
 

V Trebišove 10.04.2019  
Č. j.: 13593/2019/1-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 4. zasadnutie Mestského  zastupiteľstva 

v Trebišove, ktoré sa uskutoční           

v pondelok 15. apríla 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 bytovej 

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

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

komunity 

11. Informatívna správa o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta Trebišov 

za rok 2018 

12. Správa o činnosti Mestskej polície Trebišov za rok 2018 

13. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2019 

14. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2019 

15. Žiadosť o úverový produkt – kontokorentný úver 

16. Schválenie dotácií pre iné ako športové účely 

17. Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami 

18. Oprava miestnych komunikácií – 2019 

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

 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV  



20. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 108/2011, ktorým sa 

vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov 

21. Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Trebišov 

22. Všeobecne záväzné nariadenie o trhových miestach a trhovom poriadku 

23. Koncepčný zámer – Majetkovoprávne vysporiadanie mestských pozemkov dlhodobo 

užívaných inými osobami 

24. Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. NP – 4/2016 

25. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 

medzi mestom Trebišov a VSD a.s. 

26. Vzdanie sa členstva v Komisii sociálnej Mestského zastupiteľstva v Trebišove 

27. Odvolanie a schválenie zástupcov mesta Trebišov v dozornej rade obchodnej spoločnosti 

Bytový podnik Trebišov s.r.o. 

28. Zásady odmeňovania členov volených orgánov 

29. Organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 

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

31. Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 

32. Správa o výsledku kontroly pokladničnej hotovosti v pokladni Mestského úradu v Trebišove 

33. 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 

34. Rôzne 

35. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            PhDr. Marek Čižmár   



 

Komisia finančná         
                                                                                                              

Číslo: 6 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 15.04.2019 

 

 

 

 

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 27.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Peter Duč, predseda komisie 

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie 

 

 

 

V Trebišove 29.03.2019 

 

 

 

predkladateľ 

 

 

 

 

 

 

 



Komisia finančná         
               

 

                                                                               

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 27.03.2019 
 

 

 

    Poslanci    Neposlanci 

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

    2. Miroslav Davala    2. PhDr. Andrej Bandoľa

    3. Ing. Peter Bobík   3. Ing. Jozef Cifranič  

       

                  

Neprítomní členovia komisie: 1. Ing. Jozef Gazdag      

         

     

          

Ostatní prítomní:                     1. Mgr. Peter Sovák 

2. PhDr. Beáta Hippová

  

 

    

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie finančnej komisie otvoril predseda komisie Ing. Duč.  

 

Program rokovania bol schválený jednomyseľne. 

 

2. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2019 

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. 2/2019 prerokovala 

a odporúča MsZ zobrať na vedomie. 

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

 

3. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2019 

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. 3/2019 prerokovala 

a odporúča MsZ zobrať na vedomie. 

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

4. Žiadosť o úverový produkt – kontokorentný úver  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 



Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Mesto Trebišov žiada Všeobecnú úverovú banku, a.s. Bratislava 

o poskytnutie kontokorentného úveru vo výške 250 000,00 EUR, pri úrokovej sadzbe 

1M Euribor + 0,35% p.a., bez záväzkovej provízie a bez zabezpečenia. Súčasťou 

predkladaného materiálu je aj kladné stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu 

podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – kontokorentného úveru. 

  

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť 

v predloženej podobe. 

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

5. Zásady odmeňovania členov volených orgánov 
Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Aktuálne Zásady odmeňovania členov volených orgánov sú účinné od 

01.01.2013. Vzhľadom na fakt, že zasadnutia jednotlivých komisií, MsR  

i samotného MsZ a v neposlednom rade i príprava na zasadnutia, trvajú niekoľko 

hodín a práca v komisii je vysoko odborná vec, bol vypracovaný návrh na zvýšenie 

odmien členov volených orgánov. 

 

Finančná komisia Zásady odmeňovania členov volených orgánov prerokovala 

a odporúča MsZ schváliť v predloženej podobe.  

 

ZA – 5  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 1 

 

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 je rozšírený a upravený z dôvodu prevodu činností 

a prechodu zamestnancov na Technické služby mesta Trebišov. Poslanec Ing. Bobík 

navrhol z pracovných činností Technických služieb mesta Trebišov, v časti 

sadovnícke úpravy, vypustiť časť zeleninové priesady, pretože ceny priesad sa 

v sezóne menia. Ceny priesad by vychádzali z interného cenníka Technických 

služieb platného pre konkrétne obdobie sezóny.  

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ Cenník služieb 

poskytovaných mestom a mestskými organizáciami schváliť  po navrhovanej úprave 

poslanca Ing. Bobíka.  

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

7. Rôzne  

Do bodu rôzne nebol predložený žiadny materiál na prerokovanie.  

 

8. Diskusia 

Poslanec Ing. Bobík navrhol, aby sa finančná komisia v pravidelných intervaloch 

zaoberala návrhmi prípadných opatrení súvisiacimi s odpadovým hospodárstvom, 

nakoľko v roku 2019 sa bude schvaľovať Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnych daniach. Viceprimátor 



Ing. Duč informoval členov komisie, že mesto na nastavení systému odpadového 

hospodárstva v súčasnosti pracuje a zároveň poprosil všetkých členov finančnej 

komisie, aby aj oni prispeli svojimi návrhmi a poznatkami z praxe, pretože bude 

potrebné vhodne nastaviť systém z paušálnych poplatkov na množstevný zber, 

akceptujúc úroveň separácie jednotlivých občanov mesta Trebišov.    

  

9. Záver  

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

za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

V Trebišove 29.03.2019 

 

 

Zapísala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie 

Schválil: Ing. Peter Duč, predseda komisie 



 
 

Komisia výstavby a majetku       
                                                                                                              

Číslo: 7 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 15.4.2019 

 

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 21.3.2019 

 

 

          

 

 

 

Predkladá: Ing. Dušan Biž, predseda komisie 

Spracoval: Ing. Eva Bučková, tajomník komisie 

 

 

V Trebišove 25.3.2019 

 

 

 

predkladateľ 
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Komisia výstavby a majetku 
 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 21.3.2019 
 

 

     Poslanci    Neposlanci 

 

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

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

    3. František Tomko                             

    4. Ing. Jaroslav Soták                                                           

       

Neprítomní členovia komisie:   1. Eduard Janoško                                                              

     

Ostatní prítomní:                     1. Ing. Eva Bučková 

                     2. Ing. Peter Duč 

          3. Mgr. Peter Sovák 

                     4. Ing. Ladislav Valiska - Timečko 

          5. Ing. arch. Alexander Bugala 

          6. Ing. Ján Bogda  

 

           

                                                                                                                     

Priebeh rokovania: 

 

1. Úvod 

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

s návrhom na stiahnutie bodu č. 7 pozvánky z rokovania komisie výstavby a majetku a to 

z dôvodu nedoručenia úplného materiálu žiadateľom o odpredaj časti pozemku - spoločnosťou 

ARDIS, s.r.o.  Zároveň uviedol názov materiálu, ktorý bude prerokovaný v bode Rôzne. 

 

Hlasovanie: za – 4 členovia, proti – 0 členov, zdržalo sa: - 0 členov 

2. Návrh opráv ciest a chodníkov  na rok 2019 

3. Žiadosti o zmenu územného plánu – zmeny a doplnky č.5 

4. Koncepčný zámer k odpredaju pozemkov užívaných inými osobami 

5. Žiadosť spoločnosti VVS a.s. Košice o zriadenia vecného bremena a odpredaj pozemku 

6. Žiadosť spoločnosti VSD a.s. o odkúpenie pozemku a zriadenie vecného bremena, stavba: 

zriadenie trafostanice 

7. Rôzne 

2. Návrh opráv ciest a chodníkov na rok 2019 

Ing. Bogda  doplnil na komisii prerokovávaný materiál o novú Dôvodovú správu k návrhu opráv 

mestských komunikácií na rok 2019 a to z dôvodu zmeny v bode č. 13 – Ul. Štúrova, kde sa navrhuje 

opraviť iba východný chodník, nakoľko západný chodník nebude možné opraviť z dôvodu 

rekonštrukcie vodovodu. Zároveň sa doplnila nová navrhovaná opravovaná plocha - prístupová cesta 
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k parkovacej ploche vedľa servisu Bamara (bod č. 2 materiálu). Predložený materiál bol doplnený aj o 

predpokladanú hodnotu opráv mestských komunikácií vo výške 263 380 € s DPH. 

 

Poslanec Tomko namietal prečo nebola do návrhu opráv ciest a chodníkov na rok 2019 zahrnutá 

lokalita sídliska Juh. 

Ing. Bogda uviedol, že predmetná lokalita bude riešená v budúcnosti komplexne – bytová výstavba 

a parkovanie. Zároveň navrhuje opraviť príjazdovú cestu Materskej škôlky na Ul. Komenského. 

 

Po diskusii jednotlivých členov komisie bolo prijaté nasledovné stanovisko komisie: 

Stanovisko komisie:  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove schváliť predložený návrh opráv ciest 

a chodníkov na rok 2019 vo výške 263 380 € s DPH. 

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

3. Žiadosti o zmenu územného plánu – zmeny a doplnky č.5 

Lokalita č. 1 - pozemky registra C KN, parc. č. 4202/4, 4208/5, katastrálne územie Trebišov: 

Členom  komisie bola poskytnutá modelová situácia umiestnenia obchodnej jednotky CBA na vyššie 

uvedenej lokalite. 

Ing. Duč oboznámil prítomných so stanoviskom mesta: 

Mesto Trebišov požaduje pre túto lokalitu vypracovať investičný zámer pre výstavbu bytového 

komplexu s vlastným parkovaním, ktoré bude súčasťou budovy, alternatívne samostatnej budovy – 

parkovacieho domu. 

Ing. Telepovský ako riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu upozornil na problém so 

zásobovaním v prípade umiestnenia obchodnej jednotky CBA v tejto lokalite. 

Ing. Soták a poslanec Tomko uviedli, že sú za zmenu územného plánu navrhovanej lokality. 

Ing. arch. Bugala ako vedúci oddelenia výstavby a majetku odporučil vypracovanie urbanistickej 

štúdie predmetnej lokality pre následnú zmenu územného plánu. 

Po diskusii jednotlivých členov komisie bolo prijaté nasledovné stanovisko komisie: 

Stanovisko komisie: Komisia odporúča vypracovanie urbanistickej štúdie pre lokalitu č. 1 na 

náklady mesta Trebišov pre následnú zmenu  územného plánu. 

 

Hlasovanie: za – 4 členovia, proti – 1 člen, zdržal sa: - 1 člen 

Lokalita č. 2 - pozemky registra C KN, parc. č. 1167/1, 1167/2, 1166,1168, katastrálne územie 

Trebišov: 

Ing. Valiska – Timečko informoval, že pre pripravovaný investičný zámer (výstavba rodinného domu) 

na predmetnom pozemku je potrebná zmena funkčného využitia územia na Obytné územie so 

zástavbou rodinných domov. V súvislosti s týmito skutočnosťami je potrebné spracovať zmeny 

a doplnky záväznej časti ÚPN mesta Trebišov na náklady žiadateľa.  
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Stanovisko komisie:  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove schváliť obstaranie zmien a doplnkov 

lokality č.2. Územného plánu mesta Trebišov. 

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

4. Koncepčný zámer k odpredaju pozemkov užívaných inými osobami 

Ing. Valiska – Timečko informoval, že identický Koncepčný zámer bol prijatý uznesením mestského 

zastupiteľstva č. 71/2016 a platil v lehote do 30.06.2017. Mesto Trebišov prejavuje vôľu umožniť 

fyzickým osobám, ktoré  možnosť vysporiadania používaných pozemkov nevyužili, aby predmetné 

pozemky majetkovoprávne vysporiadali do 30.06.2022.   

 

Po diskusii jednotlivých členov komisie bolo dohodnuté doplnenie bodu 10 na konci vety o slovné 

spojenie „ a inžinierske stavby“.  

 

Stanovisko komisie:  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove schváliť predložený Koncepčný zámer 

pre majetkovoprávne vysporiadanie mestských pozemkov dlhodobo užívaných inými osobami 

po následnej zmene textácie v bode č.10.  

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

5. Žiadosť spoločnosti VVS a.s. Košice o zriadenia vecného bremena a odpredaj pozemku 

Stanovisko komisie: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove: 

a) schváliť uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Trebišov, so sídlom M. R.      

Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov, ako povinným a Východoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou, a.s. so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako oprávneným, ktorou povinný 

zriaďuje za jednorazovú odplatu 358,00 EUR vecné bremeno v prospech oprávneného k časti 

slúžiaceho pozemku v katastrálnom území Trebišov, pozemok reg. C KN parc. č. 3966/1, zastavané 

plochy a nádvoria, zapísaných na LV 4170, ktorý je vedený Okresným úradom Trebišov, 

katastrálnym odborom - pracovisko Trebišov, ktorej obsahom je povinnosť povinného strpieť 

umiestnenie kanalizácie v rozsahu podľa geometrického plánu č. 45360090-8/2015 vypracovaného 

spoločnosťou Eli-Geo s.r.o., Lučkovce 24, 072 03 Moravany, úradne overeného dňa 12.02.2015 

a umiestnenie NN prípojky v rozsahu podľa geometrického plánu č. 36587656-37/2015 

vypracovaného spoločnosťou Lupo-Geo s.r.o., Jana Husa 1460/23, 075 01 Trebišov, úradne 

overeného dňa 27.04.2015. 

 

b) schváliť prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, na základe kúpnej zmluvy, ktorá je 

prílohou tohto uznesenia, v súlade s ustanovením §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 3966/807 o výmere 5 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,   v katastrálnom území 

Trebišov, ktorý vznikol odčlenením z pôvodného pozemku parcely registra C KN, parc. č. 3966/1 

o výmere 7140 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je

 
zapísaný na liste vlastníctva 

č. 4170, vedeného Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom Trebišov, katastrálne územie 

Trebišov, vo vlastníckom podiele 1/1, na základe geometrického plánu č. 45360090-66/2015, 

vypracovaného spoločnosťou Eli-Geo s.r.o. Lučkovce 24, 072 03 Moravany zo dňa 05.08.2015, úradne 

overeného dňa 6.08.2015, v prospech nadobúdateľa: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
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so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, za kúpnu cenu 250 EUR z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v usporiadaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

zastavanej stavbou nadobúdateľa. 

 

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

 

6. Žiadosť spoločnosti VSD a.s. o odkúpenie pozemku a zriadenie vecného bremena, stavba: 

zriadenie trafostanice 

Stanovisko komisie: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove: 

a) schváliť uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

registra C KN, parcelné čísla 2302/1 a 2319/1, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie 

Trebišov, zapísaných na LV č. 4170,  o výmere 77 156 m
2
, v rozsahu podľa priloženej situácie,  

v prospech oprávneného Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice. Za 

účelom uloženia VN/NN elektrického vedenia o predpokladanej dĺžke 40,0 m. 

 

b) schváliť uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve nehnuteľného majetku mesta, časti 

pozemku registra C KN, parcelné číslo 2302/1, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie 

Trebišov, zapísaného na LV č. 4170 o predpokladanej výmere 15 m
2 

, v prospech nadobúdateľa 

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
 
za účelom výstavby kioskovej 

trafostanice. 

 

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

 

7. Rôzne 

Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. NP – 4/2016 v znení  Dodatku č. 1 zo dňa 

15.5.2017 pre Hokejový klub 2016 Trebišov do 1.6.2021. 

Stanovisko komisie: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove schváliť uzavretie 

vyššie uvedeného Dodatku č.2. 

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

 

VZN mesta Trebišov o trhových miestach a trhovom poriadku 

 

Ing. Duč uviedol, že predložené VZN definuje nové trhové miesta v meste Trebišov a to v na Ulici M. 

R. Štefánika v budove KaSS, kde na pôvodnom mieste nanovo zriaďuje tržnicu. Zároveň ruší 

trhovisko na Kutnohorskej ulici. Ďalej rozširuje možnosť ambulantného predaja v Mestskom parku aj 

pri príležitostiach kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a to vzhľadom na rastúci počet 

týchto podujatí. 

V bode 5.5 VZN rozširuje možnosť predaja na trhových miestach s ambulantným predajom 

o pekárenské výrobky. 

 

Hlasovanie: za – 5 členov, proti – 1 člen, zdržal sa: - 0 členov 
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Poslanec Tomko informoval prítomných o požiadavkách obyvateľov mestskej časti Paričov na 

dokončenie úprav a zveľadenie lokality. Petičný výbor mestskej časti Paričov je zastúpený Michalom 

Siedleckým. 

 

Ing. Duč uviedol, že mesto vie vyhovieť väčšine požiadaviek uvedených v predmetnom liste. 

 

Ing. Biž na záver požaduje, aby v prípade spracovania urbanistickej štúdie lokality č. 1, táto bola 

predložená na rokovaní komisie výstavby a majetku. Taktiež upozornil na poškodený relatívne nový 

chodník v novej časti cintorína, nedokončenú zvonicu a nedokončený náter oplotenia v tejto časti 

rozšírenia cintorína. 

 

 

 

Zapísal: Ing. Eva Bučková, tajomník komisie 

 

Schválil: Ing. Dušan Biž, predseda komisie 



 
 

Komisia bytová 
                                                                                                              

Číslo: 8 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 15.04.2019  

 

 

Názov materiálu: Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej 

 

 

Obsah materiálu: - informatívna správa 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

 

berie na vedomie 

Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie bytovej zo dňa 26.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Mgr. Viera Mokáňová, predsedníčka komisie 

Spracoval: Mgr. Petronela Lučanská, tajomníčka komisie 

 

 

V Trebišove 29.03.2019  

 

 

                                                        predkladateľ 
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 Komisia bytová        
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 26.03.2019 
 

 

 

        Poslanci     Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:     1. Mgr. Viera Mokáňová   1. Ing. Maroš Štefan 

      2. Mgr. Roman Ostrožovič                        2. Mgr. Martin Dzielavský 

     3. Mgr. Martin Begala                         3. Mgr. Mária Duduričová 

    4. Ladislav Ivan                                  

                                                           

         

        

              

Ostatní prítomní:                       1.  Ing.  Marián Číž 

2.  Mgr. Petronela Lučanská 

           

           

                                    

Priebeh rokovania:  

 

1. Prideľovanie voľného mestského nájomného bytu: 
       

I. kategória: 

3538/1-3  ul. B. Němcovej   1. izbový, I. kategória, 1. poschodie, výška nedoplatkov ku dňu 

odovzdania bytu: 0,00 € 

 

Komisia odporúča pridelenie nájomného bytu  č. 3538/1-3 na ul. B. Němcovej  Helene Štofanikovej. 

Komisia odporúča pred podpísaním NZ predložiť čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvedených 

v žiadosti o pridelenie mestského nájomného bytu, ako aj o tom, že nie je vlastníkom žiadnej 

nehnuteľnosti určenej na bývanie. 

Komisia odporúča nájomnú zmluvu uzavrieť do 31.03.2020. 

Hlasovanie:    
Za: 7    Proti:    0    Zdržal sa:     0 

 

2. Prerokovanie došlých žiadostí od občanov na Mestský úrad Trebišov 
 

Dohoda o vzájomnej výmene bytov 

Martin Mach s manž., ul. SNP 3886/108, 075 01 a Ing. Silvia Tirpáková, u. SNP 3886/108, Trebišov 

žiadajú  o vzájomnú výmenu bytov. 

 

Komisia súhlasí so vzájomnou výmenou bytov medzi Martinom Machom s manž. (ako I. nájomcom) 

a Ing. Silviou Tirpákovou (ako II. nájomcom).  

Hlasovanie:   
Za:  7    Proti:       0    Zdržal sa:      0 

 

Žiadosť o výmenu bytu 
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Emil Tipan, Zimná 1645/1, Trebišov žiada o výmenu 2 izbového bytu za 1-izbový z rodinných 

dôvodov. 

Komisia nemôže žiadosti vyhovieť, nakoľko Mesto Trebišov nemá k dispozícii voľný mestský 

nájomný byt. 

Hlasovanie:   
Za:  7    Proti:       0    Zdržal sa:        0 

 

3. Rôzne 
 

Voľné byty: 

II. kategória: 

a.) 1645/3-13  ul. Zimná   - Tancoš Igor       -  byt odovzdaný  17.08.2018  

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 pridelenie nájomného bytu  č. 1645/3-13 na ul. Zimnej Marekovi Pulkovi 

a Denise Kanalošovej.  

Komisia odporúča pred podpísaním NZ predložiť čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvedených 

v žiadosti o pridelenie mestského nájomného bytu, ako aj o tom, že nie sú vlastníkmi žiadnej 

nehnuteľnosti určenej na bývanie. 

Komisia odporúča nájomnú zmluvu uzavrieť do 30.09.2019. 

Hlasovanie: 

Za: 7    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 odporúča pridelenie nájomného bytu  č. 1645/1-25 na ul. Zimnej Matúšovi Korovi a Márii 

Korovej. 

