25.06.2018 

Zrušenie predkupného právaj  

MsZ schvaľuje 

Splnené 

71/2018 

25.06.2018 

Podpora rozvoja športu v Trebišove   

MsZ schvaľuje 

V plnení 

72/2018 

25.06.2018 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1. decembra, 

Trebišov  - MsZ schvaľuje 

Splnené 

73/2018 

25.06.2018 

Zimný štadión v Trebišove – dobudovanie šatní 

MsZ zrušuje/schvaľuje 

Zrušené 

uznesením 

97/2018 

74/2018 

25.06.2018 

Zimný štadión v Trebišove – obstaranie projektovej 

dokumentácie – MsZ schvaľuje 

Splnené 

75/2018 

25.06.2018 

Rekonštrukcia divadelnej sály v budove MsKS 

MsZ schvaľuje 

V plnení 

76/2018 

01.08.2018 

Rozsah výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2018 – 

2022  - MsZ určuje 

Splnené 

77/2018 

01.08.2018 

Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2017 

MsZ berie na vedomie/schvaľuje/žiada  

Splnené 

http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21710
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21710
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21710
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21711
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21711
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21711
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21712
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21712
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21712
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21712
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21712
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21713
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21713
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21713
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21714
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21714
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21715
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21716
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21716
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21717
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21718
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21718
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21719
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21871
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21871
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21872


78/2018 

01.08.2018 

Oprava strechy budovy Centra voľného času 

MsZ schvaľuje 

V plnení 

79/2018 

01.08.2018 

Obnova mestskej plavárne v Trebišove 

MsZ berie na vedomie/deklaruje 

- 

80/2018 

01.08.2018 

Obnova mestskej plavárne v Trebišove 

MsZ žiada primátora 

V plnení 

81/2018 

01.08.2018 

Správa o výsledku kontroly stavu vybraných nehnuteľností vo 

vlastníctve Mesta Trebišov – 2. etapa 

MsZ berie na vedomie 

- 

82/2018 

01.08.2018 

Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. 

polrok 2018 - MsZ schvaľuje 

Splnené  

83/2018 

01.08.2018 

Volebné obvody a počet poslancov v nich na volebné obdobie 

2018 - 2022  - MsZ určuje 

Splnené 

84/2018 

17.09.2018 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej 

MsZ berie na vedomie 

- 

85/2018 

17.09.2018 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku 

MsZ berie na vedomie 

- 

86/2018 

17.09.2018 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

MsZ berie na vedomie 

- 

87/2018 

17.09.2018 

Rozpočtové opatrenia č. 8 a č. 9 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov 

na rok 2018 - MsZ berie na vedomie 

- 

88/2018 

17.09.2018 

Použitie finančných prostriedkov z objemu prostriedkov na 

nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov pre školy a 

školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov    

MsZ schvaľuje 

Splnené 

89/2018 

17.09.2018 

Rozpočtové opatrenie č. 10 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na 

rok 2018 - MsZ schvaľuje 

Splnené   

90/2018 

17.09.2018 

Navýšenie dotácií pre Hádzanársky klub Slavoj Trebišov a 

Hokejbalový klub ADLER Trebišov na rok 2018  

MsZ schvaľuje 

Splnené 

91/2018 

17.09.2018 

Rozdelenie finančných prostriedkov určených na dotácie z Fondu 

na podporu iných ako športových účelov  

MsZ schvaľuje 

Splnené 

http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21873
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21874
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21875
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21876
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21876
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21877
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21877
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21878
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/21878
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22023
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22024
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22025
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22025
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22026
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22026
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22027
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22027
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22027
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22028
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22028
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22029
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22029
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22030
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22030


92/2018 

17.09.2018 

Polročná monitorovacia správa za obdobie od 1.1.2018 do 

30.6.2018 Programového rozpočtu Mesta Trebišov 

MsZ berie na vedomie 

- 

93/2018 

17.09.2018 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov   

- MsZ mení 

Splnené 

94/2018 

17.09.2018 

Zníženie energetickej náročnosti budovy CZŠ sv. Juraja, 

Gorkého 55, Trebišov - MsZ mení 

Splnené 

95/2018 

17.09.2018 

MŠ 1. decembra v Trebišove – Výmena vybraných výplní otvorov 

a bleskozvodu  

MsZ schvaľuje 

V plnení 

96/2018 

17.09.2018 

Elektromobilom k lepšiemu životnému prostrediu v Trebišove 

MsZ schvaľuje 

V plnení 

97/2018 

17.09.2018 

Zimný štadión v Trebišove – dobudovanie šatní – 1. etapa  

MsZ zrušuje/schvaľuje 

V plnení 

98/2018 

17.09.2018 

Rekonštrukcia strechy a osvetlenia telocvične, Základná škola, 

Pribinova 34, Trebišov  

MsZ schvaľuje 

V plnení 

99/2018 

17.09.2018 

Modernizácia kina Slávia  

MsZ schvaľuje 

V plnení 

100/2018 

17.09.2018 

Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky – Združená dodávka 

elektrickej energie na rok 2019   

MsZ schvaľuje 

Splnené 

101/2018 

17.09.2018 

Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky – Združená dodávka 

plynu na rok 2019 - MsZ schvaľuje  

Splnené 

102/2018 

17.09.2018 

Verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou – Strážna 

služba v priemyselnom parku  – MsZ schvaľuje 

Splnené   

103/2018 

17.09.2018 

Oprava miestnych komunikácií – 2. etapa 2018   

MsZ schvaľuje/žiada 

Splnené    

104/2018 

17.09.2018 

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Trebišov   

MsZ berie na vedomie/súhlasí/schvaľuje/žiada 

Splnené    

105/2018 

17.09.2018 

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 

Trebišov č. 108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti 

Územného plánu mesta Trebišov – MsZ schvaľuje 

Splnené 

http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22031
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22031
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22032
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22033
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22033
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22034
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22034
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22035
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22036
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22037
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22037
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22038
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22039
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22039
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22040
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22040
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22041
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22041
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22042
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22043
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22044
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22044
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22044


106/2018 

17.09.2018 

Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými 

organizáciami - MsZ schvaľuje 

Splnené 

107/2018 

17.09.2018 

Organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov 

samosprávy obcí v roku 2018  

MsZ berie na vedomie 

- 

108/2018 

17.09.2018 

Správa o výsledku kontroly nájomných zmlúv o nájme 

nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trebišov so 

zameraním na správnosť určenia výmery prenajatej plochy a 

celkového stavu nájomných priestorov  

MsZ berie na vedomie 

- 

 

http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22045
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22045
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22046
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22046
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22047
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22047
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22047
http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz/22047


 
 

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov          
                                                                                                              

Číslo: 34 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:  11.2.2019 

 

 

Názov materiálu:  Správa o výsledku kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti  

                                a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v podobe dotácii z rozpočtu  

                                Mesta Trebišov pre Mestský športový klub mládeže za rok 2017. 

 

 

 

 

Obsah materiálu:  správa  

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

hospodárení s verejnými financiami v podobe dotácii z rozpočtu Mesta Trebišov pre Mestský 

športový klub mládeže za rok 2017. 

 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

Spracoval: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

 

 

 

 

 

V Trebišove, dňa  28.1.2019 

 

 

 

       predkladateľ 



Hlavný kontrolór mesta  Trebišov 

 

 

Správa o výsledku kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v podobe 

dotácii z rozpočtu Mesta Trebišov pre Mestský športový klub mládeže za rok 

2017 

 
V zmysle ustanovenia §  18f písm. h) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom 

znení bola vykonaná kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 

pri hospodárení s verejnými financiami v podobe dotácii z rozpočtu Mesta Trebišov pre 

Mestský športový klub mládeže za rok 2017. 

 

 

Začiatok kontroly:  

20.12.2018  

 

 

Kontrolovaný subjekt:  

Mesto Trebišov 
 
 

Kontrolu vykonal:   

Ing. Ľubomír Princík  
 
 

Predmet kontroly: 

Hospodárenie s verejnými financiami v podobe dotácii z rozpočtu Mesta Trebišov pre Mestský 

športový klub mládeže za rok 2017.  

 

Cieľ kontroly: 

Zistenie súladu so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi Mesta 

Trebišov. 
  

 
Kontrolované obdobie: 

Rok 2017 
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Vyžiadané doklady: 

 
 Dodávateľské faktúry, odberateľské faktúry a pokladničná dokumentácia Mestského 

športového klubu mládeže Trebišov (MŠKM Trebišov) za rok 2017  

 Dokumentácia o finančných príspevkoch Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) 

pre MŠKM Trebišov za rok 2017. 

 Mzdová evidencia pracovníkov MŠKM Trebišov za rok 2017. 

 

Zistený stav: 

 
Mestský športový klub mládeže Trebišov vznikol dňa 9.8.2013, keď mestské zastupiteľstvo 

uznesením č. 77/2013  schválilo zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie MŠKM Trebišov. 

 

Organizácia bola zriadená na plnenie úloh mesta v oblasti telesnej kultúry a športu a jej 

hlavným poslaním je vytvárať podmienky pre uspokojovanie záujmov detí a mládeže 

v uvedenej oblasti, prispievať k rozvoju a zdokonaľovaniu pohybových zručností a formovať 

osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami k spoločensky zdravému spôsobu 

využívania voľného času.  

 

Predmetom činnosti MŠKM Trebišov sú: 

a) športové činnosti 

 príprava detí a mládeže na aktívnu športovú činnosť, 

 zabezpečenie účastí registrovaných hráčov v majstrovských aj nemajstrovských 

súťažiach, 

 organizovanie športových aktivít pre registrovaných hráčov a verejnosť, 

 organizovanie prestupov a hosťovaní hráčov z iných športových organizácií 

(združení a klubov) s cieľom podporiť zdokonaľovanie a zlepšenie výkonov 

v športových súťažiach, 

b) iné činnosti 

 zabezpečenie materiálno-technických, personálnych, sociálnych 

a bezpečnostných podmienok na napĺňanie poslania organizácie,  

 získavanie finančných prostriedkov aj mimo rozpočtu zriaďovateľa, 

 propagácia vlastných aktivít. 

 

Keďže MŠKM Trebišov vznikol v roku 2013 hlavne z dôvodu záchrany mládežníckeho hokeja 

v meste  a zachovaní účastí trebišovských detských a mládežníckych hokejových družstiev 

v súťažiach, prvým a zatiaľ jediným podporovaným športom je ľadový hokej.  

 

MŠKM Trebišov sa stal riadnym členom Slovenského zväzu ľadového hokeja a žiaci sú 

regulárne registrovaní. 

MŠKM Trebišov zabezpečuje z mestských prostriedkov úplnú základnú starostlivosť o žiacky 

a neskôr aj dorastenecký hokej (ľadová plocha, tréneri, výstroj, doprava, rozhodcovia, 

časomerači atď.).  

 

V sezóne 2016/2017 a v sezóne 2017/2018 v MŠKM Trebišov pôsobili tieto hokejové družstvá: 

súťažné kategórie, ktoré organizuje SZĽH 

- 1. liga dorast – počet hráčov na súpiske sezóna 2016/2017 – 34 
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                                                                     sezóna 2017/2018 – 34  

- liga kadetov – počet hráčov na súpiske sezóna 2016/2017 – 31 

- 1. liga starších žiakov 8. ročník – počet hráčov na súpiske sezóna 2016/2017 – 29 

                                                                                                   sezóna 2017/2018 – 38  

- 1. liga starších žiakov 7. ročník – počet hráčov na súpiske sezóna 2016/2017 – 31 

                                                                                                   sezóna 2017/2018 – 29 

- 1. liga mladších žiakov 6. ročník – počet hráčov na súpiske sezóna 2016/2017 – 22 

                                                                                                      sezóna 2017/2018 – 24  

- 1. liga mladších žiakov 5. ročník – počet hráčov na súpiske sezóna 2016/2017 – 26 

                                                                                                      sezóna 2017/2018 – 29  

- HP4 prípravka 4. ročník 

- HP3 prípravka 3. ročník 

 

nesúťažná kategória 

- hokejová predpríprava – deti od 0. po 2. ročník 

 

V hokejových prípravkách v roku 2017 bolo spolu registrovaných 85 hráčov. 

 

Karpatská mládežnícka hokejová liga 

V sezóne 2016/2017 boli kadeti zapojený aj do Karpatskej mládežníckej hokejovej ligy. 

V sezóne 2017/2018 Karpatskú mládežnícku hokejovú ligu hralo namiesto kadetov 

dorastenecké hokejové mužstvo. 

 

Karpatská mládežnícka hokejová liga vznikla v roku 2016 na báze občianskeho združenia s 

cieľom vytvárať podmienky pre rozvoj ľadového hokeja v krajinách Karpatského euroregiónu. 

Svoju činnosť zameriava predovšetkým na podporu mládežníckeho hokeja v tomto regióne. 

Združenie pôsobením tiež prispieva k prehlbovaniu medzinárodnej spolupráce medzi 

hokejovými klubmi na danom území. 

 

Dňa 18.10.2017 Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) na svojom 

zasadnutí prijal občianske združenie Karpatská mládežnícka hokejová liga za registrovaného 

člena SZĽH. 

 

V prvej sezóne (2016/2017) malo v Lige zastúpenie 5 krajín. V súťaží štartovalo 6 družstiev 

kategórie U16 (rok nar. 2001/2002): HK Mládež Michalovce, MŠKM Trebišov (Slovensko), 

DebMis Select (Maďarsko), HK Halycké Levy Novojavorivsk (Ukrajina), STS UKS 

Niedzwiadki MOSiR Sanok (Poľsko), Gladiators Dunarea Galati (Rumunsko).  

 

Už v druhej sezóne došlo k rozšíreniu súťaže. V sezóne 2017/2018 sa v nej predstavilo celkovo 

14 tímov v dvoch vekových kategóriách. 

 

V kategórii U18 (rok nar. 2000/2001) to boli: HK Mládež Michalovce, MŠKM Trebišov 

(Slovensko), HK Halycké Levy Novojavorivsk, SDYUSSHOR Charkov (Ukrajina), STS UKS 

Niedzwiadki MOSiR Sanok (Poľsko), Gladiators Dunarea Galati (Rumunsko) a HA Brumov-

Bylnice (Česká republika). 

 

Hráči narodení v rokoch 2002/2003 sa predstavili v kategórii U16. Aj v nej štartovalo 7 

družstiev: SDYUSSHOR-2002 Charkov, Kryžynka-2003 Kyjev (Ukrajina), Debreceni Hoki 

Klub (Maďarsko), HK Mládež Michalovce (Slovensko), STS UKS Niedzwiadki MOSiR Sanok 

(Poľsko), Gladiators Dunarea Galati (Rumunsko) a HA Brumov-Bylnice (Česká republika). 
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Personálne zabezpečenie MŠKM Trebišov 

 

V zamestnaneckom pomere na základe pracovnej zmluvy v MŠKM Trebišov pracujú: 

 Mgr. Dušan Kobeľa – riaditeľ MŠKM Trebišov 

 Radoslav Vargaeštók – zástupca riaditeľa – organizačné a technické zabezpečenie 

činnosti MŠKM Trebišov – pracovný čas 4 hodiny týždenne 

 

V rámci dohody o pracovnej činnosti vykonávajú činnosť: 

 2 pracovníčky – vedenie ekonomickej a mzdovej agendy 

 2 pracovníčky – zdravotná služba počas hokejových zápasov 

 1 pracovník – činnosť časomerača a hlásateľa počas hokejových zápasov 

 1 pracovník – činnosť zapisovateľa a vedenie štatistiky počas hokejových zápasov 

 1 pracovník – činnosť trestomerača a zapisovateľa počas hokejových zápasov 

 1 pracovník – činnosť trénera 

 

Na základe zmluvného vzťahu medzi MŠKM Trebišov a podnikateľským subjektom pôsobia 

dvaja tréneri. 