Komisia odporúča pred podpísaním NZ predložiť čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvedených 

v žiadosti o pridelenie mestského nájomného bytu, ako aj o tom, že nie sú vlastníkmi žiadnej 

nehnuteľnosti určenej na bývanie. 

Komisia odporúča nájomnú zmluvu uzavrieť do 30.09.2019. 

Hlasovanie: 

Za: 7    Proti:      0               Zdržal sa:           0 
 

 

 

 

 

 

 
Zapísala: Mgr. Petronela Lučanská, tajomníčka komisie 

 

Schválila: Mgr. Viera Mokáňová, predsedníčka komisie 



 
 

 Komisia školstva, kultúry a športu          
                                                                                                              

 

Číslo: 9 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 15.04.2019 

 

 

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

20.03.2019 

 

 

Obsah materiálu: - informatívna správa 

           

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  

 

A/ berie na vedomie 

Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu zo dňa 20.03.2019 

 

B/ schvaľuje 

1. Odvolanie Ing. Mariána Kolesára, Ing. Ľubomíra Bullu, Mgr. Martina Begalu a Mgr. Radovana 

Pristáša, 

delegovanie Mgr. Viery Mokáňovej, Ing. Dušana Biža, Mgr. Romana Ostrožoviča a Miroslava 

Davalu  ako zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej škole Pribinova 34, Trebišov,  

2. Odvolanie Mgr. Beáty Kereštanovej, Ing. Jozefa Cifraniča a Mariána Danka, 

delegovanie Mgr. Jindřicha Sosnu, Mgr. Romana Ostrožoviča a Ladislava Ivana ako zástupcov 

zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej škole M. R. Štefánika 910/51, Trebišov, 

3. Odvolanie Gabriela Garaniča, Ing. Petra Bobíka, Ing. Gejzu Goreho a Marty Berešovej, 

delegovanie Ing. Jozefa Gazdaga, PhDr. Daniely Feckovej, MUDr. Ľudmily Vasilkovej a Ing. 

Martina Telepovského ako zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej škole Komenského 

1962/8, Trebišov, 

4. Odvolanie JUDr. Juliany Paškovej, Ing. Ľubomíra Bullu, Mgr. Martina Begalu a Viery 

Hutmanovej,  

delegovanie Kolomana Demetera, Bc. Jozefa Gedeona, Babkena Chačlariana a Mgr. Jindřicha 

Sosnu ako zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej škole I. Krasku 342/1, Trebišov, 

5. Odvolanie Mariána Danka, Vladimíra Horňáka a Ing. Petra Bobíka,  



 
 

delegovanie MVDr. Ivana Hrdlíka, Jozefa Krucovčina a Mgr. Martina Begalu ako zástupcov 

zriaďovateľa v Rade školy pri Materskej škole Komenského 1964/11, Trebišov, 

6. Odvolanie MUDr. Rudolfa Hrdlíka, JUDr. Juliany Paškovej, Ing. Mariána Kolesára a Mgr. 

Radovana Pristáša, 

delegovanie Mgr. Beáty Kereštanovej, Ing. Petra Duča, Ing. Petra Bobíka a MUDr. Dušana Tomka 

ako zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Materskej škole Hviezdoslavova 422/3, Trebišov, 

7. Odvolanie Marty Berešovej, Ing. Jozefa Cifraniča, Kolomana Demetera a MVDr. Ivana Hrdlíka,  

delegovanie Ing. Dušana Biža, Ing. Petra Duča, Ladislava Ivana a MUDr. Ivety Čeplíkovej ako 

zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Materskej škole Škultétyho 1031/26, Trebišov, 

8. Odvolanie MUDr. Dušana Tomka, Ing. Jaroslava Sotáka, Ing. Jaroslavy Tereščákovej a Ing. 

Gejzu Goreho, 

delegovanie Ing. Jozefa Gazdaga, PhDr. Daniely Feckovej, Jozefa Krucovčina a Miroslava Davalu 

ako zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej umeleckej škole, Mariánske námestie 

252/5, Trebišov, 

9. Odvolanie MVDr. Ivana Hrdlíka, Ing. Róberta Puciho, Babkena Chačlariana a Vladimíra 

Horňáka, 

delegovanie Ing. Gejzu Goreho, Ing. Jaroslava Sotáka, MUDr. Ľudmily Vasilkovej a Ing. Martina 

Telepovského ako zástupcov zriaďovateľa v Rade školského zariadenia pri Centre voľného času T. 

G. Masaryka 2229, Trebišov. 

  

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka komisie 

Spracoval: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie 

 

 

V Trebišove 21.03.2019 

 

 

 

 

predkladateľ 
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Komisia školstva, kultúry a športu          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 20.03.2019 
 

 

     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. Viera Mokáňová 

                                                                                                           2. Mgr. Peter Sovák 

                                                                                                           3. Mgr. Jindřich Sosna 

          4. Mgr. Danica Gajdošová 

                    

 

     

Priebeh rokovania: 

 

1. Úvod 

Všetkých prítomných privítala a zasadnutie 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 na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov 

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

komisie s jeho obsahom. Mgr. Viera Mokáňová, zástupkyňa primátora, doplnila úvodné informácie 

o hlavné funkcie rady školy, ktorými sú najmä predkladať požiadavky škôl zriaďovateľovi a výberové 

konania.  

Komisia školstva, kultúry a športu jednomyseľne odporúča schváliť: 

1. Odvolanie Ing. Mariána Kolesára, Ing. Ľubomíra Bullu, Mgr. Martina Begalu a Mgr. Radovana 

Pristáša, 

delegovanie Mgr. Viery Mokáňovej, Ing. Dušana Biža, Mgr. Romana Ostrožoviča a Miroslava Davalu 

ako zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej škole Pribinova 34, Trebišov, 

2. Odvolanie Mgr. Beáty Kereštanovej, Ing. Jozefa Cifraniča a Mariána Danka, 

delegovanie Mgr. Jindřicha Sosnu, Mgr. Romana Ostrožoviča a Ladislava Ivana ako zástupcov 

zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej škole M. R. Štefánika 910/51, Trebišov, 

3. Odvolanie Gabriela Garaniča, Ing. Petra Bobíka, Ing. Gejzu Goreho a Marty Berešovej, 



Strana 2 z 3 

 

 

delegovanie Ing. Jozefa Gazdaga, PhDr. Daniely Feckovej, MUDr. Ľudmily Vasilkovej a Ing. Martina 

Telepovského ako zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej škole Komenského 1962/8, 

Trebišov, 

4. Odvolanie JUDr. Juliany Paškovej, Ing. Ľubomíra Bullu, Mgr. Martina Begalu a Viery Hutmanovej,  

delegovanie Kolomana Demetera, Bc. Jozefa Gedeona, Babkena Chačlariana a Mgr. Jindřicha Sosnu 

ako zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej škole I. Krasku 342/1, Trebišov, 

5. Odvolanie Mariána Danka, Vladimíra Horňáka a Ing. Petra Bobíka,  

delegovanie MVDr. Ivana Hrdlíka, Jozefa Krucovčina a Mgr. Martina Begalu ako zástupcov 

zriaďovateľa v Rade školy pri Materskej škole Komenského 1964/11, Trebišov, 

6. Odvolanie MUDr. Rudolfa Hrdlíka, JUDr. Juliany Paškovej, Ing. Mariána Kolesára a Mgr. 

Radovana Pristáša, 

delegovanie Mgr. Beáty Kereštanovej, Ing. Petra Duča, Ing. Petra Bobíka a MUDr. Dušana Tomka ako 

zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Materskej škole Hviezdoslavova 422/3 , Trebišov, 

7. Odvolanie Marty Berešovej, Ing. Jozefa Cifraniča, Kolomana Demetera a MVDr. Ivana Hrdlíka,  

delegovanie Ing. Dušana Biža, Ing. Petra Duča, Ladislava Ivana a MUDr. Ivety Čeplíkovej ako 

zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Materskej škole Škultétyho 1031/26 , Trebišov, 

8. Odvolanie MUDr. Dušana Tomka, Ing. Jaroslava Sotáka, Ing. Jaroslavy Tereščákovej a Ing. Gejzu 

Goreho, 

delegovanie Ing. Jozefa Gazdaga, PhDr. Daniely Feckovej, Jozefa Krucovčina a Miroslava Davalu ako 

zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej umeleckej škole, Mariánske námestie 252/5, 

Trebišov, 

9. Odvolanie MVDr. Ivana Hrdlíka, Ing. Róberta Puciho, Babkena Chačlariana a Vladimíra Horňáka,                

delegovanie Ing. Gejzu Goreho, Ing. Jaroslava Sotáka, MUDr. Ľudmily Vasilkovej a Ing. Martina 

Telepovského ako zástupcov zriaďovateľa v Rade školského zariadenia pri Centre voľného času T. G. 

Masaryka 2229, Trebišov. 

Poslanci zostávajúci v radách škôl, do ktorých boli delegovaní zriaďovateľom v uplynulom volebnom 

období: 

Mgr. Viera Mokáňová v Rade školy pri Základnej škole M. R. Štefánika 910/51, Trebišov, 

František Tomko v Rade školy pri Materskej škole Komenského 1964/11, Trebišov. 

 

3. Rôzne 

PhDr. Daniela Fecková uviedla žiadosť o poskytnutie dotácie speváckemu zboru CORALE 

COLLEGIUM v  požadovanej výške 4 000 €. Komisia odporúča schváliť sumu  3 500 €, navrhovanú 

vedením mesta, jednomyseľne.  

Poslanec Jozef Krucovčin upozornil na asfalt pred ZŠ Gorkého. Mgr. Peter Sovák, prednosta MsÚ, 

odpovedal, že asfalt bude odstránený. Mgr. Peter Sovák ďalej poskytol členom komisie informácie o 

už schválenom crossfitovom ihrisku v parku a o pláne zapojiť sa aj do ďalšej výzvy na podporu 

rozvoja športu v meste. 
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4. Záver 

V závere stretnutia Mgr. Viera Mokáňová a Mgr. Peter Sovák pozvali všetkých prítomných na verejné 

stretnutie k participatívnemu rozpočtu na rok 2019, ktoré sa uskutoční pondelok 25.03.2019 o 16.00 h 

v obradnej miestnosti MsÚ. 

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

 

 

   

Zapísal: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie 

 

Schválil: PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka komisie 



 

 

 

 

Dôvodová správa 
 

 

V zmysle § 24 ods. 16 a § 25 ods. 12 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 

funkčné obdobie rady školy štvorročné. Po jeho uplynutí zaniká členstvo všetkým členom a je 

potrebné ustanoviť nových členov.  

Rade školy pri Materskej škole Škultétyho 1031/26, Trebišov končí funkčné obdobie dňa 13.05.2019. 

Rade školy pri Materskej škole Hviezdoslavova 422/3, Trebišov končí funkčné obdobie dňa 

17.05.2019. 

Zriaďovateľ deleguje do uvedených rád škôl svojich zástupcov na ďalšie funkčné obdobie. 

Podľa § 25 ods. 5 a ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ 

SR č. 291/2004 Z. z. v znení Vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti 

o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a  finančnom 

zabezpečení, členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká aj odvolaním delegovaného zástupcu 

zriaďovateľa, teda zriaďovateľ môže odvolať zástupcov delegovaných do rád škôl aj počas funkčného 

obdobia rady školy. 

V súlade s uvedenými právnymi predpismi zriaďovateľ navrhuje odvolať zástupcov zriaďovateľa 

delegovaných v uplynulom volebnom období a delegovať nových zástupcov zriaďovateľa do rád škôl 

a školských zariadení.  

 

 

 

 
 

Spracovala: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie 

V Trebišove 12.03.2019 
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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 22.03.2019         

 

 

 

 

 

          

 

 

Predkladá: Mgr. Jindřich Sosna, predseda komisie 

Spracoval: Mgr. Miroslava Brindová, tajomníčka komisie 

 

 

V Trebišove 25.03.2019   

 

 

 

predkladateľ 
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Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 22.03.2019 
 

 

     Poslanci               Neposlanci 

 

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

     2. MVDr. Ivan Hrdlík  2. Mgr. Marián Cabada            

                                                3. Koloman Demeter                         3. Dezider Šandor                                                  

  

                                                                                                

 

                                                 

 

Neprítomní členovia komisie: 1. Ing. Gejza Gore – ospravedlnený  

                                                  

 

Ostatní prítomní:                                                            1. Mgr. Peter Sovák 

                                                                                                         2. Mgr. Martina Truhlářová 

                   3. MVDr. Ján Šestko 

                   4. Mgr. Marek Demeter 

                   5. Mgr. Rastislav Čornanič 

         

     

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. 

 

1. V bode 2. programu zasadnutia komisie bol predložený členom komisie k prerokovaniu plán  

zasadnutí komisie na rok 2019.  

 

    Komisia jednohlasne schválila predložený prerokovaný plán zasadnutí komisie na rok 2019. 

 

2. V bode 3. programu MVDr. Ján Šestko uviedol Informatívnu správu RVPS Trebišov, o stave 

a prijatých opatreniach v riešení problémov týrania psov v marginalizovaných a sociálne 

vylúčených skupinách v meste Trebišov.  

V úvode tohto bodu MVDr. Ján Šestko informoval prítomných o nevyhnutnosti registrácie psov 

(čipovania) a o sankciách ich majiteľov v prípade nesplnenia tejto povinnosti. Ďalej vyzdvihol 

doterajšiu spoluprácu s príslušnými zložkami mestského úradu a mestskou políciou. Predseda komisie 

Mgr. Jindřich Sosna dodal, že ide o dlhotrvajúci problém neidentifikácie psov, ktorý je pre danú 

skupinu občanov z finančného hľadiska náročný. Ďalej doplnil, že mesto Trebišov má uzavretú 

zmluvu s karanténnou stanicou Veľké Kapušany, prostredníctvom ktorej za účasti mestskej polície a 

rómskej poriadkovej služby, dochádza k viacnásobnému odchytu psov.  
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Túto informáciu doplnil o to, že v minulom kalendárnom roku bolo na území mesta Trebišov 

odchytených 144 psov, ktoré boli následne umiestnené v karanténnej stanici. 

Na otázku poslanca MVDr. Ivana Hrdlíka, či má mesto Trebišov vedomosť o rodinách, ktoré 

konzumujú psov, odpovedal predseda komisie Mgr. Jindřich Sosna, ktorý konštatoval, že informácie 

o tejto skutočnosti mesto neeviduje.  

Z diskusie vzišla otázka od poslanca MVDr. Ivana Hrdlíka, koľko v súčasnosti eviduje mesto Trebišov  

zaevidovaných psov v rómskej osade. Poslancovi odpovedal prednosta MsÚ Mgr. Peter Sovák, ktorý 

uviedol, že na základe správy hlavného kontrolóra k 31.12.2018, mesto Trebišov v rómskej osade 

eviduje spolu 12 registrovaných psov. Na otázku poslanca Kolomana Demetera o opakovanom 

odchyte psov, voľne pohybujúcich sa na uliciach a voľnom priestranstve v rómskej osade, sa vyjadril 

prednosta MsÚ Mgr. Peter Sovák, ktorý v tejto súvislosti uviedol, že odchyt psov sa vykonáva  v 

nepravidelných intervaloch podľa potreby. Člen komisie Dezider Šandor sa na túto tému vyjadril, že 

problém spočíva predovšetkým v nezáujme majiteľov registrovať svojich psov, nakoľko nie je v ich 

v záujme uhrádzať poplatky spojené s vlastníctvom psa. MVDr. Ján Šestko poskytol komisii písomné 

stanovisko Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, ako postupovať pri 

uplatňovaní náhrady za trvalé označenie psa transportérom (mikročipom), že je možné bezodplatne 

čipovať psov majiteľov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi alebo minimálneho dôchodku (po 

predložení potvrdenia ÚPSVaR alebo sociálnej poisťovne).  

Predseda komisie Mgr. Jindřich Sosna vyjadril súhlas a odporučil informovať majiteľov 

o nevyhnutnom čipovaní psov, už pri následnom odchyte, nakoľko od 01.09.2018 vstúpila do platnosti  

novela zákona o veterinárnej starostlivosti, z ktorej vyplýva povinnosť vlastníkom psov zabezpečiť 

trvalé označenie psa mikročipom, chovaného na území Slovenskej republiky. Vyššie uvedenú 

povinnosť si majitelia musia splniť najneskôr do 31.10.2019. 

 

Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu RVPS Trebišov 

o stave a prijatých opatreniach v riešení problémov týrania psov v marginalizovaných a sociálne 

vylúčených skupinách v meste Trebišov.  

 

3. V 4. bode programu poverený zamestnanec Základnej školy Ivana Krasku, Trebišov, Mgr. 

Marek Demeter, predniesol Informatívnu správu o prijatých preventívnych opatreniach na zamedzenie 

týrania zvierat žiakmi základnej školy. O slovo požiadal predseda komisie Mgr. Jindřich Sosna, ktorý 

doplnil, že v škole, v danej veci vykonáva preventívne opatrenia prostredníctvom osvety na školách aj 

mestská polícia, čím zvyšuje povedomie detí o danej problematike. Do diskusie sa neprihlásil žiaden 

ďalší člen. 

           

   Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu riaditeľa Základnej 

školy Ivana Krasku, Trebišov o prijatých preventívnych opatreniach na zamedzenie týrania zvierat 

žiakmi školy.  

 

4. V 5. bode programu pracovníčka Regionálneho útvaru verejného zdravotníctva Trebišov, Mgr. 

Martina Truhlařová, oboznámila prítomných s Informatívnou správou o stave a vývoji infekčných 

ochorení a Epidemiologickej situácií a o prijatých opatreniach v marginalizovaných a sociálne 

vylúčených skupinách obyvateľov mesta Trebišov.  

Predseda komisie, Mgr. Jindřich Sosna, požiadal o informáciu, aká je momentálna situácia vo veci 

výskytu epidémie vírusového ochorenia osýpok a infekčného ochorenia syfilis, v meste Trebišov. 

Vyjadrila sa Mgr. Martina Truhlařová, ktorá sa na úvod poďakovala za súčinnosť vedeniu Mestského 
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úradu Trebišov, Mestskej polícii Trebišov, Okresnému riaditeľstvu policajného zboru v Trebišove 

a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov. Ďalej uviedla, že od mesiaca január 2019 do 

28.02.2019 bolo evidovaných 9 nových prípadov nakazenia sa infekčným ochorením syfilis a od 

12.09.2018 do 19.03.2019 bolo hlásených 61 prípadov nakazenia sa vírusovým ochorením osýpok. 

Spomínané ochorenia majú klesajúcu tendenciu, teda možno uviesť, že danú epidémiu osýpok 

a syfilisu sa podarilo eliminovať. Na otázku člena komisie Dezidera Šandora o tom, či išlo o nové 

prípady alebo opakujúcu sa infikáciu, odpovedala Mgr. Martina Truhlařová, ktorá uviedla, že len 

v jednom prípade došlo k reinfekcii. V rámci diskusie sa predseda komisie Mgr. Jindřich Sosna 

zaujímal, či nedôjde k navyšovaniu počtov asistentov osvety zdravia, nakoľko v súčasnosti absentuje 

ich počet. Odpoveď poskytol prednosta úradu Mgr. Peter Sovák, ktorý uviedol, že na základe splnenia 

vopred stanovených podmienok, majú byť asistenti osvety zdravia doplnení o ďalších 4 členov 

spolupracujúcich s terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Prednosta úradu Mgr. Peter Sovák sa zaujímal 

o ďalšie choroby vyskytujúce sa v rómskej osade. Odpoveď poskytla Mgr. Martina Truhlařová, ktorá 

sa vyjadrila, že žltačka sa naposledy vyskytla v okrajovej časti mesta Trebišov v roku 2016. 

V súčasnosti sa okrem osýpok a syfilisu objavujú bežné črevné virózy, ktoré vznikajú z dôvodu nízkej 

životnej úrovne a z dôvodu  nevhodných hygienických návykov. Ako riešenie eliminácie daného 

problému, uviedla pracovníčka RÚVZ Mgr. Martina Truhlařová pravidelnú dezinsekciu, pravidelné 

zásobovanie rómskej komunity zdravotne bezpečnou pitnou vodou, likvidáciu odpadových vôd 

a tuhého komunálneho odpadu a v neposlednom rade, aj poskytnutie poradenstva zameraného na 

zvýšenie čistoty a hygieny domácnosti. Poverený zamestnanec Základnej školy Ivana Krasku, 

Trebišov, Mgr. Marek Demeter, požiadal zástupkyňu z RÚVZ Mgr. Martinu Truhlařovú o zvýšenie 

preventívnych aktivít formou osvety na školách vo veci zamedzenia šíreniu žltačky, infekčného 

ochorenia syfilis a iných prenosných ochorení. Mgr. Martina Truhlařová, prejavila záujem 

o poskytnutie osvety v rámci Základnej školy Ivana Krasku, Trebišov a dodala, že prvotným zámerom 

je stanoviť si cieľovú skupinu, ktorej má byť poskytnutá osveta a následne je možné nastavenie 

spolupráce.  