 

 

 Prostriedky z rozpočtu Mesta Trebišov 

 

Rozpočet MŠKM Trebišov za rok 2017 

Schválený v €    63 000,00 

Upravený v €     66 000,00 

Plnenie v €         66 000,00 

Plnenie v %             100,00 

 

Členenie výdavkov (v €) MŠKM Trebišov poskytnutých z rozpočtu Mesta Trebišov za 

obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017: 

- tarifný plat      5 404,95 

- príplatky      5 023,45 

- odmeny         356,31 

- poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 1 667,52 

- poistné do ostatných zdravotných poisťovní     128,62 

- poistné do sociálnej poisťovne   4 933,34 

- cestovné náhrady        453,00 

- energie, voda a komunikácie       425,10 

- materiál               15 888,10 

- dopravné      1 295,83 

- služby                17 274,75 

- transfery jednotlivcom a neziskovým     586,00 

právnickým osobám 

     SPOLU                53 436,97 

 

Finančné prostriedky poskytnuté MŠKM Trebišov z rozpočtu Mesta Trebišov v roku 2017 boli 

použité hospodárne a efektívne. MŠKM Trebišov zo svojich prostriedkov sumou 2050,80 € 

zveľadil mestský majetok, keď zabezpečil nákup a montáž gumových podložiek do šatní 

v sume 1 500,00 € a montáž kamerového systému v sume 550,80 € na zimnom štadióne. 

 

 



5 
 

 

 Prostriedky z dotácie SZĽH 
 

Suma poskytnutých finančných prostriedkov zo strany SZĽH – 25 596,51 € 

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov – 25 596,51 € 

Rozdiel – 0,00 € 

 
Slovenský zväz ľadového hokeja poskytol v priebehu roka 2017 finančný príspevok vo výške  

5 520,00 € na zabezpečenie práce s mládežou klubu vo vekovej kategórii predprípravky, prípravky, 

žiakov, kadetov, dorastu a juniorov, finančný príspevok vo výške 19 926,51 € na výdavky klubu, 

ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na realizovanie aktivít a finančný 

príspevok vo výške 150,00 € na turnaj žiakov.  

 

Členenie výdavkov (v €) MŠKM Trebišov poskytnutých z príspevkov SZĽH za obdobie 

od 1.1.2017 do 31.12.2017: 
- materiál      6 867,20 

- dopravné      8 675,31 

- nájomné (prenájom cudzej ľadovej plochy)     648.00 

- služby       9 406,00 

   SPOLU                25 596,51 

 

MŠKM Trebišov fakturoval SZĽH finančné príspevky na základe Zmlúv o poskytnutí 

finančných príspevkov. MŠKM Trebišov za rok 2017 spolu vystavil 6 faktúr, ku ktorým boli 

priložené dodávateľské faktúry, hlavne na prepravné služby, zabezpečenie športovej výstroje 

a služby trénerov. 

Kontrola použitia finančných prostriedkov z dotácie SZĽH je kontrolovaná pri každej faktúre 

samotným poskytovateľom dotácie. 

 

 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 

 
Suma prostriedkov z predchádzajúcich rokov na účte MŠKM Trebišov bola k 1.1.2017 – 

17 722,87 €. 

 

Členenie výdavkov (v €) MŠKM Trebišov z prostriedkov z predchádzajúcich rokov za 

obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017: 
- dopravné      6 437,19 

- služby                11 285,68 
   SPOLU                17 722,87 
 

Vybrané sumy jednotlivých výdavkových skupín (v €) za MŠKM Trebišov za obdobie od 

1.1.2017 do 31.12.2017: 

- prepravné služby – 16 408,33 

- ubytovanie, stravovanie – 2 811,13 

- odmeny trénerov na základe dodávateľských faktúr – 12 388,18 

- športový materiál a výstroj na základe dodávateľských faktúr – 15 488,90 

- gumová podložka do šatne a montáž – 1 500,00 

- kamerový systém na zimnom štadióne – 550,80 

- kancelárske potreby – 1 404,60 

- propagačné materiály – 1 034,27 

- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru – 4 383,73 
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Závery  
 

Kontrolou nebolo zistené nezákonné a nehospodárne použitie finančných prostriedkov 

poskytnutých MŠKM Trebišov z rozpočtu Mesta Trebišov a z cudzích zdrojov. 

 

MŠKM Trebišov využíva poskytnuté finančné a materiálne zdroje efektívne a účinne. 

Zabezpečením kvalitnej prípravy detí a mládeže na aktívnu športovú činnosť a výchovou 

mladých hokejistov je splnený aj skutočný účel, na ktorý bol MŠKM Trebišov zriadený. 

 

 

Lehoty pre kontrolovaný subjekt: 
 

Návrh správy z kontroly predložený dňa 23.1.2019.  

Lehota na podanie námietok k návrhu správy – do 28.1.2019.  

Námietky k návrhu správy neboli podané. 

 

 

 

V Trebišove, dňa 29.1.2019   

 

 

                                                                                                       _____________________ 

                                                                                                            Ing. Ľubomír Princík 

                                                                                                          hlavný kontrolór mesta 



 
 

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov          
                                                                                                              

Číslo: 35 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:  11.2.2019 

 

 

Názov materiálu:  Správa o výsledku kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti  

                                a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami súvisiacimi s činnosťou  

                                mestského aktivačného strediska v roku 2014 s vyčíslením nákupu jednotlivých  

                                položiek podľa druhov a vyplatených mzdových prostriedkov. 

 

 

 

Obsah materiálu:  správa  

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

hospodárení s verejnými financiami súvisiacimi s činnosťou mestského aktivačného strediska v 

roku 2014 s vyčíslením nákupu jednotlivých položiek podľa druhov a vyplatených mzdových 

prostriedkov. 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

Spracoval: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

 

 

 

 

V Trebišove, dňa  29.1.2019 

 

 

 

       predkladateľ 



Hlavný kontrolór mesta  Trebišov 

 

 

Správa o výsledku kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami súvisiacimi 

s činnosťou mestského aktivačného strediska v roku 2014 s vyčíslením 

nákupu jednotlivých položiek podľa druhov a vyplatených mzdových 

prostriedkov 

 
V zmysle ustanovenia §  18f písm. h) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom 

znení bola vykonaná kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 

pri hospodárení s verejnými financiami súvisiacimi s činnosťou mestského aktivačného 

strediska v roku 2014 s vyčíslením nákupu jednotlivých položiek podľa druhov a vyplatených 

mzdových prostriedkov. 

 

 

Začiatok kontroly:  

20.12.2018  

 

 

Kontrolovaný subjekt:  

Mesto Trebišov 
 
 

Kontrolu vykonal:   

Ing. Ľubomír Princík  
 
 

Predmet kontroly: 

Dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými 

financiami súvisiacimi s činnosťou mestského aktivačného strediska v roku 2014.  

 

Cieľ kontroly: 

Zistenie súladu so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi Mesta 

Trebišov. 
  

 
Kontrolované obdobie: 

Rok 2014 
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Vyžiadané doklady: 

 
 Dokumenty o nákupoch jednotlivých položiek podľa druhov v mestskom aktivačnom 

stredisku za rok 2014. 

 Mzdová evidencia pracovníkov mestského aktivačného strediska za rok 2014.    

 

Zistený stav: 
 

Mestské aktivačné stredisko bolo zriadené 1.10.2013. Organizačnou zmenou bola organizácia 

aktivačnej činnosti presunutá z Technických služieb mesta Trebišov do novovytvoreného 

mestského aktivačného strediska. 

 

Mestské aktivačné stredisko bolo vytvorené na zabezpečovanie činnosti najmä v oblastiach: 

 upratovanie verejných priestranstiev a sústavné udržiavanie ich čistoty, 

 uzatváranie dohôd o podmienkach vykonávania menších obecných služieb, 

 aktivačná činnosť formou menších obecných služieb, 

 zvyšovanie a upevňovanie pracovných návykov občanov zaradených do aktivačnej 

činnosti. 

Budova mestského aktivačného strediska 

 

Najväčšie výdavky z rozpočtu mesta v položke mestské aktivačné stredisko v období od 

1.1.2014 do 31.12.2014 boli výdavky na nákup a rekonštrukciu budovy mestského aktivačného 

strediska. Kúpa a rekonštrukcia budovy mestského aktivačného strediska bola vedená 

v účtovníctve a rozpočte osobitnou položkou, mimo ostatných výdavkov mestského 

aktivačného strediska. Budova bola získaná v roku 2014 zámenou od Ministerstva vnútra SR 

za dvojizbový byt vo vlastníctve Mesta Trebišov. Prevod nehnuteľnosti zámennou zmluvou 

schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove dňa 25.9.2013 uznesením č. 86/2013. 

 

Zámennou zmluvou č. 13-035/2014-CPKE-ON, zo dňa 1.4.2014 medzi Slovenskou republikou 

– Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Bratislava a Mestom Trebišov boli zamenené 

nehnuteľnosti: 

1. vlastník – Slovenská republika, správa Ministerstvo vnútra SR – LV 994 

 budova na ul. M. R. Štefánika č. 672/163, a pozemky:  

 parc. č. C-KN č. 1414, k. ú. Trebišov – zastavané plochy a nádvoria o výmere 812 m2    

 parc. č. C-KN č. 1415/1, k. ú. Trebišov – zastavané plochy a nádvoria o výmere 631 m2  

    cena podľa znaleckého posudku  – 23 715,47 € 

2. vlastník Mesto Trebišov – LV 5882 

 dvojizbový byt č. 30, na ul. Berehovská 2217/21, parc. č.  C-KN 2257/79, podlahová 

plocha 43,93 m2 
     cena podľa znaleckého posudku – 21 551,53 € 

Rozdiel cien – 2 163,94 € uhradilo Mesto Trebišov dňa 14.5.2014 
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Rozpis výdavkov (v €) na použitých na kúpu a rekonštrukciu budovy mestského 

aktivačného strediska za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014: 

- kúpa budovy (úhrada rozdielu zámennej zmluvy)                                    2 163,94 

- dodávka a montáž elektrických konvektorov                                        788,40 

- energie                                                                                                   26,00 

- vodné, stočné                                                                                      218,23  

- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie             325,10 

(ponorné čerpadlo a kábel – 75,20; elektrocentrála – 249,90) 

- všeobecný materiál                                                                                   9 288,13 

(stavebný materiál, stavebné náradie, zárubne, interiérové dvere 

na mieru, exteriérové dvere, plastové okná s príslušenstvom,  

výroba a dodávka profilov a plechov, vodoinštalačný materiál, 

kanalizačné rúry, dlažby, obklady, sanitárne zariadenia, hasiace 

prístroje, podlahové krytiny, spojovací materiál, maliarsky a 

náterový materiál a pod.) 

- palivá ako zdroj energie                                                                                9,10 

- rutinná a štandardná údržba budov alebo ich častí                     1 057,43 

     SPOLU                                                                                                         13 876,33 

 

Výdavky na kúpu budovy (úhrada rozdielu zámennej zmluvy) a na dodávku a montáž 

elektrických konvektorov v celkovej výške 2 952,34 € boli správne účtované ako kapitálové 

výdavky z príjmových zdrojov z predaja majetku. 

Ostatné výdavky boli účtované ako bežné výdavky z vlastných príjmov obcí a VÚC, Sociálnej 

poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane 

a poplatky, daň z motorových vozidiel) 

 

Dvojizbový byt na ulici Berehovskej, ktorý vlastnilo Mesto, bol v roku 2013 opakovane 

ponúkaný na predaj vo verejnej obchodnej súťaži, no nepodarilo sa ho predať a tak zámena za 

budovu vo vlastníctve Slovenskej republiky bola výhodná. Naviac budova vo vlastníctve štátu 

mala na účel zriadenia centra aktivačnej činnosti strategickú a výhodnú polohu, nakoľko je 

umiestnená na hlavnej ulici – M. R. Štefánika a z druhej strany má prístup od rómskej osady 

odkiaľ pochádza väčšina pracovníkov aktivačnej činnosti. Zámena nehnuteľnosti bola teda 

účinná, keď bolo dosiahnuté splnenie určených cieľov vzhľadom na použité verejné financie 

a zároveň bola dosiahnutá aj účelnosť použitia prostriedkov z rozpočtu mesta. 

 

Práce na rekonštrukcii budovy boli vykonávané v prevažnej miere svojpomocne a to 

pracovníkmi mestského aktivačného strediska, aktivačnými pracovníkmi a mestskou 

stavebnou skupinou. Ušetrili sa tak nemalé finančné prostriedky na vykonanie prác externými 

stavebnými firmami. Finančné prostriedky vo výške 13 876,33 € boli použité najmä na nákup 

stavebného materiálu a ich použitie bolo hospodárne a efektívne.  

 

Vzťah výdavkov na budovu mestského aktivačného strediska k rozpočtu roku 2014: 

Rozpočet schválený              0,00 € 

Rozpočet upravený    13 800,00 € 

Plnenie                      13 876,33 €  

Percento plnenia               100,55 % 
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Ostatné výdavky (v €) mestského aktivačného strediska za obdobie od 1.1.2014 do 

31.12.2014 

- tarifný plat             37 185,39 

- príplatky             17 483,37 

- odmeny                1 420,00 

- poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                     4 217,83 

- poistné do ostatných zdravotných poisťovní                     1 395,99 

- poistné do sociálnej poisťovne                     13 833,17 

- energie, voda a komunikácie                        1 203,23 

- materiál                          6 095,90 

(prevádzkové stroje, náradie, technika – pracovné vozíky,  

pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky, stavebný materiál  

na opravu budovy MsAS)  

- dopravné                                   14 968,79 

(PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy 

dopr. prostriedkov, STK, zákonné a havarijné poistenie)    

- rutinná a štandardná údržba                           460,00 

(oprava strešnej krytiny budovy MsAS) 

- služby                                      3 890,50 

(propagácia, polepy áut, stravné lístky) 

- transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám                       317,47 

(odvody – organizácia nemocenské) 

- nákup dopravných prostriedkov                               20 497,60 

(dodávka Fiat Ducato 2,3 TDI – 11 997,60 €; mikrobus 

9 miestny Citroën Jumper 2,8 HDI – 8 500,00 €) 

  SPOLU                                 122 969,24  

 

Výdavky na nákup dopravných prostriedkov v celkovej výške 20 497,60 € boli účtované ako 

kapitálové výdavky z príjmových zdrojov z predaja majetku. 

Ostatné výdavky boli účtované ako bežné výdavky z vlastných príjmov obcí a VÚC, Sociálnej 

poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane 

a poplatky, daň z motorových vozidiel) 

 

Dopravné prostriedky – dodávka Fiat Ducato a mikrobus Citroën Jumper boli nakúpené ako 

jazdené vozidla , technický stav vozidiel však bol v relatívne dobrom stave a vozidlá slúžia 

dodnes. Nákup dopravných prostriedkov, rovnako ako aj použitie ostatných výdavkových 

položiek (energií, materiálu, služieb) možno označiť ako hospodárne využitie finančných 

prostriedkov z rozpočtu mesta. 