 

       Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu RÚVZ, o stave 

a vývoji infekčných ochorení a Epidemiologickej situácie a prijatých opatrení v marginalizovaných 

a sociálne vylúčených skupinách v meste Trebišov.  

 

5. V 6. bode programu ,,Rôzne“, v rámci diskusie, sa prednosta úradu Mgr. Peter Sovák, dotazoval 

na medializované informácie o stave a dopyte po rozšírenej syntetickej droge ,,herba“. Odpoveď mu 

poskytol člen komisie Mgr. Marián Cabada, ktorý potvrdil informáciu o výskyte spomínanej drogy 

a dodal, že nakoľko je dopyt po tejto vysokonávykovej droge, je nevyhnutné poskytnúť osvetu na 

školách i v rodinách a zamedziť tak užívaniu a následnej distribúcii. Prednosta úradu Mgr. Peter Sovák 

sa zaujímal o to, či Základná škola Ivana Krasku, Trebišov má vedomosti o distribúcii a následnom 

užívaní drogy ,,herba“ medzi maloletými žiakmi. Poverený zamestnanec Základnej školy Ivana 

Kraska, Trebišov, Mgr. Marek Demeter, sa na danú otázku vyjadril, že základná škola neeviduje 

problém požívania a distribuovania drogy ,,herba“ maloletými žiakmi. Člen komisie Mgr. Marián 

Cabada, požiadal predsedu komisie Mgr. Jindřicha Sosnu, aby bol do budúcna prizvaný zástupca 

z ÚPSVaR, Trebišov z oddelenia SPODaSK, nakoľko je nevyhnutné zamerať sa na rodičov 

maloletých detí, ktorí neprejavujú záujem o výchovu a starostlivosť. Ďalej člen komisie Mgr. Marián 

Cabada dodal, že zanedbávaním starostlivosti o maloleté deti zo strany rodičov, dochádza 

k výchovným problémom a následným etablovaním dieťaťa do okruhu ľudí so sociálno – 

patologickými javmi.  
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Člen komisie- neposlanec Dezider Šandor sa zaujímal aj o stav kanalizácie v rómskej osade. Odpoveď 

mu poskytol predseda komisie Mgr. Jindřich Sosna, ktorý uviedol, že technická infraštruktúra (verejný 

vodovod, kanalizácia) je v osade čiastočne zavedená, avšak dochádza k jej pravidelnému, úmyselnému 

upchávaniu zo strany obyvateľov rómskej osady. V rámci preventívneho opatrenia je nevyhnutné 

zvýšiť činnosť rómskej poriadkovej služby a osvetou zamedziť  opakovanému upchávaniu kanalizácie.  

 

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

a zároveň ich vyzval k poskytnutiu prípadných podnetov smerujúcich k riešeniu problémov občanov 

mesta Trebišov.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Miroslava Brindová, tajomníčka komisie 

Schválil: Mgr. Jindřich Sosna, predseda komisie 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 11 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 15.04.2019 

 

 

Názov materiálu: Informatívna správa o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti 

                               na území mesta Trebišov za rok 2018 

 

 

Obsah materiálu: - informatívna správa 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Informatívnu správu o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta Trebišov          

za rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: plk. Mgr. Miroslav Fuchs, riaditeľ obvodného oddelenia PZ Trebišov 

 

 

V Trebišove 02.04.2019 

 

 

 

 

predkladateľ 

 

 



OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V TREBIŠOVE
odbor poriadkovej polície 

obvodné oddelenie Policajného zboru Trebišov
Námestie mieru 1496/6, 075 80 Trebišov

ORPZ-TV-OPP3-256-001 /2019 Trebišov 27. 03. 2019

INFORMATÍVNA SPRÁVA
o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území 

mesta Trebišov za rok 2018

P r e d k l a d á :  

plk. Mgr. Miroslav Fuchs
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Na území okresného mesta Trebišov je  dislokované obvodné oddelenie Policajného zboru 

II. typu obvodných oddelení PZ v rámci SR. V služobnom obvode OO PZ Trebišov je  11 obcí s 

celkovým počtom 8.520 obyvateľov, v samotnom meste Trebišov žije viac ako 23.000 obyvateľov.

Obvodné oddelenie plní úlohy pri ochrane života a zdravia, bezpečnosti osôb a majetku, 

odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov, spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, 

dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, objasňuje priestupky a odhaľuje ich 

páchateľov, vykonáva pátranie po osobách a veciach ako aj vykonáva preventívne a represívne 

policajné akcie rôzneho druhu. Pri plnení uvedených úloh vykonávajú príslušníci OO PZ Trebišov 

hliadkovú a obchôdzkovú službu.

Počet tabuľkových miest na tunajšom Obvodnom oddelení je v súčasnej dobe 52 policajtov, 

z tohto počtu je 5 miest neobsadených a 1 policajtka čerpá rodičovskú dovolenku.

Za 12 mesiacov roku 2018 bolo na tunajšom OO PZ zaevidovaných 493 trestných činov, čo 

je o 42 viac, ako za rovnaké obdobie roku 2017. Z tohto počtu bolo 359 trestných činov 

objasnených, čo predstavuje percento objasnenosti 72,82 %. V porovnaní s predošlým rokom, kedy 

bolo objasnených 320 trestných činov a objasnenosť predstavovala 70,95 %, je zaznamenaný 

mierny nárast objasnenosti o 1,87 %. Nápad trestnej činnosti ako i objasnenosť je teda na veľmi 

dobrej úrovni a to aj v porovnaní so susednými okresnými mestami v košickom kraji. Skladba 

kriminality je  zobrazená v nasledovnej tabuľke :

Štatistika nápadu a objasnenosti TČ vrámci služobného obvodu OO PZ za sledované 
obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 v porovnaní s rokom 2017.

2017 2018 lo z d ie
Nápad Obj. % Nápad Obj. % Nápad Obj. %

Celkom 451 320 70,95 493 359 72,82 +42 +39 +1,87
Majetková
kriminalita 192 127 66,15 185 104 56,22 -7 -23 -9,93

Krádeže
vlámaním 50 23 46,00 35 9 25,71 -15 -14 -20,29

Násilná 27 24 88,89 35 30 85,71 +8 +6 -3,18
Ekonomická 88 38 43,18 94 68 72,34 +6 +30 +29,16
Ostatné TČ 41 35 85,37 59 49 83,05 +18 +14 -2,32
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V sledovanom období nebol na území mesta spáchaný trestný čin vraždy. Boli 

zaznamenané 4 prípady trestného činu lúpeže, čo je totožný počet ako v roku 2017. Z týchto 

prípadov sa podarilo objasniť všetky 4 prípady, čo predstavuje objasnenosť 100 %. U mravnostnej 

trestnej činnosti bolo zaznamenaných 43 prípadov (do tohto druhu kriminality patria aj prípady 

sexuálne zneužívanie, znásilnenia a obchodovania s ľuďmi). Na tomto úseku bolo objasnených 39 

trestných činov, čo činí objasnenosť 90,70%.

Celkovo u majetkovej kriminality ako takej je  objasnenosť na úrovni 56.22 %, kde z 

celkového počtu 185 prípadov bolo objasnených 104. V porovnaní s minulým rokom, kedy bol 

nápad u majetkovej trestnej činnosti 192 prípadov, z ktorých bolo objasnených 127 a objasnenosť 

predstavovala 66,15 %, je  teda zaznamenaný medziročný pokles tohto ukazovateľa o -9.93 %.

Na úseku objasňovania priestupkov bolo zaevidovaných 1251 priestupkov, čo je o 254 

priestupkov menej, ako za rok 2017, kedy sme zaevidovali 1505 priestupkov. Z celkového počtu 

bolo 1122 priestupkov objasnených, čo predstavuje 89,69 % - nú objasnenosť.

Na úseku objasňovania priestupkov v rámci služobného obvodu OO PZ za obdobie od 
01.01.2018 do 31.12.2018 boli dosiahnuté nasledovné výsledky:

fývoj priestupkov v OO PZ v ľreb išo ve /spo lu __________________________________________________31.12.2018

UKAZOVATEĽ ROK §50 §49 §47-48 §22
zák. č. 

1/2014
ostatné Súhrne

Priestupky

(DPS+BK)

2018 273 191 60 722 0 5 1251
2017 381 244 49 828 0 3 1505
V- -108 -53 11 -106 0 2 -254

Objasnené priestupky 

(DPS+BK}

2018 167 168 60 722 0 5 1122
2017 248 220 49 828 0 3 1348
+/- -81 -52 11 -106 0 2 -226

Objasnenosť % 

(DPS+BK)

2018 61,17 87,96 100,00 100,00 ######## 100,00 89,69
2017 65,09 90,16 100,00 100,00 ######## 100,00 89,57
+/- -3,92 -2,21 0,00 0,00 uinniuimu######## 0,00 0,12

Celkový nápad 

vDPS

2018 231 196 27 40 0 8 502
2017 328 250 22 28 0 10 638
+ /- -97 -54 5 12 0 -2 -136

Skutočný počet 

priestupkov 

vDPS

2018 179 179 25 40 0 3 426
2017 246 233 22 28 0 3 532
+ / - -67 -54 3 12 0 0 -106

Počet objasnených 

priestupkov 

vDPS

2018 73 156 25 40 0 3 297
2017 113 209 22 28 0 3 375
+/- -40 -53 3 12 0 0 -78

Objasnenost % 

DPS

2018 40,78 87,15 100,00 100,00 l< II 1 1 1 1 II H II H ######## 100,00 69,72
2017 45,93 89,70 100,00 100,00 ######## 100,00 70,49
+/- -5,1528 -2,5487 0 0 ######## 0 -0,770412



4

Bloková pokuta počet

2018 94 12 35 682 0 2 825
2017 135 11 27 800 0 0 973
+/- -41 1 8 -118 0 2 -148

Bloková pokuta § 84 
počet

2018 479 479
2017 458 458
V- 0 0 0 21 0 0 21

Bloková pokuta § 84 
suma v C

2018 9720 9720
2017 8650 8650
+/- 0 0 0 1070 0 0 1070

Bloková pokuta § 85 
počet

2018 94 12 35 203 2 346
2017 135 11 27 342 515
+/- -41 1 8 -139 0 2 -169

Bloková pokuta § 85 
sumavC

2018 2415 330 960 6860 60 10625
2017 3695 315 745 9390 14145
+/- -1280 15 215 -2530 0 60 -3520

Opätovne sme zaznamenali pokles nápadu na úseku majetkových ale aj iných druhov 

priestupkov, čo možno zdôvodnit kvalitnou prevenciou na uliciach mesta a plánovaním väčšieho 

počtu policajtov v hliadkovej službe. Taktiež existenciou viacerých obchodných centier v meste, 

kde je zabezpečená ochrana prostredníctvom vlastnej strážnej služby, čo pomáha pri zisťovaní a 

objasňovaní týchto priestupkov, ako aj samotnou vyhľadávacou činnosťou policajtov tunajšieho 

0 0  PZ Trebišov.

V nákupných centrách boli zaznamenané najmä prípady krádeže tovaru, ako aj okrádania 

zákazníkov počas nákupov. V tejto súvislosti je  potrebné spomenúť, že za rok 2018 bolo 

zaznamenaných 42 prípadov, keď sa páchateľ v priebehu jedného roka opakovane dopustil 

priestupku proti majetku, čím naplnil skutkovú podstatu prečinu Krádeže podľa § 212/2 f) Tr. 

zákona. V roku 2017 bolo zistených 46 takýchto prečinov, čo predstavuje pokles o 4 konaní. 

Objasnenosť na tomto úseku predstavuje 100%. V sledovanom období bol taktiež zaznamenaný 

nápad prípadov poškodzovania zaparkovaných motorových vozidiel rôznymi spôsobmi, najmä 

však poškodením laku, odlomením stieračov, spätných zrkadiel, či evidenčných čísel. Na ulici 

Berehovskej v Trebišove došlo k úmyselnému poškodeniu troch vozidiel ich podpálením, prípad je 

v štádiu vyšetrovania a páchateľ doposiaľ zistený nebol.

Dlhodobým a nežiadúcim javom v meste je potulovanie a zgrupovanie sa maloletých 

Rómov v okolí nákupných centier, kde vzbudzujú verejné pohoršenie najmä žobraním, 

znečisťovaním okolia, vykrikovaním a iným neprístojným správaním.
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Tak ako aj po minulé roky pretrvávajú problémy s rómskym etnikom, hlavne na úseku 

majetkovej kriminality a to vo vzťahu najmä k majoritnej časti obyvateľstva, taktiež aj na úseku 

násilnej a mravnostnej kriminality.

Je potrebné spomenúť činnosť policajných špecialistov vyčlenených pre prácu s rómskymi 

komunitami. Začiatkom roka 2017 bol tabuľkový stav starších referentov -  práca v komunitách 

navýšený na aktuálny stav 4 policajtov venujúcim sa prevažne rómskej problematike. Títo pri 

plnení úloh vo svojej špecializácii spolupracujú s orgánmi štátnej správy, samosprávy a 

organizáciami tretieho sektora. Počas toho plne využívajú vlastné skúsenosti, overené spôsoby 

a postupy, ktoré získali počas dlhoročnej policajnej praxe pri riešení problémov rómskej 

komunity. Na tomto úseku sú zaznamenávané pozitívne výsledky jednak na úseku prevencie, ako 

aj na úseku objasňovania páchanej trestnej činnosti. Pre zaujímavosť možno skonštatovať, že 

presvedčivým ukazovateľom v tejto problematike sú extrémne vysoké čísla, ktoré hovoria 

o zaťaženosti týchto štyroch policajtov v problematike dokumentovania protiprávneho konania 

súvisiaceho s epidémiou syfilisu v trebišovskej osade. Špecialisti za týmto účelom predviedli 

celkom 70 osôb a vybavili 300 písomných dožiadaní. Tieto čísla sú alarmujúce.

Priestupky proti verejnému poriadku sú páchané väčšinou v reštauračných, pohostinských 

a zábavných zariadeniach, pričom tradične zvýšený nápad priestupkov proti verejnému poriadku a 

proti občianskemu spolunažívaniu je zaznamenávaný najmä v čase vyplácania sociálnych dávok a 

počas víkendov a dní pracovného voľna. Jedná sa predovšetkým o vzájomné fyzické napádanie 

podgurážených zákazníkov.

Nezanedbateľným faktorom zaťaženosti policajtov OO PZ Trebišov je aj vybavovanie 

obyčajných písomností a to doručovanie súdnych zásielok, zisťovanie pobytu, zamestnávateľa 

a povesti jednotlivých fyzických a právnických osôb, previerky takýchto osôb, vybavovanie 

dožiadaní pre iné zložky Policajného zboru, vykonávanie asistencií, eskort, predvádzanie osôb pre 

súdy, okresný úrad a iné.

Pre zaujímavosť uvediem niekoľko čísel, ktoré sa týkajú tejto činnosti:

- vybavených bolo 1584 obyčajných písomností

- vykonaných 48 asistencií

- vykonaných 306 eskort do UnVV Košice

- predvedených 127 osôb

- zaistených 38 osôb

- zasahovanie pri preniknutí 745 signálov z istených objektov

- vykázané z obydlia boli 12 osoby
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- v súvislosti so spáchaním trestného činu bola 83 osobám obmedzená osobná sloboda

- vypátraných bolo 53 osôb

Na úseku cestnej premávky bolo v roku 2018 zistených 722 priestupkov. Z uvedeného 

počtu bolo 682 priestupkov riešených v blokovom konaní uložením pokút v celkovej výške 

20.345,- €. Alkohol u vodičov, resp. odmietnutie dychovej skúšky kvalifikované ako prečin bolo 

zistené v 23 prípadoch.

Zo strany Krajského riaditeľstva PZ Košice je  tunajšie OO PZ v rámci Košického kraja 

dlhodobo zaraďované na popredné miesto spomedzi ostatných OO PZ okresných miest a mesta 

Košice z pohľadu dosahovaných výsledkov podľa určených interných kritérií.

Dlhodobo najzaujímavejším protispoločenským javom je už mediálne prezentovaný 

fenomén mesta Trebišov, za ktorý možno označiť poskytovanie sexuálnych služieb osobami 

pochádzajúcimi z Rómskej komunity v Trebišove. Keďže samotná prostitúcia na Slovenku nie je 

trestným činom, môže Policajný zbor dokumentovať len jej sekundárne javy. Sem patria trestné 

činy Sexuálneho zneužívania alebo Kupliarstva. Najhorším problémom tejto situácie je  zdravotný 

dopad takéhoto stavu, nakoľko v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

a Dermato-venerologickým oddelením nemocnice v Trebišove bol zaznamenaný alarmujúci počet 

osôb nakazených pohlavnou chorobou Syfilis. Ide o mladistvé osoby, ktorých počet je niekoľko 

desiatok. Samozrejme inú väčšiu skupinu tvoria dospelí a ďalej osoby, ktoré mesto Trebišov 

navštívili len za účelom poskytnutia sexuálnych služieb. Tieto je ťažko zmonitorovať. Obdobne 

ťažko určiť, či pri pohlavnom styku použili ochranný prostriedok. Keďže sa jedná o osoby sociálne 

vylúčené s nízkym až mizivým ekonomickým postavením, bude tento problém dlhodobý. Policajti 

OO PZ Trebišov participovali aj pri plnení úloh v súvislosti s vysoko nákazlivou chorobou 

rozšírenou v tomto etniku, jednalo sa o osýpky. Policajti zabezpečovali vyrozumievanie 

a doprovod obyvateľov za účelom ich vyšetrenia alebo očkovania.

Ďalej je potrebné zhodnotiť spoluprácu OO PZ Trebišov s Mestskou políciou, ktorá 

spočíva najmä vo vzájomnej informovanosti a odovzdávaní si poznatkov súvisiacich s trestnou 

činnosťou a ochranou verejného poriadku. Vychádzajúc z ustanovení zákona NR SR o Policajnom 

zbore č. 171/1993 Z.z. Policajný zbor pri plnení svojich úloh okrem iného spolupracuje s orgánmi 

územnej samosprávy najmä pri určovaní priorít prevencie kriminality, ochrany verejného poriadku 

a zamerania boja s kriminalitou, teda ochrana verejného poriadku spadá do pôsobností obce 

a Policajný zbor spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, 

zdravia, osobnej slobody a bezpečností osôb a pri ochrane majetku. Ak nie je obec schopná
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zabezpečiť verejný poriadok v obci vlastnými silami a prostriedkami, môže požiadať o pomoc 

útvar Policajného zboru. Vlastnými silami a prostriedkami sa rozumie predovšetkým obecná 

polícia. Spolupráca s Mestskou políciou pri úlohách smerujúcich k ochrane verejného poriadku je 

na veľmi dobrej úrovni. V roku 2018 došlo k značnému zlepšeniu spolupráce Mestskou políciou 

hlavne:

pri koordinácií výkonu služby hliadok oboch bezpečnostných zborov najmä pri 

zabezpečovaní verejného poriadku najmä v miestach, kde dochádza k porušovaniu 

verejného poriadku podľa operatívneho vyhodnotenia bezpečnostnej situácie;

pri vzájomnej výmene informácii smerujúcich k objasneniu, resp. zamedzeniu narúšania 

verejného poriadku protispoločenským konaním;

pri využívaní informácií získaných z kamerového systému mestskej polície;

účasťou policajtov mestskej polície počas výkonu procesných úkonov v trestnom 

konaní, kde je  nutná účasť zamestnanca mesta ako nezúčastnenej osoby;

pri poskytovaní informácií z informačných systémov;

- pri zabezpečovaní kultúrno-spoločenských akcií v meste Trebišov;

- ochrane verejného poriadku počas športových podujatí s väčším počtov návštevníkov;

Navrhované odporúčania :

1. Dokončiť projekt kamerového systém, prípadne odstrániť poruchové a nefunkčné 

kamerové zariadenia za účelom možnosti odhaľovania a potláčania uličnej kriminality, pre 

potreby identifikácie páchateľov, resp. hroziaceho nebezpečenstva ohrozenia života, 

zdravia alebo majetku, nakoľko tento je v mnohých prípadoch nepoužiteľný.

2. Nájsť možnosti riešenia problému fetujúcich a potulujúcich sa Rómov v meste Trebišov 

a s tým súvisiace znečisťovanie sídlisk odpadkami z kontajnerov, obťažovanie občanov pri 

nákupných centrách a podobne.



Grafické znázornenie vývoja krim inality za 12 m esiacov rokov 2018-2017 : 

Trestné činy:

celkový počet známe neznáme

Priestupky:

celkový počet známe neznáme
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SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE TREBIŠOV 

ZA ROK 2018 

 

 

Úvod 
Mestská polícia je poriadkový útvar mesta, ktorý má postavenie vykonávateľa verejnej 

správy s verejno-mocenskými  oprávneniami, ktoré sú a môžu byť ustanovené len zákonom. 

Ide o miestny policajný orgán, ktorý sa podieľa na plnení úloh v oblasti verejného poriadku, 

bezpečnosti,  ochrany životného prostredia v meste, plní aj úlohy vyplývajúce zo všeobecne 

záväzných nariadení mesta, z uznesení MsZ a z rozhodnutí primátora mesta Trebišov 

v zmysle zákona SNR č. 564/1990 Zb. o obecnej polícii v platnom znení. Mestská polícia 

v Trebišove (ďalej len „MsP“), bola zriadená MsZ v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení v roku 1992. 

Obsah tejto správy tvorí aj štatistický výkaz ukazovateľov, ktorý je  každoročne, 

v zmysle Vyhlášky MV SR č. 532/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov v rámci 

dohľadu štátu  nad činnosťou MsP, zasielaný Ministerstvu vnútra SR, Prezídiu policajného 

zboru, oddeleniu pre dohľad nad mestskými a obecnými políciami v Slovenskej republike. 
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1. Údaje o sídle mestskej polície, o názve mesta, ktoré zriadilo mestskú   

políciu, ich kontaktné údaje a údaj o hodnotenom období 

 

 

Sídlo:                        Mestský úrad Trebišov 

Adresa:                     Ul. M. R. Štefánika č. 862/204, 075 01 Trebišov 

Kontaktné údaje:      mpolicia@trebisov.sk 

                                   056/6713340, 0905 592 172, 159 

Hodnotené obdobie:  od 1.1.2018 do 31.12.2018 

 

 

2. Štatistické údaje  

 

 

Výkaz štatistických údajov Správy o činnosti Mestskej polície v Trebišove za 

obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 

 

I. Počet príslušníkov mestskej polície  

1 Plánovaný počet príslušníkov mestskej polície 25 

1a Skutočný počet príslušníkov mestskej polície 24 

2 Počet prijatých príslušníkov mestskej polície 2 

3 Počet prepustených príslušníkov mestskej polície 2 

4 Počet príslušníkov mestskej polície, ktorí boli právoplatne 

odsúdení za spáchanie úmyselného trestného činu 
0 

5 Počet príslušníkov mestskej polície, ktorí sú držiteľmi 

osvedčenia  o odbornej spôsobilosti podľa § 25 zákona SNR č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

24 

 

 

mailto:mpolicia@trebisov.sk
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II. Sťažnosti na príslušníkov mestskej polície 

1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej 

polície 
0 

2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej 

polície 
1 

 

 

III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov mestskej polície     

1 Počet vykonaných zákrokov  269 

2 Počet prípadov použitia zbrane 0 

2a Z toho neoprávnených 0 

3 Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 0 

3a Z toho neoprávnených 0 

4 Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov 223 

4a Z toho neoprávnených 0 

5 Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej 

zákrok smeroval 
0 

6 Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej 

zákrok smeroval (do 24 hod.) 
0 

7 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu 

nezúčastnenej osoby 
0 

8 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu 

nezúčastnenej osoby (do 24 hod.) 
0 

9 Počet  prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu 

škody na majetku 
0 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku mesta 0 

10 Počet útokov na príslušníkov mestskej polície (pri plnení úloh 

mestskej polície alebo v súvislosti s ich plnením) 
0 

10a Z toho so zranením príslušníka mestskej polície 0 
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IV. Činnosť pri plnení úloh mestskej polície 

1 Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda  

zákrokom príslušníka mestskej polície 
0 

2 Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície 51 

3 Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 0 

4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 

5 Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 

6 Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo 

vyhlásené pátranie 
0 
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V. Priestupky (zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov)  

  §47-48 § 49 § 50 § 22 
VZN 

mesta 
Ostatné Spolu 

1 Celkový počet zistených 

priestupkov vlastnou 

činnosťou 

53 0 61 634 15 16 779 

2 Celkový počet 

oznámených priestupkov 

na útvar mestskej polície 

4 0 1 10 1 1 17 

3 Celkový počet uložených 

priestupkov 
0 0 7 0 0 0 7 

4 Celkový počet 

odložených priestupkov 
0 0 0 0 0 0 0 

5 Celkový počet 

odovzdaných priestupkov 
1 1 2 20 1 2 27 

6 Celkový počet 

oznámených priestupkov 

príslušnému orgánu 

2 3 0 0 0 6 11 

7 Celkový počet 

priestupkov prejednaných 

v blokovom konaní 

3 0 4 476 5 5 493 

výška finančnej hotovosti 

(€) 
40 0 100 5565 50 50 5805 

8 Celkový počet 

priestupkov prejednaných 

v blokovom konaní 

vydaním bloku na pokutu, 

nezaplatenú na mieste 

19 0 58 37 1 3 118 

výška finančnej hotovosti 

(€) 
370 0 1490 610 20 70 2560 
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3. Opisná časť 

3.1  Zoznam príslušníkov  MsP 

P. č 
Meno ,Priezvisko a 

titul 

Vykonanie skúšky 

 Dátum            Miesto 

Evidenč. 

Číslo 

osvedč. 

   1. Miroslav Cabada, Mgr. 16.11.2015 Bratislava 002084 

   2. Ján Chovanec, Ing. 10.10.2018 Bratislava 002498 

   3. Vladimír Binka 16.10.1992 Košice 106 

   4. Roman Ďatko 15.04.1994 Trebišov 308 

   5. Peter Haluška  15.04.1994 Trebišov  310 

   6. Eduard Horovský  23.04.2014 
MsP 

Košice 
001925 

   7. Ján Chromý  11.12.1997 Košice 
OŠ -23-81-

KE/97 

   8. Martin Ižo  03.04.2008 MsP Žilina  000805 

   9. Marek Jožiov  30.10.2012 Bratislava 001724 

 10. Martina Gatyášová 27.03.2009 Bratislava 001130 

 11. Juraj Kundrák, Mgr. 15.04.1994 Trebišov 307 

 12. Milan Leško 29.11.2012 
MsP 

Košice 
001738 

 13. Jozef Mazar 23.04.2014 
MsP 

Košice 
00192 

 14. Martin Michalko, Ing. 23.04.2014 
MsP 

Košice 
001923 

 15. Viliam Mydla 10.02.2014 Bratislava 001901 

 16. Erik Puškár  17.12.2013 
MsP 

Košice 
001890 

 17. Jozef Puškár  28.05.2013 
MsP 

Košice 
001817 

 18. Jozef Rudolecký  17.12.2013 
MsP 

Košice 
001891 

19. Igor Šaffa 29.11.2012 
MsP 

Košice 
001739 

20. Rastislav Zubko, Mgr. 24.07.2012 
MsP 

Košice 
00170 

21. Eva Capiková, Mgr. 03.04.2008 
MsP  

Žilina  
000799 

22. Igor Zbojovský  16.10.1992 Košice 109 

23. Matúš Kasznár, Ing. 11.04.2016 Bratislava 002158 

24. Ján Potoma 11.07.2018 Bratislava 002487 
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3.2 – Odborná príprava  príslušníkov MsP 

V hodnotenom období roku 2018 neabsolvoval odbornú prípravu  príslušníka  

mestskej  polície žiadny policajt. 

3.3 – Sťažnosti na príslušníkov MsP 

Na príslušníkov Mestskej polície Trebišov bola v roku 2018 podaná 1 sťažnosť, 

týkajúca sa výkonu služby, ktorá bola po prešetrení vyhodnotená ako neopodstatnená. 

3.4 – Plnenie úloh pri mimoriadnych udalostiach 

V období roku  2018 neboli zo strany MsP Trebišov plnené žiadne úlohy pri 

mimoriadnych udalostiach. 

3.5 – Plnenie úloh pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia, 

poriadku, čistoty a hygieny  v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne 

prístupných miestach. 

Mestská polícia ako poriadkový útvar mesta sa podieľa na plnení úloh v oblasti 

verejného poriadku a bezpečnosti. Jednou z činností  je kontrola dodržiavania verejného 

poriadku počas konania  kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na území mesta. Na 

základe požiadania a predpokladu narušenia verejného poriadku mestská polícia rozhoduje o 

nasadení adekvátneho počtu príslušníkov MsP Trebišov a prostriedkov potrebných na 

zabezpečenie verejného poriadku, ochrany života a zdravia všetkých zúčastnených. 

Príslušníci MsP Trebišov v hodnotenom období riešili podnety fyzických a 

právnických osôb, organizácií, podnety primátora mesta a poslancov mestského 

zastupiteľstva. Ďalej pôsobili na základe vlastných poznatkov a zistení s prihliadnutím na 

verejný záujem občanov mesta. Spolupracovali s príslušným oddelením policajného zboru, 

občanmi, organizáciami a školami v meste. Preventívne pôsobili najmä smerom k mládeži, ale 

aj k občanom a zvlášť k dôchodcom v snahe eliminovať niektoré nežiadúce spoločenské javy. 

Riešili protizákonné konania, ktoré sa vyskytli na území mesta Trebišov. Pri riešení menej 

závažných priestupkov bola uprednostňovaná forma prejednania priestupkov napomenutím. 

Príslušníci MsP riešili priestupky v zmysle Zák. č. 372/90 Zb., o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov blokovou pokutou alebo napomenutím. Pri riešení priestupkov 

príslušníci MsP Trebišov na mieste prihliadali na závažnosť protiprávneho konania . Pri 

určení spôsobu riešenia priestupku, ako aj určenia výšky sankcie sa prihliadalo na  mieru 

zavinenia, ale aj na   samotný postoj osoby, ktorá sa priestupku dopustila. V prípade uloženia 

blokovej pokuty, ak páchateľ priestupku nie je ochotný uloženú blokovú pokutu zaplatiť, 

príslušník MsP Trebišov priestupok zadokumentuje a spolu s vyjadrením priestupcu a 

popisom skutku predloží príslušnému správnemu orgánu správu o výsledku objasňovania 

priestupku. Pri riešení priestupkov bolo prihliadané na to, aby v súvislosti s riešením 

priestupkov nebola občanom spôsobená neprimeraná ujma. Zámerom bolo, aby v budúcnosti 

k podobným skutkom nedochádzalo. 
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Aj v roku 2018 bola činnosť  Mestskej polície  zameraná predovšetkým na 

zabezpečenie verejného poriadku, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov mesta, ale aj iných 

osôb pred ohrozením života a zdravia, na ochranu majetku mesta, majetku občanov, ako aj 

iného majetku v meste  pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím, na 

dodržiavanie  poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách 

a verejne prístupných miestach. Počas tejto činnosti príslušníci mestskej polície  monitorujú 

verejné priestranstvá, zisťujú nedostatky a operatívne ich nahlasujú príslušným orgánom a 

inštitúciám. Pri tejto činnosti sa okrem iného zameriavajú na stav a udržiavanie cestných 

komunikácií, chodníkov, poškodených dopravných značení, kontrolu technických a 

inžinierskych sietí, kanálov, poklopov, nefunkčného a poškodeného osvetlenia, kontrolu 

verejných objektov, ako napr. lavičky, verejná zeleň, chodníky a ďalšie. 

 

Hliadková  služba bola  sústredená na kontrolu miest s najväčším pohybom občanov, 

a to hlavne na Ul. M. R. Štefánika, Komenského a Berehovská . Zvýšená pozornosť bola 

venovaná aj  okoliu ZŠ,  MŠ, nákupných centier Tesco, Kaufland, Lidl, Billa,  autobusových 

zastávok, kostolov, mestského parku, okolia reštauračných a pohostinských zariadení, najmä 

v čase zatváracích hodín a  na  južnú časť Trebišova, kde sa nachádza rómska osada.   

 

Nesporným prínosom pri zabezpečovaní verejného poriadku, predovšetkým   počas 

konania  kultúrno-spoločenských podujatí a v čase vyplácania sociálnych dávok,  bolo  v roku 

2018 zriadenie funkcie psovoda. Využitie služobného psa vo výkone služby okrem iného plní 

úlohu taktického prostriedku, ktorý výdatne  pomáha pri zabezpečovaní ochrany života 

a bezpečnosti osôb.  Počas letných mesiacov boli plne využívané aj cyklohliadky, ktoré boli 

zriadené  ešte v roku 2017. 

 

Už štvrtý rok vedenie Mestskej polície Trebišov  riadi, organizuje a kontroluje činnosť 

Rómskej  poriadkovej služby (RPS), ktorej stav sa v rozmedzí roka 2018 pohyboval od 12 do 

16 členov.  Jej pôsobenie si  v meste získalo svoje opodstatnenie a jej činnosť v meste sa 

využíva hlavne počas  vyplácania sociálnych dávok, v čase konania kultúrno-spoločenských 

podujatí a počas sviatkov. Ich hlavnými úlohami je  dohľad  na poriadok v problémových 

lokalitách, predchádzanie páchaniu protiprávneho konania, zabezpečenie dodržiavania 

nočného pokoja, hliadkovanie na  uliciach a ich monitorovanie. Ich činnosť čiastočne 

odbremeňuje hliadky MsP, ktoré sa môžu hliadkovej činnosti venovať  priamo v centre mesta. 

Pravidelnou činnosťou hliadok Mestskej polície  Trebišov je aj  dohľad nad 

dodržiavaním  zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky  držania psov 

v znení neskorších predpisov a nad Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov              

č. 128/2013 o podmienkach držania psov. Pravidelnou kontrolou sa dodržiavanie tohto VZN 

vykonáva hlavne na detských ihriskách a pieskoviskách, v areáloch škôl, v školských 

zariadeniach a na ďalších miestach, kde je vstup so psom  zakázaný. Zo strany MsP  bol  

vykonávaný aj  odchyt  túlavých zvierat, ktorý je riešený dlhodobo, hlavne  v rómskej osade. 

V roku  2018 bolo odchytených 84 psov. V roku 2017 to bolo 138. Odchyt  vykonávali 

vyškolení príslušníci mestskej polície  pomocou odchytových  prostriedkov. 
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Aj keď sa v roku 2017 podarilo z ulíc Trebišova  odstrániť  17 dlhodobo odstavených  

osobných motorových vozidiel, aj v roku 2018 bolo zaznamenaných niekoľko  dlhodobo 

stojacích motorových vozidiel bez platnej technickej kontroly, ktoré zaberali parkovacie 

miesta.  Cestou výziev a úzkou spoluprácou s Okresným úradom  v Trebišove,  Obvodným 

oddelením PZ v Trebišove, ale aj za aktívnej pomoci  občanov mesta a domových dôverníkov 

sa podarilo  v šiestich prípadoch  zabezpečiť  odpratanie   „vrakov“ z parkovísk. 

3.6 – Plnenie úloh pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov a iných     

návykových látok osobou maloletou  alebo mladistvou. 

Počas hliadkovej činnosti v rámci prevencie  MsP Trebišov kontrolovala 

znečisťovanie  verejných priestranstiev na miestach, kde sa stretávajú skupiny mladých ľudí, 

a to hlavne  v blízkosti športovísk, školských zariadení a parku. U tejto skupiny obyvateľov  

bolo v priebehu roka 2018 vykonaných  7 preventívnych akcií  zameraných na konzumáciu 

alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov,  počas ktorých bola  v 2 prípadoch vykonaná 

dychová skúška s pozitívnym výsledkom.  

3.7 – Plnenie úloh pri zabezpečení verejného poriadku v meste pri organizovaní 

verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných podujatí. 

MsP prioritne zabezpečuje verejný poriadok  počas akcií organizovaných mestom 

Trebišov.  Zabezpečenie a koordinácia hliadok počas ich konania  je realizovaná hlavne 

v poslednom období v úzkej spolupráci s OO PZ Trebišov. Plánovanie služieb a samotný 

výkon hliadok je operatívne prispôsobovaný aktuálnej bezpečnostnej situácii a požiadavkám 

na zabezpečenie verejného poriadku. Akcie ako Dni mesta Trebišov, jarné, jesenné a vianočné 

trhy, akcie organizované múzeom v Trebišove,  Spoznaj Trebišov behom,  Nočný beh 

Trebišov , Silvester a iné si vyžadujú úzku spoluprácu medzi  zložkami zabezpečujúcimi 

verejný poriadok na území mesta a je potrebné vyzdvihnúť, že všetky takéto akcie , ktoré sa 

konali v priebehu roku 2018, prebehli pokojne  bez vážnejšieho narušenia verejného poriadku. 

3.8 – Spolupráca MsP s inými orgánmi 

V roku 2018 MsP najčastejšie  spolupracovala s Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva v Trebišove (spolupráca pri riešení výskytu epidémie), s NsP Trebišov 

(asistencia hliadkam rýchlej zdravotníckej pomoci, asistencia pri ošetrení, resp. prevoze 

agresívnych pacientov alebo osôb pod vplyvom alkoholu),  s Hasičským a záchranným 

zborom SR (spolupôsobenie pri nahlasovaní a odstraňovaní  požiarov), s Okresným súdom 

v Trebišove (pri doručovaní zásielok a prešetrovaní pobytov) a Okresným úradom 

v Trebišove (pri riešení problémov kriminality a inej protispoločenskej činnosti). 

 

Prioritou na tomto úseku je aj aktívna spolupráca s Okresným riaditeľstvom PZ, 

Obvodným oddelením PZ a Okresným dopravným inšpektorátom PZ v Trebišove, a to hlavne  

pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste , počas organizovania  kultúrno-

spoločenských, športových, cirkevných, politických alebo iných podujatí. Príslušníci MsP  sa 

spolupodieľali  aj pri zabezpečovaní miest dopravných nehôd , pri domových prehliadkach, 
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osobných prehliadkach a podobne.  Príslušníci MsP taktiež spolupracujú s Policajným zborom 

v oblasti pátrania po hľadaných osobách, motorových vozidlách a veciach, ale aj získavaní 

poznatkov  o násilnej a majetkovej kriminalite. Nemalú úlohu v tejto spolupráci   zohráva aj 

využitie informácii z MKS. 

3.9 – Prevencia a preventívne aktivity 

Rovnako ako v predošlom období bola  jedným z cieľov Mestskej polície Trebišov  

prevencia kriminality. Preventívna činnosť MsP sa zamerala na oslovenie najrizikovejších 

cieľových skupín akými sú maloletí, mladiství , seniori a chránené osoby a osoby zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Účelom bolo im poradiť a poskytnúť informácie, ako majú 

reagovať, ak sa ocitnú v rôznych neštandardných životných situáciách, a to zvyšovaním ich 

právneho vedomia.  

Významnou preventívnou aktivitou na úseku dopravy bolo zabezpečovanie 

priechodov pre chodcov v blízkosti školských zariadení pred začatím vyučovania. V priebehu 

roka 2018 hliadky MsP Trebišova zabezpečovali bezpečný prechod žiakov do škôl cez 

priechody pre chodcov, ktoré boli z hľadiska bezpečnosti vyhodnotené ako najviac rizikové. 

     Počas kalendarného roka 2018, v rámci prevencie pred väčšími podujatiami v 

meste, boli aj prostredníctvom webovej stránky Trebišova uverejnené  články,  ktorými boli 

občania  a návštevníci upozorňovaní na zvýšenie opatrnosti pri disponovaní so svojimi 

osobnými vecami a aby neboli ľahostajní k svojmu okoliu.  V letnej turistickej sezóne MsP 

Trebišov vykonávala pešie hliadkovanie na mestskom kúpalisku, aby sa predišlo  krádežiam 

osobných vecí návštevníkov kúpaliska.  

Dôležitou súčasťou prevencie zo strany MsP  Trebišov  bola aj činnosť motohliadok a 

cyklohliadok, ktoré sú  efektívne, ekonomicky úsporné, nezaťažujúce životné prostredie, s 

dostupnosťou v rôznom teréne so širokým záberom pôsobností. Tieto hliadky  monitorovali 

situáciu  na hrádzi vodného toku Trnávka , aby sa zabránilo nelegálnemu výrubu dreva 

z mestského parku a Bučovho lesa.  Na hrádzi je v letnom období zvýšený počet ľudí,  napr. 

cyklisti, korčuliari na kolieskových korčuliach a rekreační bežci. Mestská polícia v rámci 

prevencie dohliada na ich bezpečnosť , keďže  po hrádzi sa pohybuje aj väčší počet 

neprispôsobivých občanov a taktiež dohliada, aby nedochádzalo ku krádežiam 

poľnohospodárskych plodín  zo záhrad v južnej časti mesta. 