 

Najvyššie výdavky tvorili mzdové náklady. Mestské aktivačné stredisko malo v roku 2014 

v trvalom pracovnom pomere 6 zamestnancov.  

 

Cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny boli do aktivačnej činnosti zapojené tri kategórie 

pracovníkov aktivačnej činnosti a to: 

 občanov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. 

o pomoci v hmotnej núdzi – tzv. 32 hodinových  

 uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť formou menších 

obecných služieb podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
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 uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávajú menšie obecné služby pre obec, alebo 

rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. 

dobrovoľnícku činnosť podľa § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 

 

Celkové počty aktivačných pracovníkov všetkých kategórii v jednotlivých obdobiach v roku 

2014 boli priemerne 300 pracovníkov.  

 

Vzťah výdavkov mestského aktivačného strediska k rozpočtu roku 2014: 
Rozpočet schválený       78 000,00 € 

Rozpočet upravený    118 750,00 € 

Plnenie                      122 969,24 €  

Rozdiel                             4 219,24 € 

Percento plnenia                  103,55 % 

 

Nákup ochranných, dezinfekčných prostriedkov, pracovných pomôcok a náradia (v ks) 

pre aktivačných pracovníkov preplatených Úradom práce sociálnych vecí a rodiny 

v období od 1.1.2014 do 31.12.2014: 

- pracovné rukavice – 354 

- jednorazové rukavice – 1 600 ! 

- plášť do dažďa – 220 

- reflexné vesty s nápisom – 158  

- Solvina – 153 

- Indulona  – 219 

- Jar – 48 

- Fixinela – 30  

- Savo – 45 

- vrece jutové – 70 

- vrece plastové – 270  

- odhŕňač snehu – 60 (30 – hliníkových, 30 – železných) 

- lopata veľká – 60 (50 – hliníková, 10 – železná) 

- lopata malá – 65 (45 – hliníková, 20 – železná) 

- hrable – 155 (100 – plastových !, 55 – železných) 

- motyka – 50 

- krompáč – 25 

- násady drevené – 120 (krompáč – 5, motyka – 10, hrable – 25, lopata – 80) 

- metla – 230 

- fúrik – 14  

 

Likvidácia poškodeného náradia a materiálu (v ks) určeného pre aktivačnú a obecnú 

činnosť v období od 1.1.2014 do 31.12.2014: 

- pracovné rukavice – 195 

- plášť do dažďa – 11 

- reflexné vesty s nápisom – 61  

- odhŕňač snehu – 7  

- lopata veľká – 24 (24 – hliníková, 0 – železná) 

- lopata malá – 31 (2 – hliníková, 29 – železná) 

- hrable – 155 (90 – plastových, 65 – železných) 

- motyka – 88 

- krompáč – 4 

- metla – 118 
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- fúrik – 5 

 

V roku 2014 bolo na základe komisionálne vykonaných inventúr uskutočnených 6 likvidácii 

poškodeného náradia a materiálu určeného pre aktivačnú a obecnú činnosť s odôvodnením, že 

uvedený materiál nespĺňa bezpečnostné požiadavky ďalšieho používania a nie je ďalej 

opraviteľný. Jednotlivé vyraďovania poškodeného náradia a materiálu sú zdokumentované 

zápisnicami. 

Okrem zápisníc o likvidácii náradia a materiálu neexistujú dokumenty o fyzickej likvidácii, 

napríklad potvrdenia o odovzdaní kovových súčastí náradia do zberných surovín. 

 

 

Závery – zistené nedostatky: 
 

1. V roku 2014 bol prekročený rozpočet mestského aktivačného strediska o 4 219,24 €, 

keď percento plnenia bolo 103,55%. 

2. Neefektívny je nákup jednorazových rukavíc a plastových hrablí na lístie, ktoré jednak 

negatívne zaťažujú životné prostredie a plastové náradie nie je svojou nízkou 

trvácnosťou vhodným náradím pre aktivačných pracovníkov. 

3. Pri likvidácii náradia neexistujú dokumenty o fyzickom zlikvidovaní a o odovzdaní 

kovových častí náradia do zberných surovín. 

 

 

Odporúčania: 
 

 Dbať na dodržiavanie rozpočtu Mesta Trebišov. 

 Prehodnotiť nákupy jednorazových ochranných prostriedkov a náradia s nízkou 

trvácnosťou. 

 Pri likvidácii náradia dodržiavať transparentné postupy a kovové časti odovzdávať do 

zberných surovín. 

 

 

Lehoty pre kontrolovaný subjekt: 
 

Návrh správy z kontroly predložený dňa 23.1.2019.  

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 28.1.2019.  

Námietky k návrhu správy neboli podané. 

 

Lehota na predloženie písomnej správy o opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov 

zistených pri kontrole a odstránení ich príčin – do 31.5.2019. 

 

 

V Trebišove, dňa 29.1.2019   

 

 

 

 

                                                                                                       _____________________ 

                                                                                                            Ing. Ľubomír Princík 

                                                                                                          hlavný kontrolór mesta 



 
 

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov          
                                                                                                              

Číslo: 36 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:  11.2.2019 

 

 

Názov materiálu:  Správa o výsledku kontroly počtu psov v rómskej osade a koľkí majitelia si 

v tejto  

                               súvislosti platia daňovú povinnosť. 

 

 

 

Obsah materiálu:  správa  

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly počtu psov v rómskej osade a koľkí majitelia si v tejto súvislosti platia 

daňovú povinnosť. 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

Spracoval: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

 

 

 

 

V Trebišove, dňa  29.1.2019 

 

 

 

       predkladateľ 



Hlavný kontrolór mesta  Trebišov 

 

 

Správa o výsledku kontroly počtu psov v rómskej osade a koľkí majitelia si 

v tejto súvislosti platia daňovú povinnosť 

 
V zmysle ustanovenia §  18f písm. h) a §18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

v platnom znení bola vykonaná kontrola vedenia evidencie psov a platenia dane za psa 

v podmienkach mesta Trebišov v zameraní na rómsku osadu. 

 

Začiatok kontroly:  

20.12.2018  

 

 

Kontrolovaný subjekt:  

Mesto Trebišov 
 
 

Kontrolu vykonal:   

Ing. Ľubomír Princík  
 
 

Predmet kontroly: 

Kontrola vedenia evidencie psov a platenia dane za psa v podmienkach mesta Trebišov 

v zameraní na rómsku osadu. 

  

 

Cieľ kontroly: 

Zistenie súladu so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi Mesta 

Trebišov. 
  

 
Kontrolované obdobie: 

Rok 2018 
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Vyžiadané doklady: 

 
 Evidencia psov zapísaných v zozname evidovaných psov v meste Trebišov za rok 2018 

 Evidencia platenia daní za psa na území mesta Trebišov podľa ulíc, fyzických 

a právnických osôb za rok 2018 

Zákonné ustanovenia: 

 
- Zákon 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení  

- Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v 

znení neskorších predpisov  

- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

- VZN mesta Trebišov č. 128/2013 o podmienkach držania psov 

- VZN mesta Trebišov č. 140/2015 o miestnych daniach 

 

Zistený stav: 
 

Rozpor výkonu časti kontroly so zákonným ustanovením 

 

Kontrola počtu psov v rómskej osade a koľkí majitelia si v tejto súvislosti platia daňovú 

povinnosť bola hlavnému kontrolórovi zadaná na základe poslaneckého návrhu Ing. Jozefa 

Gazdaga pri schvaľovaní plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trebišov na I. 

polrok 2019 na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 19.12.2018 a to podľa §18f písm. h) 

zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení – (hlavný kontrolór je povinný 

vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie 

odklad). 