Podstatou preventívnych aktivít MsP je vytváranie priaznivých spoločenských 

podmienok v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej, výchovno-vzdelávacej,  podmienok na 

využitie voľného času, duchovný rozvoj, socializáciu. Prevencia bola vykonávaná najčastejšie  

formou tematicky zameraných preventívnych besied, prednášok a ukážok, v najväčšej miere 

zameraných na deti a mládež. Vyčlenení príslušníci MsP sa zameriavali na zvyšovanie 

právneho vedomia v oblasti predchádzania vzniku alkoholových a nealkoholových závislostí, 

v oblasti predchádzania páchania kriminality a inej protispoločenskej činnosti a to primerane 

k vekovej skupine, ktorej je určená preventívna aktivita. V roku 2018 bolo zo strany  MsP  

realizovaných  celkovo 21 prednášok a besied.  
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3.10 – Dopravné prostriedky používané pri plnení úloh 

 Počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri plnení úloh mestskej polície: 

 

 1 x osobné motorové vozidlo zn. Škoda Fábia Combi 

 1 x osobné motorové vozidlo zn. Škoda Fábia  

 2 x osobné motorové vozidlo zn. Suzuki SX 4 

 2 x skúter zn. SYM Fiddle II 

 2 x  bicykel zn. Kellys 

3.11 – Výzbroj príslušníkov  

 10 ks pištoľ zn. ČZ 75, cal. 9 mm PARA 

 13 ks pištoľ zn. ČZ 75 BD POLICE 

 1 ks pištoľ zn. CZ – SLOVAKIA, CZ 75 P- DUTY, 

 2 ks pištoľ zn. CZ – UHERSKÝ BROD CZ 75 P-07 DUTY 

 1 ks revolver zn.  Taurus, 38 special 

3.12 – Výstrojné súčiastky  príslušníkov MsP Trebišov 

Rozsah výstrojných súčiastok príslušníkov MsP je zadefinovaný v článku 6 VZN 

mesta Trebišov č. 120/2012 o mestskej polícii. Medzi výstrojné súčiastky používané 

príslušníkmi MsP patria:   

 Pokrýky hlavy  ( zimná pletená čiapka a šiltovka) 

 Polokošeľa 

 Tričko  (krátky a dlhý rukáv) 

 Taktická vesta 

 Zásahový komplet (bunda + nohavice) 

 Nepremokavý pršiplášť 

 Reflexná vesta 

 Ochranná prilba na jednostopové MV 

 Cyklistické šortky 

 Púzdra  (na slzotvorný prostriedok, obušok, putá, reflexnú vestu, písomnosti) 

 

3.13 – Technické prostriedky  používané príslušníkmi MsP 

 9 ks mobilných telefónov  

 6 ks  osobných GPS lokalizátorov  

 9 ks  digitálných fotoaparátov 

 1 ks alkotest Dräger 7510 

 7 ks PC zostáv 

 4 ks tlačiarní 

 1 ks notebook 

 16 ks technických prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla 
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3.14 – Využitie chránenej dielne 

Mestská polícia nevyužíva chránenú dielňu ani chránené pracovisko. 

3.15 – Využitie monitorovacieho kamerového systému – MKS 

Výrazným prvkom situačnej prevencie je moderný a stále sa dopĺňajúci kamerový 

systém mesta Trebišov, ktorý je využívaný na zisťovanie „pouličnej kriminality“, páchateľov 

priestupkov, trestných činov, dopravných nehôd a celkového pohybu občanov a návštevníkov 

mesta Trebišov. Okrem vyššie uvedeného využívajú kamerový systém orgány činné v 

trestnom konaní, ktorým sú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov podávané 

požadované informácie (záznamy kamerového systému). Výstupy z kamerového systému, či 

už ide o fotografie alebo prezeranie záznamov, sú poskytované na základe písomnej žiadosti. 

K 31. decembru 2018 mestská polícia monitorovala verejné priestranstvá  pomocou 58 

kamier.  

3.16 – Zabezpečovacie systémy  

Mestská polícia nevyužíva žiadne ústredne zabezpečujúce signalizáciu ani iné 

zabezpečovacie systémy. 

3.17 – Využitie služobných psov 

V roku 2018 boli úlohy na úseku kynológie vykonávané jedným príslušníkom 

mestskej polície, ktorý mal prideleného služobného psa Europa od Janice. Služobný pes  

plemena nemecký ovčiak vo veku 4 rokov bol psovodom mestskej polície intenzívne 

využívaný vo výkone služby . Pes má úspešne absolvovanú základnú kynologickú skúšku, 

SVV 2, BH a StPr. Psovod sa okrem štandardného výkonu hliadkovej činnosti a činností pri 

zabezpečovaní verejného poriadku počas športových podujatí aktívne spolupodieľal na 

realizovaní prevencie kriminality odbornými ukážkami svojej činnosti počas aktivít 

zameraných na mládež v základných a materských školách. 

3.18 – Zoznam všeobecne záväzných nariadení upravujúcich činnosť MsP 

- VZN  č. 8/1992 o zriadení  Mestskej polície  v znení  dodatkov č. 1 a 2, 

- VZN  č. 120/2012 o Mestskej polícii. 

3.19 – Zoznam všeobecne záväzných nariadení, ktorých dodržiavanie kontroluje MsP 

- VZN  č. 125/2013 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb, 

- VZN  č. 126/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, 

- VZN  č. 128/2013 o podmienkach držania psov, 
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- VZN  č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných            

                                 verejných priestranstvách, 

- VZN  č. 138/2013 o trhových miestach, 

- VZN  č. 145/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných   

                                 plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane, 

- VZN  č. 147/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov, 

- VZN  č. 152/2017 o mestských symboloch a zásadách ich používania. 

3.20 – Záver 

Úloha Mestskej polície Trebišov aj v roku 2018 spočívala hlavne v plnení úloh 

vymedzených zákonom. Aj v ďalšom období sa MsP zamerá predovšetkým na kvalitný 

a efektívny výkon služby priamo v teréne, najmä v miestach, kde si to ochrana verejného 

poriadku na základe poznania situácie a analýzy najviac vyžaduje. V rámci legislatívnych 

a personálnych možností ako aj  adekvátnym reagovaním na podnety súvisiace  s ochranou 

verejného poriadku bude plánovanie služieb operatívne reagovať a tým predchádzať 

narušovaniu verejného poriadku, zamedzovať jeho pokračovaniu  a urobiť opatrenia na jeho 

nápravu.   Prioritou  MsP Trebišov aj  v ďalšom období  bude pozitívne ovplyvňovanie 

autority mestskej polície v očiach  verejnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV 
                                                                                                              

Číslo: 13 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 15.04.2019 

 

 

 

 

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2019 

   

 

 

Obsah materiálu:  -   rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2019 

- dôvodová správa 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 
rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2019, a to: 

Príjmová časť    23 235,92 tis. € 

Výdavková časť   23 213,61 tis. €  

Rozdiel príjmov a výdavkov         22,31 tis. € 

 

 

 

 

         

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného 

 

 

V Trebišove  20.03.2019 

 

 

predkladateľ 

 

 

 

 



Príjmová časť:

Dotačné Vlastné

0,00

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

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov a schváleného Uznesenia MsZ č. 20/2018 zo dňa 19.12.2018,

schvaľujem rozpočtové opatrenie č. 2/2019 k 01.03.2019 nasledovne:

Rozpočtové opatrenie  primátora mesta č. 2/2019

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

EKO Názov položky Rozpočet 2019

Zdroj

RO č. 2 spolu

Ropočet po 

zmene č.2



Výdavková časť

Dotačné Vlastné

5 1 2 0310 700 7 000,00 11 740,00

7 2 0180 600 15 000,00 168 032,00

12 8 0560 700 450,00 450,00

14 11 1040 600 3 800,00 3 800,00

Podpr

ogramProgram Prvok FK

Projektová dokumentácia - Dom smútku Milhostov

Technické služby - transfer

0,00 450,00

Humanitárna pomoc - Rodina a deti 0,00 3 800,00

153 032,00 15 000,00

EKO

Zdroj Ropočet po 

zmene č.2Názov položky Rozpočet 2019 RO č. 2 spolu

Kamerový systém 4 740,00 7 000,00



Dotačné Vlastné

Príjmy spolu 23 235 920,00 0 0,00 0,00 23 235 920,00

Výdavky spolu 23 187 360,00 0 26 250,00 26 250,00 23 213 610,00

Rozdiel príjmov a výdavkov 48 560,00 0,00 -26 250,00 -26 250,00 22 310,00

Spracovala:

PhDr. Beáta Hippová

vedúca odd. finančného

PhDr. Marek Čižmár, v.r.

              primátor

Zdroj

Sumarizácia Rozpočet 2019 RO č. 2 spolu Rozpočet po zmene č.2



Dôvodová správa 

 

Príjmová časť 

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 2 nedochádza k žiadnej zmene: 

 

Výdavková časť 

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 2 dochádza v programoch 5, 7, 12 a 14 

k týmto zmenám: 

 FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – Technické služby dotácia, Podprogram 

7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií – zvýšenie bežných vlastných 

výdavkov o 15,00 tis. € z dôvodu zvýšenia transferu pre Technické služby Mesta 

Trebišov na akútnu opravu miestnych komunikácii, 

 FK 03.1.0 Policajné služby – Mestská polícia, Prvok 5.1.2 Kamerový systém – 

zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 7,00 tis. €, z dôvodu rozšírenia 

kamerového systému v priestoroch Aktivačného strediska, Hospodárskeho strediska, 

Mestskej ubytovne a pripojenia signalizačného zariadenia v budove Aktivačného 

strediska, 

 FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 12.8 

Kanalizácia Milhostov – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,45 tis. € 

z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie na kanalizačnú prípojku domu 

smútku v mestskej časti Milhostov, 

 FK 10.4.0 Rodina a deti, Podprogram 14.11 Humanitárna pomoc – zvýšenie 

bežných vlastných výdavkov o 3,80 tis. € z dôvodu poskytnutia dotácie pre Centrum 

pre deti a rodiny. Finančné prostriedky z dotácie budú výlučne použité pre potreby 

maloletých deti, ktorým je nariadená ústavná starostlivosť na základe rozhodnutia 

súdu, prípadne výchovné opatrenie.  

 

Celková suma príjmov, výdavkov sa po 2. rozpočtovej zmene mení nasledovne: 

 Celkové príjmy    23 235,92 tis. € 

 Celkové výdavky    23 213,61 tis. € 

 Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok        22,31 tis. € 

 

 

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného 

V Trebišove 01.03.2019 



 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV 
                                                                                                              

Číslo: 14 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 15.04.2019 

 

 

 

 

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2019 

   

 

 

Obsah materiálu: -    rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2019 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 
rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2019, a to: 

Príjmová časť    23 235,92 tis. € 

Výdavková časť   23 213,61 tis. €  

Rozdiel príjmov a výdavkov         22,31 tis. € 

 

 

 

 

         

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného 

 

 

V Trebišove  20.03.2019 

 

 

predkladateľ 

 

 

 

 



 

 

MESTO TREBIŠOV 
 

M. R. Štefánika 862/204 
 

075 25 Trebišov 
www.trebisov.sk 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 

 

V súlade s ustanovením §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v súlade so schváleným 

VZN Mesta Trebišov č. 158/2018  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl 

a školských zariadení na rok  2019, Článku 10 Objem finančných  prostriedkov na nepredvídané 

skutočnosti, kde  o použití finančných prostriedkov rozhoduje primátor na základe požiadaviek škôl 

a školských zariadení,  

 

schvaľujem 

 

 

  rozpočtové opatrenie - presun rozpočtových prostriedkov  

v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) nasledovne: 

 

v časti bežných výdavkov spolu vo výške 29,92 tis.  eur  pre školské zariadenie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Trebišov  uvedené v Tabuľke č. 1 na riešenie nepredvídaných udalostí   

 
z položky rozpočtu Mesta Trebišov 

FK Zdroj EK Program  Podprogram Názov položky Suma v (tis. eur) 

09121 41 600xxx 9 9.2 Rezerva na BV – ZŠ, MŠ, CVČ, 

ZUŠ 

-29,92 

Spolu -29,92 

 

na položky rozpočtu škôl a školských zariadení Mesta Trebišov 

FK Zdroj EK Program Podprogram Názov položky Suma v (tis. eur) 

09111 41 600xxx 9 9.1 Rozpočet MŠ Hviezdoslavova 4,92 

09111 41 600xxx 9 9.1 Rozpočet MŠ Hviezdoslavova 2,95 

09602 41 600xxx 9 9.3 Rozpočet ZŠ Pribinova  0,68 

0950 41 600xxx 9 9.11 Rozpočet CVČ T. G. Masaryka 3,04 

09111 41 600xxx 9 9.1 Rozpočet MŠ Škultétyho  0,80 

09601 41 600xxx 9 9.3 Rozpočet MŠ Škultétyho   0,85 

0950 41 600xxx 9 9.4 Rozpočet ZŠ Komenského  0,58 

09602 41 600xxx 9 9.3 Rozpočet ZŠ Komenského  1,50 

09602 41 700xxx 9 9.3 Rozpočet ZŠ Komenského 10,20 

09602 41 700xxx 9 9.3 Rozpočet ZŠ M. R. Štefánika 4,40 

Spolu 29,92 

 

Tabuľka č. 1 - Použitie finančných  prostriedkov z objemu prostriedkov na nepredvídané skutočnosti (v tis. eur)     

                               

Škola, školské zariadenie Suma 

navýšenia  

Dôvod navýšenia fin. prostriedkov 

MŠ Hviezdoslavova 4,92 - dodanie a montáž dvojkrídlových plastových dverí, žalúzie, 

zhotovenie stropu spojovacích chodieb, materiál na hygienické 

nátery  

MŠ Hviezdoslavova 2,95 - životné jubileum 60 rokov 3 zamestnanci  

ZŠ Pribinova 0,68 - životné jubileum 60 rokov zamestnanec ŠJ  

CVČ T. G. Masaryka  3,04 - životné jubileum 60 rokov 2 zamestnanci  



 

 

Škola, školské zariadenie Suma 

navýšenia  

Dôvod navýšenia fin. prostriedkov 

MŠ Škultétyho  1,65 - životné jubileum 60 rokov 2 zamestnanci   

ZŠ Komenského  0,58 - rekreačné poukazy ŠKD 

ZŠ Komenského 10,20 - nákup konvektomatu do ŠJ  

ZŠ Komenského  1,50 - nákup gastro nádob, odsoľovača, automatického zmäkčovača 

vody ku konvektomatu do ŠJ     

ZŠ M. R. Štefánika  4,40 - nákup varného kotla do ŠJ  

Spolu 29,92 x 

 

 

Zostatok finančných prostriedkov určených na nepredvídané skutočnosti  v rozpočte Mesta Trebišov  

po tejto zmene je 80,08 tis. eur.  Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia  celkové príjmy 

a celkové výdavky rozpočtu.  

 

V Trebišove,  dňa 19.03.2019 

 

        PhDr. Marek Čižmár 

                 primátor 

 



 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV 
                                                                                                              

Číslo: 15 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 15.04.2019 

 

 

 

 

Názov materiálu: Žiadosť o úverový  produkt – kontokorentný úver  

   

 

 

Obsah materiálu: -    dôvodová správa 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 
čerpanie kontokorentného úveru vo výške 250 000,- EUR od Všeobecná úverová banka, a.s. 

Bratislava  s úrokovou sadzbou 1M Euribor + 0,35% p.a. bez zabezpečenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného 

 

 

V Trebišove  20.03.2019 

 

 

predkladateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 

 

 

 

 Z dôvodu preklenutia časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného 

rozpočtu v jednotlivých mesiacoch  Mesto Trebišov žiada Všeobecnú úverovú banku, a.s. 

Bratislava o poskytnutie kontokorentného úveru vo výške 250 000,00 EUR. Úroková sadzba 

je 1M Euribor + 0,35% p.a., bez záväzkovej provízie. Kontokorentný úver bude  poskytnutý 

bez zabezpečenia úveru. Poskytnutie uvedeného úveru značne uľahčí mestu plynule, bez 

sankčných postihov, financovať bežné výdavky v priebehu rozpočtového roka. 

 

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného 

V Trebišove 20.03.2019 
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Stanovisko hlavného kontrolóra 
k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania –

kontokorentného úveru  
 

 
V zmysle § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
zákon č. 583/2004 Z. z.) hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok pre prijatie 
návratných zdrojov financovania pred ich prijatím.  
 

A. Základné údaje o úvere 
 
Druh úveru:   kontokorentný úver 
Žiadateľ:   Mesto Trebišov 
Veriteľ:   Všeobecná úverová banka, a. s. Bratislava 
Výška úveru:   250 000,00 € 
Úroková sadzba:  1M Euribor + 0,35% p. a. 
Zabezpečenie úveru:  bez zabezpečenia 
Účel úveru: Preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 

bežného rozpočtu v jednotlivých mesiacoch.  
Splatnosť úveru: 1 rok 
 

B. Zákonné ustanovenia pri používaní návratných zdrojov financovania 
 
Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanoveniach § 17 zákona 
č. 583/2004 Z. z.  
 
Obec môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov 
financovania a záväzkov z investičných dodávateľských úverov, ktorých úhrada dlhodobo 
nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch. 
 
Podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 ods. 6 
zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné 
zdroje financovania, len ak sú splnené nasledovné podmienky: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka  

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 
roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených 
o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obcí z rozpočtu iného 
subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo 
zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

 
 
Celkovou sumou dlhu obce sa podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. rozumie súhrn 
záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu 
rozpočtového roka, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov 
obce. 
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Do celkovej sumy dlhu obce sa podľa ustanovenia § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. 
nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu a z úveru 
poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, 
ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do 
celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, 
záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia a záväzky z návratných zdrojov 
financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov SR 
a EÚ, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov 
financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR 
a inými štátmi naviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe 
zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobitného predpisu. Do sumy splátok sa 
nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia. 
 

C. Rozhodovanie o prijatí úveru 
 
Rozhodovanie o prijatí úveru je vyhradené mestskému zastupiteľstvu v súlade § 11 ods. 4 písm. 
b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

D. Údaje Mesta Trebišov, z ktorých sa vychádza pri preverovaní dodržania 
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 

 
Skutočné bežné príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roka 2018: 17 253 564,02 € 
 
Skutočné bežné príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roka 2018 
znížené o granty a dotácie:       10 860 354,60 € 
 
 
Dlhová služba – štruktúra prijatých úverov bez ŠFRB v € 
  

Názov úveru 
  

Výška 
Ročná splátka  zostatok istiny 

k 31.12.2018 Istina Úrok spolu 
Prima banka - nový 340 905,79 42 660,84 4 628,36 47 289,20 298 244,95 
Prima banka – inv. 
akcie r. 2010  307 700,00 38 460,00 4 175,08 42 635,08 269 240,00 
Eurovia cesty 
odkúpenie pohľadávky 355 710,41 64 019,76 11 480,37 75 500,13 291 690,50 
Spolu 1 004 316,20 145 140,60 20 283,81 165 424,41 859 175,45 

 
Úver zo ŠFRB – zostatok k 31.12.2018 (nezapočítava sa):    3 193 615,50 €
    

E. Overenie dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 
 

1. Ukazovateľ dlhu mesta k 31.12.2018 
 
Maximálna možná zadlženosť v zmysle zákona č 583/2004 Z. z.:                    60 % 
Skutočné bežné príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roka 2018: 17 253 564,02 € 
Bankové úvery spolu:          1 004 316,20 € 
Ukazovateľ dlhu Mesta Trebišov k 31.12.2018 v %:                 5,82 %
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Celková výška dlhu Mesta Trebišov neprekročila výšku 60% skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka a podmienka na prijatie návratných zdrojov financovania 
podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. je splnená. 

 
 

2. Ukazovateľ sumy splátok k 31.12.2018 
 
Maximálna možná suma splátok v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.:        25 % 
Skutočné bežné príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roka 2018  
znížené o granty a dotácie:       10 860 354,60 € 
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania:         165 424,41 € 
Ukazovateľ sumy splátok Mesta Trebišov k 31.12.2018 v %:     1,52 % 
 
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma 
splátok investičných dodávateľských úverov v podmienkach Mesta Trebišov neprekročila 25% 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a podmienka na prijatie 
návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. je 
splnená. 
 

F. Záverečné stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov 
financovania 

 
Mesto Trebišov spĺňa podmienky podľa § 17 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
pre prijatie návratných zdrojov financovania – kontokorentného úveru za účelom preklenutia 
časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v jednotlivých mesiacoch 
v celkovej výške 250 000,00 €. 
 
 
V Trebišove, 26.3.2019                                                               
 
 
 
 
                                                                                            Ing. Ľubomír Princík 
                                                                                          hlavný kontrolór mesta 
 



PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV 
  

Číslo: 16 

                    

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:  15.04.2019 

 

  

 

Názov materiálu: Schválenie dotácií pre iné ako športové účely 

                                

 

 

           

Obsah materiálu: - dôvodová správa 
   

 

 

Návrh na uznesenie:    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove    

 

schvaľuje 
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov č. 156/2018 o poskytovaní dotácií 

dotáciu pre: 

- Spevácky  zbor  Corale Collegium  v sume  3 500,00 EUR 

- Centrum pre deti a rodiny Sečovce v sume   3 800,00 EUR 

 

  

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: JUDr. Martin Galgoczy, vedúci kancelárie primátora 

 

 

 

 

 

V Trebišove 29.03.2019 

 

predkladateľ 



Dôvodová správa 

Mestu bola doručená žiadosť občianskeho združenia - Spevácky zbor Corale Collegium 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Trebišov podľa VZN mesta Trebišov č. 156/2018 

o poskytovaní dotácií (ďalej len „VZN č. 156/2018“). Účelom použitia požadovanej dotácie je 

účasť na medzinárodnej súťaži Polonia Cantat v Krakowe.  

Z požadovaných 4 000,00 EUR navrhujeme poskytnúť dotáciu vo výške 3 500,00 EUR. 

 

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie požiadalo o poskytnutie dotácie aj Centrum pre deti 

a rodiny Sečovce (ďalej len „Centrum“). Ide o bývalý Detský domov v Sečovciach. Účelom 

použitia dotácie je skvalitnenie života detí a rodičov v Centre, návrat detí s kombinovaným 

postihom a ťažkým zdravotným postihnutím do biologickej rodiny a naplnenie potrieb 

maloletých detí, ktorým je nariadená ústavná starostlivosť prípadne výchovné opatrenie. 

V Centre sú umiestnené deti, ktorých rodičia majú trvalý alebo prechodný pobyt v lokalite 

Trebišov. Súčasťou Centra sú dva domčeky rodinného typu v Trebišove na ul. Májová a v časti 

Milhostov.  

Z požadovaných 10 000,00 EUR navrhujeme poskytnúť dotáciu vo výške 3 800,00 EUR.  

 

Nakoľko ide poskytnutie dotácie vo výške presahujúcej sumu 3 000,00 EUR, jej schválenie patrí 

podľa VZN č. 156/2018 do kompetencie mestského zastupiteľstva. 

 

 

 

Spracoval: JUDr. Martin Galgoczy 

V Trebišove 29. 03. 2019 

 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 17 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 15.04.2019 

 

 

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 22.03.2019 

 

 

 

predkladateľ 

 

 

 



MESTO TREBIŠOV 
 

M. R. Štefánika 862/204 
 

075 25 Trebišov   
www.trebisov.sk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENNÍK SLUŽIEB 
 
 

poskytovaných mestom a mestskými organizáciami 
 
 
 

 

účinný od 01.05.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenník schválilo mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa  15.04.2019  uznesením číslo ..../2019. 
 

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto cenníka sa ruší Cenník služieb poskytovaných mestom                   
a mestskými organizáciami, účinný od 1. marca 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Marek Čižmár 

  primátor 
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MESTO TREBIŠOV    Účinnosť od: 01.05.2019 
 

 

 

CENNÍK SLUŽIEB  

poskytovaných v športových areáloch 

 

 

 

AREÁL VODNÝCH ŠPORTOV 
 

Letné kúpalisko 

P o l o ž k a Merná jednotka 

Cena € s rezidenčnou                

kartou    /   bez karty 

Vstupenka pre dieťa do 3 rokov 1 deň bezplatne 

Vstupenka pre dieťa od 3 do 10 rokov v sprievode dospelého 1 deň 2,00 / 4,00 

Vstupenka pre dieťa od 10 rokov do 15 rokov 1 deň 2,50 / 5,00 

Vstupenka pre osobu od 15 rokov ( dospelý ) 1 deň 3,50 / 7,00 

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 % 

Vstupenka pre občana so Senior kartou 1 deň 2,50 

Rodinný vstup 2+1    ( 2 dospelí + 1 dieťa ) 1 deň 8,00 / 16,00 

Rodinný vstup 2+2    ( 2 dospelí + 2 deti ) 1 deň 10,00 / 20,00 

 

 

 

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 500,00 

 

 

 

Kolkáreň   

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Prenájom dráhy s obsluhou – jedna dráha 1 hodina 4,00 
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MESTO TREBIŠOV                   Účinnosť od: 01.05.2019            
 

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 500,00 

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, mimo areálu vodných športov. 
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MESTO TREBIŠOV    Účinnosť od: 01.05.2019 

 
 

CENNÍK SLUŽIEB  

poskytovaných formou pracovných činností Technických služieb mesta Trebišov 

 

 

 

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Malotraktor Šupa (zametanie, odhŕňanie, posyp ) bez materiálu 1 hodina 15,00 

Malotraktor Šupa (zametanie, odhŕňanie, posyp ) bez materiálu 1 km 1,00 

Posypový materiál - drvený kameň fr. 0,4 cm 1 tona 25,00 

Posypový materiál - soľ 1 tona 150,00 

Nakladač UN 60 1 hodina 18,00 

Nakladač JCB 1 hodina 30,00 

Š 706 RTH MTSP ( vyklápanie ) 1 km 1,30 

Š 706 RTH MTSP ( vyklápanie ) 1 hodina 30,00 

Traktor s prívesom 1 hodina 22,00 

AVIA 30,31 1 km 1,30 

AVIA 30,31 1 hodina 15,00 

MP – 14, MP - 16 1 hodina 50,00 

MP -  14, MP - 16 1 km 1,30 

MP - 20 1 hodina 60,00 

MP - 20 1 km 1,30 

Fiat Ducato 1 km 0,30 

Škoda Roomster 1 km 0,30 

Zametací voz 806 BT 1 km 1,30 

Zametací voz 806 BT 1 hodina 60,00 

Zbíjačka 1 hodina 20,00 

Rezák asfaltu bm. 10,00 

Vibračná doska 1 hodina 15,00 

Infražiarič 1 hodina 15,00 

Oprava výtlku   ( práca ) dm
2 

0,40 

Oprava výtlku   ( materiál – 25 kg  vrece ) 1 ks
 

8,00 

Prenájom krytého pódia 4x4m + montáž – v rámci mesta 1 deň 200,00 

Prenájom altánku 3x3m 1 deň 10,00 

Prenájom party stanu  10x5m 1 deň 35,00 

Prenájom predajného stánku 1 deň 20,00 

Prenájom veľkoobjemového kontajnera 1 deň 5,00 

Vývoz veľkoobjemového kontajnera – Trebišov - fyzická osoba 1 ks 50,00 

Vývoz veľkoobjemového kontajnera – Trebišov - právnická osoba 1 ks 200,00 
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MESTO TREBIŠOV                                                                       Účinnosť od: 01.05.2019 

 

 

CENNÍK SLUŽIEB  

poskytovaných formou pracovných činností Technických služieb mesta Trebišov 

sadovnícke úpravy 
 

 

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Výkop jám pre výsadbu drevín s balom:   

                                                             - do 15 cm 1 ks 0,60 

                                                             - do 30 cm 1 ks  1,10 

                                                             - do 45 cm 1 ks 1,50 

                                                             - nad 45 cm hod/osoba 6,00 

Výsadba drevín s balom:   

                                   - do 15 cm 1 ks 0,50 

                                   - do 30 cm 1 ks 1,00 

                                   - do 45 cm 1 ks 5,00 

                                   - nad 45 cm 1 ks 10,00 

Ukotvenie drevín troma kolmi 1 ks 7,50 

Hnojenie drevín pri výsadbe vrátane hnojiva 1 ks 0,50 

Strihanie okrasných krov:   

                                      - do výšky 1m 1 ks 0,50 

                                      - od 1m do 1,5m 1 ks 1,50 

                                      - od 1,5m do 2m 1 ks 2,00 

                                      - od 2m do 3m 1 ks 5,00 

                                      - v prípade veľkej rôznorodosti    
                                         a zanedbania nad 3m 1 ks 10,00 

Strihanie živých plotov:   

                                  - do výšky 1m 1 m
2 0,40 

                                  - od 1m do 1,5m 1 m
2 0,60 

                                  - od 1,5m do 2m 1 m
2 1,00 

                                  - nad 2m 1 m
2 2,00 

Štiepkovanie konárov 1 hodina 15,00 

Mulčovanie / bez materiálu /:   

                                           - kôra, drevoštiepka 1 m
2 0,40 

                                           - štrk, kameň  
               1 m

2 1,20 

 Pokládka netkanej textílie /vrátane upevňovacích spôn / 1 m
2 0,80 

 Okopanie do hĺbky 10 cm okolo sadeníc s odstránením buriny 1 m
2 1,50 

 Ručné vyrovnávanie terénu 1 m
2 0,50 

 Obrobenie pôdy kultivárotovaním 1 m
2 0,40 

 Cena práce na 1 pracovníka 1 hodina 8,00 

 Pomocné práce / premiestňovanie materiálov a hmôt, upratovanie,    
zber zeleného a iného odpadu a pod./ bez odvozu 1 hodina 4,00 

 Založenie trávnika výsevom / valcovanie / 1 m
2 

1,30 

 Valcovanie trávnika 1 m
2 

0,05 

Vertikutácia trávnika 1 m
2 0,15 

Hnojenie trávnika priemyselnými hnojivami 1 m
2 0,05 

Kosenie udržiavaného trávnika / pojazdová kosačka / do 10 árov 1 m
2 0,07 

Kosenie udržiavaného trávnika / pojazdová kosačka / nad 10 árov 1 m
2 0,05 

Kosenie neudržiavaných plôch s vyšším porastom/strunová kosačka/ 1 m
2 0,14 

Kosenie neudržiavaných plôch s vyšším porastom/ krovinorez / 1 m
2 0,17 

  Kosenie mulčovacím strojom 1 hodina 25,00 
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MESTO TREBIŠOV                                                                   Účinnosť od: 01.05.2019 

 

CENNÍK SLUŽIEB  

poskytovaných formou pracovných činností Technických služieb mesta Trebišov 

sadovnícke úpravy 

 

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Chemická likvidácia burín / bez herbicídu / 1 m
2 0,05 

  Ohraničenie trávnika obrubníkom bm 1,50 

  Práca s motorovou pílou / vrátane obsluhy / - cena práce 1 hodina 10,00 

  Rezanie stromu s priemerom kmeňa meraného vo výške 130 cm:   

- do 20 cm  20,00 

- 20 – 35 cm  25,00 

- 35 - 45 cm  40,00 

- 45 – 55 cm  50,00 

- 55 – 65 cm  65,00 

- 65 – 75 cm  95,00 

- 75 – 85 cm  135,00 

- 85 – 95 cm  150,00 

- 95 – 105 cm  200,00 

- 105 – 115 cm  225,00 

- 115 – 125 cm  240,00 

- nad  125 cm  265,00 

 

 

 

Predaj okrasných drevín, zeleninových priesad, trvaliek a tráv: 

 

Podľa aktuálnej ponuky vlastnej produkcie a vopred schváleného cenníka jednotlivých druhov 

a veľkostí priamo Technickými službami mesta Trebišov. 
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MESTO TREBIŠOV         Účinnosť od: 01.05.2019 

   

 

                                CENNÍK SLUŽIEB 

                              poskytovanie služieb autobusovej prepravy 

 

 

   

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 € ročne (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: 01.05.2019 

      

 

                                                                 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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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 4,00 

SPOLOČENSKÉ CENTRUM MILHOSTOV   

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Spoločenské podujatie 1 hodina 10,00 
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MESTO TREBIŠOV                                                                                              Účinnosť od: 01.05.2019 

 

 

 

                                                              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: 01.05.2019 

 

 

 

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 aktualizovaný a  doplnený v zmysle nanovo zadefinovanej podnikateľskej činnosti 

v Technických službách mesta Trebišov. Zmeny sú v cenníku vyznačené červenou farbou. 

 

 

V Trebišove 22.03.2019 

Spracoval : Mgr. Peter Sovák 

 



PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 18 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 15.04.2019 

 

 

Názov materiálu:  Oprava miestnych komunikácií - 2019 

 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

                                             

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje  

zámer opráv miestnych komunikácií – 2019 s predpokladanou hodnotou zákazky 222 062,00 

EUR bez DPH, 266 474,00  EUR s DPH. 

 

   

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor  

Spracoval: Ing. Ján Bogda, referent pre výstavbu 

 

                    

V Trebišove  03.04.2019 

 

         predkladateľ 



Dôvodová správa  

k návrhu opráv mestských komunikácií na rok 2019  

 

 

V zmysle aktualizovaného Prehľadu poškodených mestských cestných komunikácií 

a chodníkov, početných opakovaných sťažností občanov na stav mestských chodníkov, 

interpelácií a podnetov poslancov mestského zastupiteľstva a vykonaných obhliadok 

komunikácií, bol spracovaný Návrh na opravu mestských komunikácií na rok 2019. 

Obhliadka poškodených mestských komunikácií a vypracovanie návrhu na opravu boli 

realizované v súčinnosti s Technickými službami mesta. Predpokladaná hodnota opráv 

mestských komunikácií uvedených v návrhu je 266 474,00 eur s DPH.    

 

Do návrhu opráv sú zaradené: 

 

Cestné komunikácie: 

1. Ul. M. R. Štefánika, vjazd na kruhovú križovatku pred predajňou Orange – súvislá 

oprava cesty na ploche 771 m2. 

-Vyfrézovanie ,odvoz a likvidácia starého asfaltu: 771 m2 

-Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí: 4 ks 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 8 m: 8ks 

-Obrubník betónový cestný 100x25x15: 8 ks 

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 8 m  

-Odstránenie podkladu na ploche: 30 m2 

-Podklad z kameniva frakcie 32-63 hr. 150 mm: 30 m2 

-Podklad zo štrkodrvy hr. 150 mm po zhutnení: 30 m2 

-Vyrovnávka nerovností asfaltobetón AC 11, priem. hr.  3 cm na ploche 110 m2  

-Penetrácia  

-Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 11, hr. 4 cm: 771 m2 

Celkové náklady na prevedené práce: 16 206 eur s DPH 

 

2. Ul. Komenského, prístupová cesta k parkovacej ploche za BD 1682.   
Opravovaná plocha 355 m2. 
-Odstránenie podkladu na ploche: 90 m2 
-Podklad zo štrkodrvy frakcie 8 – 16  hr. 100 mm po zhutnení: 90 m2 
-Podklad zo štrkodrvy frakcie 0 – 32 hr.150 mm po zhutnení: 90 m2 
-Podklad zo štrkodrvy frakcie 0 – 63 hr. 200 mm po zhutnení: 90 m2  
-Osadenie obrubníka 100x10x20: 184 ks 
-Podklad  z asfaltobetónu hr. 60 mm: 355 m2 
-Penetrácia 
-Pokladka asfaltobetónu, asfaltobetón AC 11hr. 40 mm: 385 m2    
Celkové náklady na prevedené práce: 15 266 eur s DPH 
 
 

Chodníky a spevnené plochy: 

3. M. R. Štefánika, chodník pred budovou pošty- celková opravovaná plocha 1 034 m2. 

-Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia:  1 034 m2 

-Odstránenie podkladu na ploche: 12 m2 

-Podklad z betónu  hr. 10 cm na ploche 12 m2 



-Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí: 1 ks  

-Výšková úprava existujúcich poklopov:  vodovodný hydrant: 1 ks 

-Vyrovnávka nerovností,  asfaltobetón AC 08,  priem. hr. 3 cm na ploche 30 m2   

-Penetrácia 

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm:  1 034 m2 

Celkové náklady na prevedené práce: 14 836 eur s DPH  

 

4. Ul. Čsl. armády, severný chodník od svetelnej križovatky po BD 1782 – celková 

opravovaná plocha 590 m2 

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 590 m2 

-Odstránenie podkladu na ploche: 9 m2 

-Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 9 m2 

-Podklad  z betónu tr. C 8/10 hr.10: 10 m2 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 14 m: 14 ks 

-Obrubník betónový cestný 100x25x15: 14 ks 

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 14 m 

-Rezanie betónového krytu: 14 m 

-Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 9,28 m2 

-Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 7,04 m2 

-Dlažba zámkovej dlažby pre nevidiacich drážková 20x20x6 červená: 2,24 m2 

-Penetrácia  

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 590 m2 

Celkové náklady na prevedené práce: 9 434 eur s DPH 

 

5. Ul. Komenského, chodník pri BD 2118 -  celková opravovaná plocha 120 m2. 

- Odobratie, odvoz  a likvidácia starého asfaltu: 120 m2 

-Penetrácia  

-Pokladka asfaltu,  asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 120 m2  

Celkové náklady na prevedené práce: 1 615 eur s DPH 

 

6. Ul. Komenského, chodník pri BD 2209 -  celková plocha 160 m2. 

-Odobratie, odvoz  a likvidácia starého asfaltu: 160 m2 

-Penetrácia  

-Pokladka asfaltu,  asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 160 m2  

Celkové náklady na prevedené práce: 2 153 eur s DPH 

 

7. Ul. T. G. Masaryka, južný chodník od ul. Komenského po ul. Berehovskú – celková 

opravovaná  plocha 700 m2. 

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 700 m2 

-Odstránenie podkladu na ploche: 10 m2 

-Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm:  m2 

-Podklad  z betónu tr. C 8/10 hr.10: 13 m2 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 14 m: 14 ks 

-Obrubník betónový cestný 100x25x15: 14 ks 

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 14 m 

-Rezanie betónového krytu: 14 m 

-Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 9,60 m2 

-Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 7,36 m2 

-Dlažba zámkovej dlažby pre nevidiacich drážková 20x20x6 červená: 2,24 m2 

-Penetrácia  



-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 700 m2 

Celkové náklady na prevedené práce: 10 963 eur s DPH 

 

8. Ul. Cintorínska, vnútro sídliskové chodníky vrátane vstupov k BD (za areálom VVS) – 

celková opravovaná plocha 1 180 m2.  

-Odobratie, odvoz  a likvidácia starého asfaltu: 1 180 m2  

-Penetrácia  

-Pokladka asfaltu,  asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 1 180 m2  

Celkové náklady na prevedené práce: 15 877 eur s DPH 

 

 

 

9. Ul. J. Kostru, chodník k futbal. areálu a vstup na kúpalisko - celková opravovaná 

plocha 950 m2 

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 950 m2 

-Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu priem. hr. 3 cm na ploche 90 m2 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 52 m: 52 ks 

-Obrubník betónový cestný 33x25x15: 36 ks 

-Obrubník betónový cestný 100x20x10: 40 ks  

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 52 m  

-Penetrácia  

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 950 m2 

Celkové náklady na prevedené práce: 15 518 eur s DPH 

 

10. Ul. Hollého, severný chodník – celková opravovaná plocha 340 m2. 

-Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia:  230 m2 

-Vyfrézovanie ,odvoz a likvidácia starého asfaltu: 110 m2 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 110 m: 110 ks 

-Obrubník betónový cestný 100x20x10: 110 ks 

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 110 m 

-Odstránenie podkladu na ploche: 190 m2 

-Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 60 m2 

-Podklad z betónu  hr. 10 cm na ploche 190 m2 

-Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí: 1 ks 

-Penetrácia  

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 340 m2 

Celkové náklady na prevedené práce: 17 451 eur s DPH 

 

11. Ul. Moyzesova, chodník od ul. Varichovskej po ul. Škultétyho – celková opravovaná 

plocha 240 m2. 

-Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia:  240 m2 

-Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu priem. hr. 3 cm na ploche 60 m2 

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 240 m2 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 4 m: 4 ks 

-Obrubník betónový cestný 33x25x15: 12 ks 

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu:  4 m 

-Odstránenie podkladu na ploche: 4 m2 

-Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 4 m2 

-Podklad  z betónu tr. C 8/10 hr.10: 4 m2 

-Rezanie betónového krytu: 5 m 



-Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 3,84 m2 

-Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 2,72 m2 

-Dlažba pre nevidiacich drážková 20x20x6červená: 1,12 m2 

-Penetrácia   

Celkové náklady na prevedené práce: 4 604 eur s DPH 

 

12. Ul. Šrobárova, chodník od ul. M. R. Štefánika a vedľa aut. nástupíšť po ul. J. Husa –  
celková opravovaná plocha 960 m2. 

- Odobratie, odvoz  a likvidácia starého asfaltu: 960 m2  

-Vyrovnávka nerovností,  asfaltobetón AC 08,  priem. hr. 3 cm na ploche 155 m2 

-Vyrovnanie nerovností – zníženie vybúraním-frézovaním 16 m2  

-Odstránenie podkladu na ploche: 10 m2 

-Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm:  m2 

-Podklad  z betónu tr. C 8/10 hr.10: 5 m2 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 6 m: 6 ks 

-Obrubník betónový cestný 100x25x15: 6 ks 

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 6 m 

-Rezanie betónového krytu: 6 m 

-Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 4,64 m2 

-Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 3,36 m2 

-Dlažba zámkovej dlažby pre nevidiacich drážková 20x20x6 červená: 1,28 m2 

-Penetrácia 

-Pokladka asfaltu,  asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 960 m2  

Celkové náklady na prevedené práce: 15 974 eur s DPH 
 

13. Ul. Štúrova –východný chodník a napojenie cesty na cestu na ul. Kpt. Nálepku – 

celková plocha 590 m2. 