 

Výkon kontroly počtu psov je však nad rámec §18d, zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

v platnom znení:  

§ 18d – Rozsah kontrolnej činnosti  

(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a 

efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako 

aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov 

a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, 

kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných 

predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.  

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha 

a) obecný úrad, 

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, 

c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s 

majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu 

dotýkajúcom sa tohto majetku,  

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné 

finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v 

rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.  
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Psy sú súkromným majetkom, a kontrola súkromného majetku je nad rámec zákona 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení a týmto zákonom stanoveným 

rozsahom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.  

 

 Kontrola vedenia evidencie psov v podmienkach mesta Trebišov so 

zameraním na rómsku osadu 
 

Podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení 

neskorších predpisov a VZN mesta Trebišov č. 128/2013 o podmienkach držania psov 

evidenciu psov rieši §3 zákona 282/2002 Z. z.: 

(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha 

evidencii psov (ďalej len „evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do 

evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete 

v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. 

(2) Evidenciu vedie obec. 

(3) Do evidencie sa zapisuje najmä 

a) evidenčné číslo psa   

b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, 

c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa, 

d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na 

území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa 

psa,  

e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,  

f) úhyn psa,  

g) strata psa. 

(4) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa 

povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť 

pes evidovaný.  

(5) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len 

„známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes 

evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje 

totožnosť psa.  

(6) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je 

držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky 

zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu, 

ktorá nesmie byť vyššia ako 3,50 eura, vydať náhradnú známku; sumu úhrady ustanoví 

obec všeobecne záväzným nariadením.  

 

§7 zákona 282/2002 Z. z. rieši aj priestupky a sankcie súvisiace s evidenciou psov: 

(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak 

a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu 

skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,  

b) neprihlási psa do evidencie, 

(3) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 165 eur  
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Mesto Trebišov vedie evidenciu psov spolu s evidenciou poplatníkov dane za psa a to na 

základe podaných daňových priznaní dane za psa. 

 

Evidencia psov je vedená v štruktúre: 

- Evidenčné číslo platcu 

- Číslo evidenčnej známky psa 

- Meno a priezvisko majiteľa psa 

- Plemeno psa 

- Dátum držania psa od 

- Adresa majiteľa psa 

- Pohlavie psa 

 

K 31.12.2018 bolo na území mesta Trebišov spolu registrovaných 1310 psov a počet 

majiteľov bol 1150. 

 

V rómskej osade je podľa jednotlivých ulíc k 31.12.2018 evidovaný nasledovný počet psov (v 

ks): 

Záhradná – juh – 3  

Ivana Krasku – 3  

Garaňka – 0 

Pažitná – 4 

Jesenná – 2 

SPOLU – 12 

 

Dňa 21.1.2019 bola hlavným kontrolórom a hliadkou mestskej polície vykonaná terénna 

obhliadka v lokalite rómskej osady. Na uliciach a voľných priestranstvách sa pohybovalo cca 

30 kusov psov. Ku psom sa však žiadni majitelia nehlásia.  

 

Podľa sčítania psov v rómskej osade, ktorú v septembri 2018 vykonal Dezider Šándor - člen 

komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity pri MsZ v Trebišove a člen 

rómskej hliadky bol celkový počet psov v lokalite rómskej osady 168 kusov. 

 

V apríli 2014 pri sterilizačnej akcii Československého kastračného programu bol v lokalite 

rómskej osady v Trebišove odhadovaný celkový počet psov cca 300 kusov. Kastrovaných bolo 

vtedy 137 súk a 3 psy. 109 kusov hlavne šteniat a mladých psov bolo odobratých. 

 

V posledných rokoch je odhadovaný priemerný počet psov v rómskej cca 200 – 250 kusov. 

Počet psov pravidelne narastie hlavne po vrhu šteniat v jarnom období, no najmä vplyvom 

absencie veterinárnej starostlivosti (očkovanie, odčervenie), zlej výživy a nedostatočných 

chovateľských podmienok je mortalita šteniat vysoká. Aj napriek tomu však bez kastrácie 

a odchytu túlavých zvierat bude počet psov v rómskej osade každoročne narastať.  

 

Kontroly psov v súvislosti s neprihlásením psa do mestskej evidencie psov vykonáva mestská 

polícia pri každodennej činnosti hliadok. Väčšina zistených priestupkov bola zaznamenaná 

v lokalite rómskej osady. Za posledné roky boli evidované mestskou políciou nasledovné počty 

týchto priestupkov: 

rok 2015 – 7 priestupkov – udelených 6 blokových pokút – celková výška pokút – 140 € 

rok 2016 – 6 priestupkov – udelených 4 blokových pokút – celková výška pokút –   55 € 

rok 2017 – 8 priestupkov – udelených 5 blokových pokút – celková výška pokút –   60 € 

rok 2018 – 3 priestupky   – udelené 3 blokové pokuty – celková výška pokút – 70 € 
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Správca dane za psa – Mesto Trebišov a ani mestská polícia za posledné roky nerealizovali 

v meste Trebišov systematické vyhľadávacie akcie na zistenie psov neprihlásených 

do evidencie psov mesta Trebišov. 

 

V evidencii psov nie sú prihlásené ani mestské strážne psy, ktoré sú umiestnené v Stredisku 

osobnej hygieny a práčovne na Medickej ulici – 2 psy a rovnako ani 1 pes v Mestskom 

hospodárskom stredisku. Tieto zvieratá nie sú evidované dokonca ani v majetku mesta. 

 

Mesto Trebišov nemá na internetovej stránke mesta zverejnený zoznam evidovaných psov 

chovaných na území mesta Trebišov. Väčšina miest na Slovensku má na svojom webovom 

sídle zverejnenú evidenciu psov v členení – adresa chovu psa; číslo evidenčnej známky psa; 

plemeno; označenie či je pes nebezpečný a to bez uvedenia mena majiteľa, čo nie je v rozpore 

s nariadením GDPR.  

 

Novela zákona o veterinárnej starostlivosti môže prispieť k zvýšeniu počtu zaevidovaných 

psov 

 

Zvýšeniu počtu psov prihlásených do zoznamu evidovaných psov v samosprávach miest a obcí 

by mala prispieť aj novela zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov platná od 1.9.2018, nakoľko podľa § 19 ods. 9 zákona ukladá každému 

majiteľovi psa povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej 

republiky transpondérom (čipom), ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného 

predpisu, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť 

identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat. 

Vlastník psa narodeného do 31.8.2018 má na splnenie povinnosti trvalo označiť psa určené 

prechodné obdobie do 31.10.2019. Označiť psa transpondérom môže len súkromný 

veterinárny lekár. 

 

V súvislosti s § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. vzniká súkromným veterinárnym lekárom 

oznamovacia povinnosť voči obci.  
Podľa § 13 ods. 1 písm. h.) zákona č. 39/2007 Z. z.: „súkromný veterinárny lekár je povinný 

zadať do centrálneho registra spoločenských zvierat údaje o identifikovanom psovi a jeho 

vlastníkovi do 24 hodín od identifikácie psa podľa § 19 ods. 9 alebo od oznámenia zmeny 

údajov, viesť o týchto údajoch písomnú evidenciu a predložiť ju na požiadanie orgánu 

veterinárnej správy a oznámiť údaje o identifikovanom psovi a jeho vlastníkovi príslušnej 

obci.“ 

Veterinárni lekári majú zákaz ošetrovať psov, ktorí nie sú začipovaní. Psa môžu ošetriť len v 

prípade ohrozenia života, prípadne zdravia psa alebo človeka. Pokiaľ tento zákaz porušia, 

hrozí im pokuta od 400 do 3 500 eur. 