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 500 m2 

-Vyfrézovanie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 90 m2 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov,7 m: 7 ks 

-Obrubník betónový 100x20x10: 7 ks  

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 7 m 

-Odstránenie podkladu na ploche: 46 m2 

-Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 46 m2 

-Podklad  z betónu tr. C 8/10 hr.10: 46 m2 

-Vyrovnávka nerovností,  asfaltobetón AC 08 priem. hr. 3 cm na ploche 180 m2 

-Penetrácia  

-Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 590 m2  

Celkové náklady na prevedené práce: 13 325 eur s DPH 

 

 

14. Ul. Pribinova – chodník bez asfaltového povrchu -  celková plocha 820 m2. 

-Odstránenie podkladu z betónu na ploche: 11 m2  

-Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 11 m2 

-Podklad  z betónu tr. C 8/10 hr.10: 11 m2 

-Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 5,84 m2 

-Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 4,72 m2 

-Dlažba pre nevidiacich drážková 20x20x6červená: 1,12 m2  

-Penetrácia 

-Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 08, priemerná  hr. 3 cm na ploche 246m2 



-Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm na ploche 820 m2 

Celkové náklady na prevedené práce:  12 973 eur s DPH 

15. Ul. Kukučínova –severný chodník od ul. Hodvábnej po ul. Varichovskú - celková 

plocha 330 m2.  

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 330 m2 

-Odstránenie podkladu z betónu na ploche: 11 m2  

-Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 11 m2 

-Podklad  z betónu tr. C 8/10 hr.10: 11 m2 

-Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 5,84 m2 

-Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 4,72 m2 

-Dlažba pre nevidiacich drážková 20x20x6červená: 1,12 m2   

-Penetrácia 

-Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 08, priemerná  hr. 3 cm na ploche 110m2 

-Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm na ploche 330 m2  

 Celkové náklady na prevedené práce: 6 672 eur s DPH  

 

16. Ul. Stavebná – východný chodník od ul. Čsl. armády po ul. T. G. Masaryka –  
celková plocha 460 m2. 

-Odobratie, odvoz  a likvidácia starého asfaltu: 460 m2 

-Penetrácia 

-Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 08, priemerná  hr. 3 cm na ploche 92m2 

-Pokladka asfaltu,  asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 460 m2  

Celkové náklady na prevedené práce: 7 340 eur s DPH 

 

17. Ul. T. G. Masaryka – severný chodník od ul. Sládkovičovej  po ul. Stavebnú – 

celková plocha 210 m2 

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 210 m2 

-Výšková úprava :  uzáver plynu 1ks 

-Odstránenie podkladu z betónu na ploche: 8 m2  

-Podklad zo štrkopiesku po zhutnením  hr. 10 cm: 8 m2 

-Podklad  z betónu tr. C 8/10 hr.10: 8 m2 

-Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 3,36 m2 

-Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 2,24 m2 

-Dlažba pre nevidiacich drážková 20x20x6červená: 1,12 m2 

-Vyrovnávka nerovností,  asfaltobetón AC 08 priem. hr. 3 cm na ploche 63 m2 

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 210 m2  

Celkové náklady na prevedené práce:  4 323 eur s DPH   

 

18. Ul. Škultétyho, vnútro sídliskový chodník pri BD1895/22, 1924/4, detskom ihrisku a 

škôlke – celková plocha 700 m2. 

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 700 m2 

-Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí:  1 ks 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 6 m: 6 ks 

-Obrubník betónový 100x20x10: 6 ks  

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 6 m 

-Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu  hr. 10 cm na ploche 6 m2   

-Vyrovnávka nerovností asfaltobetón AC 08, priem. hr.  3 cm na ploche 140 m2  

-Penetrácia  

-Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 700 m2 



Celkové náklady na prevedené práce: 11 634 eur s DPH 

 

19. Ul. Komenského – vnútro sídliskový chodník  za BD2210, 2209 od Milk Agro po 1. 

decembra -  celková plocha 1 030 m2. 

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 1 030 m2 

-Výšková úprava vodomernej šachty 1ks 

-Výšková úprava existujúcich poklopov: uzáver  vody 1ks 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov,16 m: 16 ks 

-Obrubník betónový 100x20x10: 16 ks  

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 16 m 

-Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu  hr. 10 cm na ploche 6 m2   

-Vyrovnávka nerovností asfaltobetón AC 08, priem. hr.  3 cm na ploche 206 m2 

-Penetrácia 

-Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm na ploche1 030 m2 

Celkové náklady na prevedené práce:  17 272 eur s DPH  

 

20. Ul. 1. decembra – vnútro sídliskový chodník za BD 2207 – celková plocha 315 m2. 

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 315 m2 

-Penetrácia 

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 315 m2 

Celkové náklady na prevedené práce:  4 238 eur s DPH 
 

21. Ul. Komenského – sídliskový chodník za BD 2137 - celková plocha  710 m2. 

-Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia: 710 m2 

-Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí:  6 ks 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 6 m: 26 ks 

-Obrubník betónový 100x20x10: 26 ks  

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 26 m 

-Vyrovnanie nerovností – zníženie vybúraním -frézovaním 20 m2 

-Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu priem. hr. 10 cm na ploche 16 m2   

-Penetrácia 

-Vyrovnávka nerovností asfaltobetón AC 08, priem. hr.  3 cm na ploche 142 m2 

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 710 m2 

Celkové náklady na prevedené práce: 13 583 eur s DPH  

 

22. Ul . Cintorínska – chodník pri BD 850, spevnená plocha a zriadenie päť nových 

parkovacích miest – celková plocha 1 380 m2. 

-Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia: 1 380 m2 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 74 m  

-Obrubník betónový 100x25x15: 74 ks  

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 74 m 

-Vybúranie kamenných obrubníkov: 18 m 

-Uloženie kamenných obrubníkov do lôžka z betónu: 12m 

-Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí:4 ks 

-Odstránenie podkladu z betónu  na ploche: 13 m2 

-Podklad  z betónu tr. C 8/10 hr.10: 38 m2 

-Vyrovnávka nerovností asfaltobetón AC 11, priem. hr.  4 cm na ploche 120 m2 

-Odstránenie podkladu na ploche: 60 m2 

-Úprava plane v zárezoch so zhutnením: 60 m2 



-Podklad z kameniva frakcie 32-63 hr. 150 mm: 60 m2 

-Podklad zo štrkodrvy hr. 100 mm po zhutnení: 60 m2  

-Podklad  z betónu tr. C 8/10 hr.10: 60 m2  

-Penetrácia 

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 390 m2 

-Pokladka asfaltu AC 11, hr. 4 cm: 1 050 m2 

Celkové náklady na prevedené práce: 27 268 eur s DPH 

  

23. Ul. L. Sáru – chodník za BD  2361 – celková plocha 440 m2 

-Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia: 420 m2 

-Obrubník betónový 100x20x10: 22 ks  

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 22 m 

-Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu priem. hr. 10 cm na ploche 20 m2   

-Vyrovnávka nerovností,  asfaltobeton AC 08 hr. 3 cm na ploche 84 m2  

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 440 m2 

Celkové náklady na prevedené práce: 7 949 eur s DPH  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V Trebišove 20.03.2019 

Spracoval: Ing. Bogda 



PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 19 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 15.04.2019 

 

 

Názov materiálu:  Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu mesta Trebišov 

 

 

Obsah materiálu: -   informatívna správa 

-   vyhodnotenie pripomienok z prerokovania návrhu ZaD č.4 Územného  

      plánu mesta Trebišov 

- preskúmanie návrhu ZaD Územného plánu mesta Trebišov  

     Okresným úradom Košice Odbor výstavby a bytovej politiky 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

A) berie na vedomie  

stanovisko Okresného úradu Košice, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-

OVBP1-2019/014357 zo  dňa 11.03.2019 o preskúmaní návrhu Zmien a doplnkov č.4  

Územného plánu mesta Trebišov podľa §25  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), 

 

B) súhlasí 

s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu Zmien a doplnkov 

č.4  Územného plánu mesta Trebišov, 

 

C) schvaľuje 

podľa § 27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11 ods. (4) písm. c) zákona 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č.4   

Územného plánu mesta Trebišov, 

 

 

 

 



D) žiada 

primátora mesta zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie 

Zmien a doplnkov č.4  Územného plánu mesta Trebišov: 

a) v súlade s § 6 odst. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vyhlásenie Dodatku č.4  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 

108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov, 

b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien a doplnkov č.4  

Územného plánu mesta Trebišov  schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods. (1) 

stavebného zákona, 

c) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona a jeho 

doručenie Ministerstvu dopravy a výstavby  SR spolu s kópiou uznesenia o schválení  

Zmien a doplnkov č.4  Územného  plánu mesta Trebišov,                                         

d) uloženie Zmien a doplnkov č.4  Územného plánu mesta Trebišov v meste – na mestskom  

úrade, stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice, Odbore výstavby a bytovej politiky 

do 3 mesiacov od ich schválenia, 

e) zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť Zmien 

a doplnkov č.4  Územného plánu mesta Trebišov na úradnej tabuli najmenej na 30 dní 

a doručením dotknutým orgánom štátnej správy. 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor  

Spracoval: Ing. Ladislav Valiska, referent pre výstavbu 

 

V Trebišove 01.04.2019 

 

         predkladateľ 
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VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK Z PREROKOVANIA  

   NÁVRHU 

 ZaD č.4 ÚZEMNÉHO PLÁNU (ÚPN) MESTA TREBIŠOV 
Prerokovanie od 18.02.2019  do 18.03.2019 

 

 

 
 

P.č. Názov organizácie, 

dotknutého orgánu,                          
(č. vyjadrenie, dátum, vydal) 

Obsah pripomienky, vyjadrenia Vyhodnotenie 

pripomienky, vyjadrenia 

 
 

A.                                                                                                                                                                                                             

Dotknuté orgány štátnej správy 
1. Ministerstvo dopravy a výstavby  

SR, Odbor stratégie a rozvoja, 

Námestie slobody č.6, Bratislava 

Číslo:                

11546/2019/OSR/21828                

zo dňa 11.03.2019 

Vybavuje :                                      

Mgr. Wirth 

 

 
 

 

 

Akceptuje sa v rozsahu zmien 

a doplnkov ÚPN. 

 

 

 

 

 

Akceptuje sa v rozsahu zmien 

a doplnkov ÚPN. 

 

 
 

 

 

Akceptuje s a v platnom ÚPN - M. 

 

 

 

 

Akceptuje sa. 
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Akceptuje sa, bolo vyznačené. 

 

 

 

Akceptuje sa, bolo doplnené. 

 

 

 

Akceptuje sa, bod č. 15. tohto 

vyhodnotenia. 

 

 
 

 

Akceptuje sa, body č. 21, 35 a 36 

tohto vyhodnotenia. 

2. Ministerstvo obrany SR, 

Agentúra správy majetku, 

Komenského 39/A, Košice 

 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 
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3. Ministerstvo ŽP SR, Sekcia 

geológie a prírodných zdrojov, 

Odbor štátnej geologickej 

správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 

Bratislava 

Číslo:                                  

11823/2019-5.3; 9048/2019               

zo dňa 08.03.2019 

Vybavuje:                                     

Mgr. Štefančík 

 

 

 

 

 

Akceptuje sa, v platnom ÚPN – 

M. 

 

 

 

 

Akceptuje sa, v platnom ÚPN - M. 
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Akceptuje sa. 
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Akceptuje sa. 

 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 

 

 

Akceptuje sa, bod č. 15 tohto 

vyhodnotenia. 

4. 

 

 

 

 

 

 

Okresný úrad Košice, 

Odbor výstavby a bytovej 

politiky, 

Komenského 52, Košice 

Číslo:                                             

OU-KE-OVBP1-2019/014357           

zo dňa 11.03.2019 

Vybavuje:                                             

Ing. Zuzana Tóthová 

 

 

 

 

 

 

 

 Akceptuje sa. 

 Akceptuje sa. 

 

 

 Akceptuje sa. 

 Akceptuje sa. 

 Akceptuje sa 
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 Akceptuje sa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berie sa na vedomie. 
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5. Okresný úrad Košice 

Odbor starostlivosti o životné 

prostredie 

Komenského 52, Košice 

Číslo:                                               

OU-KE-OSZP1-2019/018726              

zo dňa 18.03.2019 

Vybavuje:                                        

Ing. Horenská 

 

 
 

 

Berie sa na vedomie. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresný úrad Košice, 

Odbor opravných prostriedkov, 

Komenského 52, Košice 

 

 

Nakoľko nedochádza k záberu PP, nebudú sa vyjadrovať. Konzultované so zástupcom 

dotknutého orgán Ing. Bitóovou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Okresný úrad Košice, 

Odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií 

Komenského 52, Košice 

 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 

 

8.  

Okresný úrad Trebišov, 

Odbor starostlivosti o životné 

prostredie, M.R.Štefánika 32, 

Trebišov –  úsek ochrany 

ovzdušia 

Číslo:                                                        

OU-TV-OSZP-2019/004060/2              

zo dňa 20.02.2019 

Vybavuje :                                              

Ing. Čižmár 
 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 
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9. Okresný úrad Trebišov, 

Odbor starostlivosti o životné 

prostredie, M.R.Štefánika 32, 

Trebišov – štátna vodná správa 

Číslo:                                                        

OU-TV-OSZP-2019/04059-2              

zo dňa 22.02.201+ 

Vybavuje :                                             

RNDr. Girmanová 

 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

9.b) Okresný úrad Trebišov, 

Odbor starostlivosti o životné 

prostredie, M.R.Štefánika 32, 

Trebišov – ochrana prírody a 

krajiny 

Číslo:                                                        

OU-TV-OSZP-2019/004337-2              

zo dňa 04.03.2019 

Vybavuje :                                             

Mgr. Ferjová 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 

 

 

 

 

 

10. Okresný úrad Trebišov, 

Odbor starostlivosti o životné 

prostredie, M.R.Štefánika 32, 

Trebišov – odpadové 

hospodárstvo 

Číslo:                                                        

OU-TV-OSZP-2019/004061-002              

zo dňa 20.02.2019 

Vybavuje :                                             

Ing. Zambori 

 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 
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10.b) Okresný úrad Trebišov, 

Odbor starostlivosti o životné 

prostredie, M.R.Štefánika 32, 

Trebišov –  úsek EIA 

Číslo:                                                        

OU-TV-OSZP-2019/004090-037              

zo dňa 25.03.2019 

Vybavuje :                                             

Ing. Pač 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len 

„OÚ Trebišov, OSŽP”) ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 

a §4 ods. 1 zákona NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 

zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §3 písm. 

k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov vydáva podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na 

základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.4 Územný plán 

mesta Trebišov“, ktoré predložil obstarávateľ, Mesto Trebišov, M.R.Štefánika 

862/204, 075 25 Trebišov, IČO 00331996, po ukončení zisťovacieho konania toto 

rozhodnutie: 

Navrhovaný strategický dokument „Zmeny a doplnky č.4 Územný plán 

mesta Trebišov“  

sa  nebude posudzovať 

 

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Pri schvaľovaní strategického dokumentu podľa osobitných predpisov 

zohľadniť požiadavky uvedené v závere rozhodnutia, ktoré vyplynuli zo stanovísk 

zainteresovaných subjektov k oznámeniu o strategickom dokumente. 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 
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Zo stanovísk doručených k oznámeniu  vyplynuli niektoré konkrétne 

požiadavky vo vzťahu k navrhovanému strategickému dokumentu, ktoré bude 

potrebné zohľadniť v procese schvaľovania navrhovaného strategického dokumentu 

podľa osobitných predpisov: 

 Pri vypracovaní Zmien a doplnkov č. 4 Územný plán mesta Trebišov rešpektovať 

nadradenú dokumentáciu Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného 

celku Košického kraja /ÚPN – VÚC/, schválené Zastupiteľstvom KSK v roku 

2017. 

 Rešpektovať zásady všeobecnej ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

 Z hľadiska rozvoja dopravnej infraštruktúry tak, ako je uvedená v dokumente 

dodržať križovatkové vzdialenosti v zmysle príslušných STN. 

 V rámci rozvoja územia priemyselné aktivity alebo iné občianske vybavenia pri 

ceste I. triedy navrhovať do územného plánu tak, aby územie bolo sprístupnené 

jednou účelovou komunikáciou pripojenou na cestu I. triedy a z nej nech bude 

uskutočnená obsluha územia. 

 Je potrebné rešpektovať koncepčné riešenie návrhu obchvatu cesty I/79 mesta 

Trebišov a zosúladiť dopravný systém. 

 Cestná infraštruktúra II. a III. triedy je vo vlastníctve KSK a v správe Správy ciest 

KSK  a pre každý zásah do cestného telesa alebo objektov či ochranného pásma je 

potrebný súhlas vlastníka 

 Rešpektovať pripomienky uvedené v stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby 

SR pod č. 11546/2019/OSR/18703 zo dňa 1.3.2019 citované vyššie v rozhodnutí. 

 Rešpektovať pripomienky uvedené v stanovisku Ministerstva životného prostredia 

SR, odboru štátnej geologickej správy pod č. 3994/2019-5.3  13194/2019 zo dňa 

08.03.2019 citované vyššie v rozhodnutí. 

 Rešpektovať záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 

sídlom v Trebišove pod č. A/2019/00255/HŽP zo dňa 7.3.2019 citované vyššie v 

rozhodnutí. 

 V Zmenách a doplnkoch č. 4 Územný plán mesta Trebišov zohľadniť relevantné 

pripomienky uvedené vo vyjadrení dotknutej verejnosti - Združenia domových 

samospráv v Bratislave citované vyššie v rozhodnutí. 

 Jednotlivé činnosti, ktoré budú spĺňať kritériá pre posudzovanie vplyvov na 

životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

treba posúdiť podľa tohto zákona pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred 

ich povolením podľa osobitných predpisov ak sa územné rozhodnutie nevydáva. 

 

 

Berie sa na vedomie. Požiadavky 

boli akceptované v rámci 

vyhodnotenia k prerokovanému 

návrhu ZaD č.4. 
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11. Okresný úrad Trebišov, 

Odbor krízového riadenia, M. R. 

Štefánika  1161, Trebišov 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 

 

 

12. Okresné riaditeľstvo hasičského 

a záchranného zboru Trebišov, 

T. G. Masaryka 13, Trebišov 

 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 

 

13. Okresný úrad Trebišov, 

Odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií , M. 

R. Štefánika  1161, Trebišov 

 

 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 

 

 

 

 

14. 

 

 

Okresný úrad Trebišov,  

Pozemkový a lesný odbor, 

Námestie Mieru č.1, Trebišov 

 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 

 

 

 

 

15. Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v 

Trebišove 

Číslo:                                 

A/2019/00255/HŽPaZ                               

zo dňa 07.03.2019 

Vybavuje:                                      

MUDr. Konevičová 

 

 

 

 

                                                  

Berie sa na vedomie. 

 

 

16. Regionálna veterinárna a 

potravinová správa, ul. S. 

Chalúpku 22, 07101 Michalovce 

 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 

 

17. Krajský pamiatkový úrad 

Košice, úsek pamiatkového 

fondu, Hlavná 25 040 01 Košice 

 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 
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18. Archeologický ústav SAV, 

Výskumné  pracovné  stredisko 

Košice, Hrnčiarska 13,04001 

Košice   

 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 18.02.2019. 

 

19. Obvodný banský úrad 

v Košiciach, Timonova 23, 040 

01 Košice 

 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 

 

20. Štátny geologický ústav Dionýza 

Štúra 

Mlynská dolina 1, Bratislava 

 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 

 

 

 

21. Dopravný úrad, Letisko M. R. 

Štefánika, Bratislava 

 

Číslo:  7324/2019/ROP-002/6395 

 zo dňa 28.02.2019 

Vybavuje:                                    

Ing. Tomanová 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 
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B.                                                                                                                                                                                                         

Dotknutý samosprávny kraj 
 

22. Úrad Košického samosprávneho 

kraja, odbor územného 

plánovania, odbor dopravy, 

Námestie maratónu mieru č.1, 

042 66 Košice 

Číslo:                             

4437/2018/ORRÚPŽP 8165                         

zo dňa 08.03.2019 

Vybavuje:                                     

Ing. arch. Anna Soročinová                

 

 
 

 

 

Berie sa na vedomie. 

 

 

Akceptuje sa, bolo upravené. 

 

 

 

 

 

- Akceptuje sa. 

 

- Akceptuje sa. 

 

- Akceptuje sa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Berie sa na vedomie. Číslo VZN je 

rovnaké z dôvodu, že 

k pôvodnému VZN sa urobili 

dodatky (1,2,3) ,na ktorých sa 

zastupiteľstvo uznášalo 

samostatným uznesením. VZN 

v rámci jeho dodatkov je 

zverejnené na www.trebisov.sk 

v časti VZN rok 2011. 

 

http://www.trebisov.sk/
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- Berie sa na vedomie, ako 

v predchádzajúcom 

bode. 

 

C.                                                                                                                                                                                                          

Dotknuté obce 

23. Obec Horovce, Horovce 25, 072 

02 Tušická Nová Ves 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 

 

24. Obec Vojčice, P. O. Hviezdoslava 

408/1, 076 22 Vojčice 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019.  