 

Obciam a mestám vznikajú v súvislosti so zavedením povinnosti trvalého označenia psa 

viaceré povinnosti a to najmä oznámiť vlastníkom psov povinnosť zabezpečiť trvalé 

označenia psa:  
§ 19 ods. 11 zákona 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti: „Obec oznamuje vlastníkom 

psov spôsobom v obci obvyklým povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa podľa odseku 9.“ 
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 Výber dane za psa v podmienkach mesta Trebišov v zameraní na 

rómsku osadu 
 

Daň za psa je upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Výšku dane 

upravuje VZN mesta Trebišov č. 140/2015 o miestnych daniach.  

 

Správcom dane za psa je Mesto Trebišov. 

 

Priznanie dane za psa sa podáva na spoločnom tlačive pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň 

za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ktorého vzor vydalo Ministerstvo 

financií SR. Tlačivo je zverejnené na internetovej stránke mesta, no len na odkaze „Dane 

z nehnuteľnosti“, čo môže spôsobiť ťažkosti občanovi, ktorý chce podať daňové priznanie za 

psa. Vhodnejšie by bolo všetky tlačivá zverejniť na odkaze – „Miestne dane a poplatky“ alebo 

opakovane pri každom druhu miestnej dane. 

 

Predmet dane: pes starší ako šesť mesiacov chovaný právnickou alebo fyzickou osobou. 

 

Oslobodenie od dane: osamelí dôchodcovia nad 70 rokov veku bez podania písomnej žiadosti. 
 
Správca dane poskytuje 50 % úľavu dane za psa pre držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným 

postihnutím na základe predloženej fotokópie preukazu ZŤP.   

 

Sadzba dane na celom území  mesta Trebišov je stanovená za jedného psa a kalendárny 

rok nasledovne: 

 pes chovaný v domoch bytovej výstavby 40,00 € 

 pes chovaný v rodinných domoch 10,00 € 

 

Tabuľka porovnania výšky dane za psa a jednotlivé mestá v roku 2018: 

Mesto 
Výška dane za psa v € 

Bytový dom Rodinný dom 

Trebišov 40 10 

Košice 40 10 

Prešov 40 10 

Michalovce 35 10 

Vranov nad Topľou 34 14 

Humenné 34 7 

Bardejov 34 17 

Snina 35 10 

Sobrance 20 7 

Sečovce 25 7 

Spišská nová Ves 50 25 

 

 

Celková výška predpísanej a zaplatenej dane za psa v meste Trebišov za rok 2018 

 

Za rok 2018 bol predpis dane za všetkých evidovaných psov v meste Trebišov – 17 817,21 € 

Uskutočnené platby – 16 189,74 € 

Neuhradené – 1 627,47 € 
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Preplatky – 138,35 € 

Nedoplatky – 1 765,82 € 

 

Platenie dane za psa v rómskej osade za rok 2018 

 

Z celkového počtu – 12 evidovaných psov vo vlastníctve 11-tich daňových subjektov v lokalite 

rómskej osady má k 31.12.2018 splnenú daňovú povinnosť jediná majiteľka psa s bydliskom 

na Jesennej ulici! 

Predpis dane za psa v rómskej osade (rok 2018) – 120 € 

Zaplatená daň (rok 2018) – 10 € 

Nedoplatky (rok 2018) – 110 € 

 

Vývoj nedoplatkov dane za psa v meste Trebišov za roky 2016 - 2018: 

Rok Počet dlžníkov Výška nedoplatkov v € 

2016 243 10 552,93 

2017 232 10 729,10 

2018 236 10 631,24 

 

Správca dane rieši vymáhanie nedoplatkov dane za psa upomienkami a následne exekučnými 

konaniami. Za roky 2016, 2017 a 2018 je vedených spolu 24 exekučných konaní na celkovú 

výšku dlhu 2 017,48 €.  

K 31.12.2018 len dvaja dlžníci vyrovnali v exekučnom konaní svoje pohľadávky, v oboch 

prípadoch po 40 €. 

 

 

Závery – zistené nedostatky: 
 

1. Evidenčné známky nemajú pridelené všetky psy zapísané v zozname evidovaných psov 

v meste Trebišov. 

2. Známky s evidenčným číslom sa vydávajú v podmienkach mesta Trebišov až pri prvom 

zaplatení. Vydávať by sa mali hneď pri prihlásení psa do evidencie. 

3. Zoznam evidovaných psov v meste Trebišov nie je zverejnený na internetovej stránke 

mesta. 

4. Mesto systémovo nevyzýva majiteľov psov neprihlásených v evidencii k splneniu si 

svojich zákonných povinností. 

5. Nevykonávajú sa pravidelné  a komplexné vyhľadávacie akcie vedúce k identifikácii 

majiteľov neprihlásených psov v evidencii.  

6. Správca dane systémovo nevyzýva neplatičov daní k zaplateniu nedoplatkov na 

daniach. 

7. V rómskej osade je stále množstvo túlavých psov, ku ktorým sa nehlási žiadny majiteľ. 

Takmer všetky psy v osade sú bez veterinárnej starostlivosti a niektoré psy sú 

nebezpečné. 

8. V rómskej osade dlhú dobu nebol vykonaný plošný odchyt túlavých psov a ich 

sterilizácia.  

9. Mesto Trebišov nemá prihlásených v evidencii ani svojich strážnych psov a nie sú 

vedení ani v majetku mesta. 

10. Mesto Trebišov zatiaľ nevyzvalo vlastníkov psov k povinnosti zabezpečiť trvalé 

označenie psa čipom - § 19 ods. 11 zákona 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. 
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Odporúčania: 
 

 Vyzvať vlastníkov psov k prevzatiu nevydaných evidenčných známok a vyžadovať 

označenie psa evidenčnou známkou. 

 Evidenčné známky vydávať pri registrácii psa a nie až pri zaplatení. 

 Zverejniť zoznam evidovaných psov na internetovej stránke mesta. 

 Pravidelne vyzývať majiteľov psov k prihláseniu psa do evidencie, k plateniu daní 

a vykonávať kontroly a zisťovacie akcie na odhalenie majiteľov neprihlásených psov. 

 Pravidelne vykonávať odchyt túlavých psov v osade, umiestňovať ich do karanténnej 

stanice a zabezpečiť systematické sterilizačné akcie. 

 Zapísať na kartu majetku dvoch strážnych psov v Stredisku osobnej hygieny a práčovne 

na Medickej ulici a jedného psa v Mestskom hospodárskom stredisku a prihlásiť ich do 

evidencie psov. 

 Vyzvať vlastníkov psov k splneniu si povinnosti zabezpečiť trvalé označenie psa čipom. 

 

 

Lehoty pre kontrolovaný subjekt: 
 

Návrh správy z kontroly predložený dňa 23.1.2019.  

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 28.1.2019.  

Námietky k návrhu správy neboli podané. 

 

Lehota na predloženie písomnej správy o opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov 

zistených pri kontrole a odstránení ich príčin – do 31.5.2019. 

 

 

 

 

V Trebišove, dňa 29.1.2019   

 

 

 

 

                                                                                                       _____________________ 

                                                                                                            Ing. Ľubomír Princík 

                                                                                                          hlavný kontrolór mesta 



 
 

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov          
                                                                                                              

Číslo: 37 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:  11.2.2019 

 

 

Názov materiálu:  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 

 

 

Obsah materiálu:  správa  

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018. 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

Spracoval: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

 

 

 

 

 

 

 

V Trebišove, dňa  28.1.2019 

 

 

 

       predkladateľ 
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Hlavný kontrolór Mesta Trebišov 

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 

 

 
V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

predkladám Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trebišov za rok 2018.  

 

Rozsah kontrolnej činnosti v priebehu hodnoteného obdobia bol vykonávaný v súlade s § 18d 

zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý kontrolnú 

činnosť hlavného kontrolóra definuje ako kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a 

efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s 

majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a 

finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania 

všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení 

obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia 

ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 

 

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podľa zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov podliehajú: 

 

a) Obecný (mestský) úrad, 

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, 

c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s 

majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu 

dotýkajúcom sa tohto majetku,  

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné 

finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v 

rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.  

 

Kontrolná činnosť bola vykonávaná podľa plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018, ktorý 

bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove (MsZ) č. 129/2017 zo dňa 

11.12.2017, plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018,  schváleným uznesením MsZ č. 

82/2018 zo dňa 1.8.2018, na základe podnetov poslancov MsZ, požiadania primátora mesta 

a z vlastného podnetu na základe poznatkov z vyhodnotenia podaní, o ktorých sa hlavný 

kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti. 

  

V nadväznosti na schválené plány kontrolnej činnosti, prijaté uznesenia mestského 

zastupiteľstva a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite v znení 

neskorších predpisov, bola činnosť hlavného kontrolóra zameraná na: 

 

A. výkon kontrolnej činnosti 

B. vedenie centrálnej evidencie sťažností, podnetov a petícií a vypracovanie správy 

o kontrole vybavovania sťažností a petícii 

C. výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so 

zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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A. Výkon kontrolnej činnosti 
 

V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2017 vykonaných a ukončených 11 kontrol, 3 

kontroly boli začaté. Prehľad vykonaných kontrol v poradí podľa ich predloženia na 

rokovanie miestneho zastupiteľstva:  

 

Kontroly vykonané a ukončené v roku 2018: 

 

1. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v Bytovom 

podniku Trebišov, s. r. o.  
Kontrola bola vykonaná v čase od 29.11.2017 do 26.2.2018.  

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 5.3.2018 

                                                                                   

2. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2017 

Kontrola bola vykonaná v čase od 28.12.2017 do 26.2.2018.  

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 5.3.2018.  

 

3. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2017 

Kontrola bola vykonaná v čase od 20.3.2018 do 9.5.2018.  

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 14.5.2018.  

 

4. Kontrola stavu vybraných nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trebišov – 2. etapa 

Kontrola bola vykonaná v čase od 20.3.2018 do 19.6.2018.  

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 1.8.2018.  

 

5. Kontrola nájomných zmlúv o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta 

Trebišov so zameraním na správnosť určenia výmery prenajatej plochy 

a celkového stavu nájomných priestorov 

Kontrola bola vykonaná v čase od 22.3.2018 do 11.9.2018.  

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 17.9.2018.  

 

6. Kontrola  

a. súladu spätného doplatenia platu primátorovi mesta za mesiace január až 

august 2013 a alikvotnej časti mesiaca september v októbri 2013, na 

základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 83/2013 zo dňa 

25.9.2013, ktorým mestské zastupiteľstvo určilo plat primátora na rok 

2013  

b. súladu spätného doplatenia platu zástupcovi primátora mesta za mesiace 

január až august 2013 a alikvotnej časti mesiaca september v októbri 

2013, v nadväznosti na určenie platu primátora podľa bodu 1. 

Kontrola bola vykonaná v čase od 17.5.2018 do 8.11.2018.  

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 19.12.2018.  

 

7. Kontrola realizácie náhradnej výsadby na základe vybraných rozhodnutí 

o výruboch drevín na území mesta Trebišov 

Kontrola bola vykonaná v čase od 15.10.2018 do 6.12.2018.  

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 19.12.2018.  
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8. Kontrola hospodárnosti pri vývoze a uložení komunálneho, stavebného 

a biologického odpadu v rámci mesta Trebišov 

Kontrola bola vykonaná v čase od 16.10.2018 do 11.12.2018.  

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 19.12.2018.  

 

9. Kontrola prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách 

vykonaných v roku 2017 

Kontrola bola vykonaná v čase od 24.8.2018 do 28.12.2018.  

Správa o výsledku kontroly bude prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 11.2.2019. 

 

10. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom 

hospodárskom stredisku 

Kontrola bola vykonaná v čase od 16.10.2018 do 28.12.2018.  

Správa o výsledku kontroly bude prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 11.2.2019. 

 

11. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2018 

(volebné obdobie 2014 – 2018) 

Kontrola bola vykonaná v čase od 4.12.2018 do 28.12.2018.  

Správa o výsledku kontroly bude prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 11.2.2019.  

 

 

Kontroly začaté v roku 2018: 

 

1. Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

hospodárení s verejnými financiami v podobe dotácii z rozpočtu mesta Trebišov 

pre Mestský športový klub mládeže za rok 2017.  
Kontrola bola vykonaná v čase od 20.12.2018 do 29.1.2019.  

Správa o výsledku kontroly bude predložená na rokovanie MsZ dňa 11.2.2019. 

 

2. Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

hospodárení s verejnými financiami súvisiacimi s činnosťou mestského 

aktivačného strediska v roku 2014 s vyčíslením nákupu jednotlivých položiek 

podľa druhov a vyplatených mzdových prostriedkov 

Kontrola bola vykonaná v čase od 20.12.2018 do 29.1.2019.  

Správa o výsledku kontroly bude predložená na rokovanie MsZ dňa 11.2.2019. 

 

3. Kontrola počtu psov v rómskej osade a koľkí majitelia si v tejto súvislosti platia 

daňovú povinnosť   
Kontrola bola vykonaná v čase od 20.12.2018 do 29.1.2019.  

Správa o výsledku kontroly bude predložená na rokovanie MsZ dňa 11.2.2019. 

 

Iná činnosť v rámci výkonu kontrol: 

 

V priebehu roka 2018 hlavný kontrolór upozornil vedenie mesta Trebišov a poslancov MsZ 

na niektoré závažné skutočnosti zistené pri výkone kontrolnej činnosti: 

 

1. 17.9.2018 –  Upozornenie č. 2 na nedodržiavanie zmluvy 

medzi  Enviromentálnym fondom a Mestom Trebišov 
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2. 17.9.2018 – Upozornenie na zaburinené a neudržiavané pozemky vo vlastníctve 

mesta a vo vlastníctve súkromných osôb 

3. 17.9.2018 – Upozornenie na neoprávnené poberanie poľnohospodárskych dotácii 

na mestské pozemky 

 

V roku 2018 bola hlavným kontrolórom podaná žiadosť na preskúmanie zákonnosti: 

 

1. 3.8.2018 – Okresná prokuratúra Trebišov – Žiadosť o preskúmanie zákonnosti 

postupov vedenia mesta Trebišov pri projekte - Obnova mestskej plavárne 

(Fakturácia nedodaných a nevymenených 10 ks strešných panelov a nedodržanie 

pokynov statika pri rekonštrukcii strechy) 

 

      

B. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícii 
 

Do 15.5.2018 hlavný kontrolór viedol centrálnu evidenciu sťažností a petícii. Do tohto 

dátumu boli na Mestský úrad v Trebišove doručené 2 sťažnosti a žiadna petícia. 

 

Od 15.5.2018 je platná a účinná Smernica upravujúca postup pri vybavovaní sťažností 

a petícií, podľa ktorej centrálnu evidenciu sťažností a petícií v podmienkach mesta Trebišov 

vedie prednosta Mestského úradu v Trebišove (§ 10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach). 

 

Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra bude v 1. polroku 

2019 vykonaná kontrola vybavovania sťažností a petícii za rok 2018. 

 

 

C. Výkon iných odborných činností 
 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta v hodnotenom období 

spracoval: 

 

-   Stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2017 

-   Stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Trebišov na rok 2019 

 

 

 

 

V Trebišove, dňa 29.1.2019 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                    Ing. Ľubomír Princík 

                                                                                                  hlavný kontrolór mesta 
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