25. Obec Nový Ruskov, Sv. Cyrila 

a Metoda 155/113, 075 01 Nový 

Ruskov 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 

 

26. Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 

076 11 Plechotice 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 

 

27. Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 

17 Čeľovce 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 

 

28. Obec Zemplínska Nová Ves, 

Hlavná 182/51, 076 16 Úpor 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 

 

29. Obec Zemplínske Hradište, 

Obecná 392, 076 01 Zemplínske 

Hradište 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 

 

30. Obec Markovce, Markovce 63, 

072 06 Maľčice 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 

 

31. Obec Falkušovce, Falkušovce 

179, 072 05 Bracovce 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 

 

32. Obec Bracovce, Bracovce 275, 

072 05 Bracovce 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 
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33. Obec Bánovce nad Ondavou, 

Bánovce nad Ondavou 191, 072 

04 Trhovište 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 

 

34. Obec Kačanov, Kačanov 66, 072 

05 Kačanov 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019.  

 

D.                                                                                                                                                                                                          

Dotknuté právnické osoby, organizácie 

35. Slovenská správa ciest, 

Miletičova 19, 826 19  Bratislava               

 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 

 

 

 

 

 

36. 

Železnice SR , Generálne 

riaditeľstvo, odb. expertízy, 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava  

 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 

 

37. Východoslovenská distribučná 

a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  

 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 

 

38. Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť a.s. Košice, 

Komenského 50, 041 26 Košice  

Číslo:                            

17822/2019/Fi/O/ÚVR                         

zo dňa 25.02.2019 

Vybavuje:                                    

Ing. Ficzeri 

 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 
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Akceptuje sa, ochranné pásma sú 

zapracované do platného ÚPN – 

M. Dodržiavanie ochranných 

pásiem je v kompetencii 

projektantov a je následne 

posudzované stavebným úradom 

ako aj správcom siete pri 

umiestňovaní a povoľovaní 

stavieb. 

 

 

39. Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p., OZ Košice,  

Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

Číslo:                                                                                 

CS SVP OZ KE 1310/2019/2               

zo dňa 22.02.2019 

Vybavuje:                                             

Ing.  Vágášiová 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 
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40. SPP – Distribúcia  a.s., Mlynské 

nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

Číslo:                                                                                 

DPSMK                                                  

zo dňa 28.05.2018 

Vybavuje:                                             

Ing.  Jozef Szamosi 

 

 
 

 

 Akceptuje sa v rozsahu 

ZaD č.4. 

 

 

 

 

 

 

 Akceptuje sa. 
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 Berie sa na  vedomie. 

 

 Berie sa na  vedomie. 

 

 Berie sa na  vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 Berie sa na  vedomie. 

 

 Berie sa na  vedomie. 

 

 

 

 

 

 Berie sa na  vedomie. 

 

 Berie sa na  vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

41. 

 

 

 

Hydromeliorácie, š.p., 

Vrakunská 10577/29, 821 06 

Bratislava – Podunajské 

Biskupice 

 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 
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42. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 

28, 817 62 Bratislava  

 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019. 

 

43. ORANGE Slovensko a.s., 

Prievozská 6/A, Bratislava 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019.  

44. Realinvest, spol. s r.o., Čsl. 

Armády 1045/6, 075 01 Trebišov 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 15.02.2019.  

 

E.                                                                                                                                                                                                                                 

Verejnosť 
   

Zo strany verejnosti neboli podané žiadne námietky.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

V zmysle §22 ods.5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sa predpokladá, že dotknuté orgány, organizácie, právnické a fyzické osoby, ktorým bolo 

písomnou formou oznámené  prerokovania Z a D č.4 ÚPN mesta Trebišov   a ktoré sa  v 30 dňovej lehote nevyjadrili  nemajú pripomienky. 

 

 

V Trebišove, marec 2019 

 

Vypracovala: Ing. Sabaková Iveta, Agátová 2396/10, 075 01 Trebišov 

odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD 

 



                                                      Dôvodová správa 

Územný plán mesta Trebišov bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove  

č. 136/2011 zo dňa 28.09.2011, na  VZN č. 108/2011 , ktorým sa vymedzujú záväzné časti 

ÚPN mesta Trebišov sa Mestské  zastupiteľstvo v Trebišove uznieslo uznesením č. 

136/2011dňa 28.09.2011. 

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN mesta Trebišov boli schválené uznesením  č. 169/2012 zo dňa 

28.12.2012 a Záväzná časť ZaD č.1 ÚPN mesta Trebišov bola schválená Dodatkom č.1 k 

VZN č. 108/2011 dňa 28.12.2012. 

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN mesta Trebišov boli schválené uznesením  č. 59/2013 zo dňa 

26.06.2013 a Záväzná časť ZaD č.2 ÚPN mesta Trebišov bola schválená Dodatkom č.2 k 

VZN č. 108/2011 dňa 26.06.2013. 

Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta Trebišov boli schválené uznesením  č. 104/2018 zo dňa 

17.09.2018 a Záväzná časť ZaD č.3 ÚPN mesta Trebišov bola uznesením  č. 105/2018  

schválená Dodatkom č.3 k VZN č. 108/2011 dňa 17.09.2018. 

 

Uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Trebišove č.42/2018 zo dňa 14.05.2018 a 45/2019 

zo dňa 11.02.2019 bolo schválené obstaranie Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu mesta 

Trebišov  (ZaD č.4 ÚPN mesta Trebišov). 

Dotknutým orgánom, organizáciám, fyzickým a právnickým osobám bolo listom 

č.11823/2019/1-MDu  zo dňa 13.02.2019 zaslané  oznámenie, že v termíne od 18.02.2019 do 

18.03.2019 sa uskutoční prerokovanie návrhu  ZaD č. 4 ÚPN mesta Trebišov. Zároveň bolo 

oznámenie o prerokovaní ZaD č.4 územného plánu mesta zverejnené na úradnej tabuli mesta 

od 18.02.2019 do 18.03.2019 a na internetovej stránke obce www.trebisov.sk .   

Do návrhu zmien a doplnkov bolo možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Trebišove každý 

pracovný deň počas úradných hodín. Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov za účasti 

spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie sa uskutočnilo dňa 07.03.2019 v priestoroch 

Mestského úradu v Trebišove a to o 11,00 hod. s dotknutými obcami, dotknutým 

samosprávnym krajom, dotknutými orgánmi štátnej správy a dotknutými právnickými 

osobami  o 16,00 hod. s verejnosťou – občanmi. 

Stanoviská, ktoré boli doručené  obstarávateľovi  boli vyhodnotené a zapracované   do návrhu 

zmien a doplnkov.                                                                                                                                                   

Obstarávateľ nežiadal o udelenie súhlasu k budúcemu možnému  použitiu  poľnohospodárskej 

pôdy,  nakoľko  návrhom   ZaD č. 4  ÚPN  mesta  Trebišov  nedochádza  k záberu   

poľnohospodárskej pôdy.                                                                                         

V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP bolo spracované Oznámenie o 

strategickom dokumente a doručené  v zmysle § 5 odst. 3 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. 

Okresnému úradu v Trebišove, odboru starostlivosti o životné prostredie. Dňa 25.03.2019 

bolo vydané rozhodnutie č. OU-TV-OSZP-2019/004090-037 o tom, že strategický dokument 

Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN mesta Trebišov sa nebude posudzovať podľa zákona č.24/2006 

Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

Spracovala:                                                                                                                                                        

Ing. Iveta Sabaková, poverený obstarávateľ - odborne  spôsobila  osoba pre   obstarávanie    

                                                                      ÚPD podľa § 2 stavebného zákona, reg. číslo 286 

 

 



PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 20 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 15.04.2019 

 

 

Názov materiálu: Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 

108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta 

Trebišov 

 

Obsah materiálu: -  návrh dodatku  

-  dôvodová správa 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 108/2011, ktorým sa 

vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor  

Spracoval: Ing. Ladislav Valiska-Timečko, referent pre výstavbu 

  

 

 

V Trebišove 03.04.2019 

 

 

 

         predkladateľ 



Návrh 

 

Návrh dodatku vyvesený na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa ....... 

Návrh dodatku  zvesený na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa  ...................... 

Dodatok schválený dňa .................... uznesením č. ........... 

Dodatok vyvesený na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa ............... 

Dodatok zvesený na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa ............... 

Dodatok nadobúda účinnosť dňa ................... 

 

 
ÚPLNÉ ZNENIE 

Dodatok č.4 

k  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV 

č. 108/2011 
o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa 

vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č.4  Územného plánu mesta Trebišov v znení 

Dodatkov č. 1, 2, 3 a 4. 

 

Mesto Trebišov na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, 

podľa §6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a podľa 

§27 ods. (3) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov ( stavebný zákon ) vydáva pre katastrálne územie mesta Trebišov tento Dodatok č.4  

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 108/2011 mesta Trebišov zo dňa 28.09.2011 

o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu mesta Trebišov: 

 

Článok 1. 

Úvodné ustanovenia 

 

Týmto dodatkom sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu mesta 

Trebišov zásadami a regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 

určenými v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia, sú záväznou 

časťou územného plánu mesta a tvoria Prílohu č.1 tohto Dodatku č.4 k VZN č. 108/2011. 

 

 

Článok 2. 

Záverečné ustanovenia 

 

2.1. Dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa ........ uznesením č......  

2.2. Tento Dodatok č.4 k VZN č. 108/2011 nadobúda účinnosť 15 – tym dňom odo dňa jeho 

vyhlásenia zverejnením na úradnej tabuli obce a podľa §27 ods.4 stavebného zákona ho obec 

zverejňuje po dobu 30 dní. 

 

 

                           PhDr. Marek Čižmár 

                      primátor 
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Príloha č.1 k Dodatku č.4  k VZN mesta Trebišov č. 108/2011 

Zmeny a doplnky záväznej časti, vyplývajúce zo Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta 
Trebišov, sú v texte zvýraznené - písmo tučné a text, ktorý sa vypúšťa je preškrtnutý. 

1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 
mesta v súlade s výkresom časti č.1  - Komplexný návrh funkčného a priestorového 
usporiadania územia 

1.1)   Zastavané obytné územie a zmiešané územie bývania a vybavenosti mesta Trebišov rozvíjať 
v západnej časti mesta medzi cestou I/79 a hranicou súčasne zastavaného územia a v 
miestnej časti Milhostov.  

1.2)  Zastavané výrobné územie a zmiešané územie výroby a vybavenosti mesta Trebišov 
rozvíjať v priestore Nový Koronč, v priemyselnom parku Trebišov a vo výrobnom okrsku 
Sever a Juh a na lokalite Sady, lokalita č.01/1 a č.01/2“, Okrsok Západ": 

1.2.1. Funkčná plocha záväzná na území mesta: 
- vymedzenom hranicou zastavaného a mimo zastavané územie je záväzná podľa 

funkcií uvedených v grafickej časti ZaD č.2 
1.2.1.1. Lokalita č. 01/1 – Plocha výroby energie z obnoviteľných zdrojov 
1.2.1.2. Lokalita č.01/2 – Plocha pre doseparovanie a dočasné uloženie triedeného 

komunálneho odpadu 

1.3)  Dobudovať kompaktnú urbánnu formu zastavaného územia mesta a jeho miestnej časti 
Milhostov. mesto Trebišov z hľadiska priestorového usporiadania členiť na: 

- mesto Trebišov 
- miestnu časť Milhostov 

a) Obytné územie, zmiešané územie s mestskou štruktúrou a zmiešané územie bývania 
a vybavenosti. 

1.4) Novú výstavbu bytových domov realizovať na lokalite Trebišov Západ a dostavbou sídliska 
Juh. 

1.5)  Novú výstavbu rodinných domov realizovať v meste na rozvojových lokalitách: 
- obytný súbor Trebišov Západ 
- IBV Západ pri cintoríne (klin) 
- Sídlisko Juh - dostavba 
- Pri zimnom štadióne - dostavba 
- Pribinova ulica 
- Paričov sever - Paričov Juh 
- Milhostov Sever 
- v rozptyle v zastavanom území mesta 

1.6)  Postupne realizovať rekonštrukciu a modernizáciu jestvujúceho bytového fondu 
viacpodlažných bytových domov a umožniť realizáciu podkrovných bytov. 

1.7) Realizovať rekonštrukciu a modernizáciu staršieho bytového fondu na Cukrovarskej ulici, 
Ulici Československej armády a v južnej časti Ulice M. R. Štefánika. 
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1.8) Existujúce plochy zmiešaného územia s mestskou štruktúrou na Ul. M. R. Štefánika v 
centrálnej mestskej zóne zachovať, realizovať nové zmiešané územie s mestskou 
štruktúrou v navrhovanom obytnom súbore Trebišov Západ. jestvujúce plochy 
zmiešaného územia a plochy občianskej vybavenosti zachovať na Ul. Československej 
armády, Gorkého ulici, J. Husa a v južnej časti Ul. M. R. Štefánika. Postupne realizovať 
prestavbu a modernizáciu existujúceho domového fondu na Ul. Československej armády, 
Šrobárovej ulici, Pribinovej ulici, v južnej časti Ul. M. R. Štefánika a na Gorkého ulici na 
zmiešané územie bývania a vybavenosti. 

1.9)  Plochy jestvujúcej verejnej občianskej vybavenosti zachovať. postupne obnovovať a 
rekonštruovať existujúce zariadenia občianskej vybavenosti včítane opustených a funkčne 
nevyužívaných areálov a objektov. 

1.10)  Nové plochy verejnej občianskej vybavenosti realizovať:  
- v navrhovanom obytnom súbore Trebišov Západ  
- na sídlisku Juh formou jeho dostavby  
- v centrálnej mestskej zóne v rozsahu návrhu ÚPN mesta a zmien a doplnkov č.1 

ÚPN mesta  
- vo výrobnom okrsku Juh  
- v Paričove  
- v jestvujúcich obytných súboroch mesta a na Ulici Československej armády a 

Pribinovej ulici v rozsahu návrhu ZaD č.1 ÚPN mesta v jestvujúcich prelukách,  
- lokalita pri autobusovej zastávke (Ul. Komenského, Ul. Ján Husa a Ul. Ľudmily 

Podjavorinskej) - 1/Z3  
- lokalita Ul. Švermova - 2/Z3 

 Novú verejnú občiansku vybavenosť realizovať v navrhovanom zmiešanom území výroby 
a vybavenosti :  

- v Milhostove v bývalom hospodárskom dvore Západ  
- v Priemyselnom parku Trebišov  
- vo výrobnom okrsku Juh  
- pri Hospodárskom dvore Čeriaky  
- lokalita č. 2/Z4 - "Okrsok Západ". 

 Novú verejnú občiansku vybavenosť realizovať v zmiešanom území bývania a vybavenosti:  
- v navrhovanom obytnom súbore Trebišov Západ  
- v sídlisku Juh dostavba  

- formou prestavby a obnovy jestvujúcej zástavby na ul. Československej armády, v 
južnej časti Ul. M. R. Štefánika a na Gorkého ulici. 

1.11)  Existujúce školské areály a zariadenia zachovať. Nové školské areály a zariadenia v 
navrhovanej rozvojovej lokalite obytného územia Trebišov Západ v rozsahu ÚPN mesta. 
Postupne realizovať rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich školských zariadení. 

1.12)  Existujúce zdravotnícke areály a zariadenia zachovať. Prípadne požiadavky na nové  
zdravotnícke zariadenia zabezpečiť modernizáciou alebo dostavbou v areáli Nemocnice s 
poliklinikou. Postupne realizovať rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich 
zdravotníckych zariadení. Vybudovať nové detské jasle v navrhovanom obytnom súbore 
Trebišov Západ. 
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1.13)  Existujúce sociálne zariadenia a služby v meste zachovať. Nové sociálne zariadenia a 
služby realizovať v navrhovanej rozvojovej lokalite obytného územia Trebišov Západ a v 
Milhostove. 

b) Výrobné územie, plochy priemyselnej a stavebnej výroby, výrobné služby, skladové 
hospodárstvo. Zmiešané územie výroby a vybavenosti. 

1.1)  Existujúce plochy priemyselnej a stavebne výroby, výrobných služieb a skladového 
hospodárstva sústredené vo výrobnom okrsku Sever, Západ, v rozptyle a v zastavanom 
území mesta zachovať. 

1.2)  Postupne realizovať priemyselný park Trebišov pre priemyselnú a stavebnú výrobu, 
skladové hospodárstvo, výrobné služby a logistické areály. 

1.3)  Nové plochy priemyselnej a stavebnej výroby, výrobných služieb, skladového 
hospodárstva včítane logistických areálov realizovať:  

- vo výrobnom okrsku "Nový Koronč" 
- na rozvojových plochách výrobného okrsku "Západ" v rozsahu návrhu ÚPN mesta 
- prestavbou výrobného okrsku Juh a jeho dostavbou na rozvojových plochách 
- pri Hospodárskom dvore Čeriaky 
- a na navrhovanom zmiešanom území výroby a vybavenosti v rozsahu návrhu ÚPN 

mesta 
- plochy pre nakladanie s odpadmi - kompostovanie: lokalita č. 1/Z4 - "Okrsok 

Nový Koronč". 

1.4)  Postupne realizovať rekonštrukciu a prestavbu jestvujúceho výrobného a zmiešaného 
územia vo výrobnom okrsku Sever v rozsahu ÚPN mesta. 

1.5) Vo výrobnom okrsku Sever a Nový Koronč, v Priemyselnom parku Trebišov povoľovať 
výrobné prevádzky, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie mesta a 
nadmerným hlukom, emisiami, imisiami, otrasmi, zápachom a odpadmi negatívne 
nezasahujú na jestvujúce a navrhované obytné územie mesta. 

1.6)  Nové požiadavky na logistické areály usmerňovať do výrobného okrsku Sever a 
výrobného okrsku Nový Koronč a okrsku Západ. 

1.7)  Existujúce hospodárske dvory poľnohospodárskej výroby zachovať v miestnej časti 
Milhostov (Lipová ulica), pri ES Trebišov, na lokalite Juh - Čerianky a Olšina. Na 
menovaných hospodárskych dvoroch sa povoľuje živočíšna výroba. 

1.8)  Existujúci hospodársky dvor v miestnej časti Milhostov Západ, vo výrobnom okrsku Juh a 
na lokalite Sady prebudovať na zmiešané územie výroby a vybavenosti. Bývalý 
hospodársky dvor Nový Majer prebudovať na rekreačné územie. 

1.9)  Rešpektovať na k.ú. Trebišov a Milhostov dobývací priestor a CHLÚ Trebišov - zemný plyn. 
Rešpektovať vymedzené prieskumné územia:  

- Beša nad Latoricou, horľavý zemný plyn, určené pre spol. Nafta Gbely, a.s. s 
platnosťou do 27.02.2011 26.09.2029". 

- Východoslovenská nížina, horľavý zemný plyn, určené pre spol. Nafta Gbely, a.s. s 
platnosťou do 04.11.2011 2019". 

- Trebišov, termálne podzemné vody určené pre eNEO s.r.o. Bratislava s platnosťou 
do 25.07.2012. 
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- Trebišov, termálne podzemné vody určené pre spoločnosť ENEX s.r.o. Vranov nad 
Topľou s platnosťou do 06.11.2011. 

Rešpektovať výhradné ložiská:  
- výhradné ložisko "Trebišov - zemný plyn (91) s určeným chráneným ložiskovým 

územím (CHLÚ) a dobývacím priestorom (DP), 
- výhradné ložisko "Trebišov ; hzp - gazolín (850) s určeným chráneným 

ložiskovým územím (CHLÚ) a dobývacím priestorom (DP), 

1.10)  Nové plochy energetického priemyslu o výkone do 1,5 MW realizovať na lokalite Sady a 
v južnej časti zastavaného územia mesta na lokalite „01/1“ 

1.11)  Nové plochy na zhodnocovanie odpadov kategórie „O“ – ostatné realizovať vo 
výrobnom okrsku Juh – Družstevná ulica a v južnej časti zastavaného územia mesta na 
lokalite „01/2“. Nová plocha v severnej časti mimo zastavané územie mesta "Okrsok 
Nový Koronč" - lokalita 01/Z4. 

c) Rekreačné územie 

1.1)  Plochy existujúcej dennej a koncom týždennej rekreácie, plochy športovej vybavenosti a 
ihrísk zachovať.  Postupne realizovať ich modernizáciu a dostavbu v rozsahu návrhu ÚPN 
mesta. 

1.2)  Nové rozvojové plochy dennej a koncom týždennej rekreácie zabezpečiť v:  
- navrhovanom regionálnom stredisku rekreácie a turizmu Nový Majer, 
- lesoparku mesta Trebišov a hlavnom mestskom parku, 
- v navrhovanom prímestskom stredisku rekreácie a turizmu Čongov 

1.3)  Nové rozvojové plochy športu zariadení a ihrísk zabezpečiť:  
- dostavbou hlavného športového areálu mesta v rozsahu ÚPN mesta, 
- dostavbou športového areálu Milhostov 

1.4)  Dobudovať lesopark mesta Trebišov o drobnú architektúru, odpočinkové plochy, pešie a 
cykloturistické komunikácie. Realizovať nový lesopark na lokalite Čongov. 

1.5)  Verejnú parkovú a sprievodnú zeleň v meste v územnom rozsahu vymedzenom ÚPN 
mesta zachovať a nezastavovať novými funkciami. Novú verejnú parkovú a sprievodnú 
zeleň v meste realizovať v obytnom súbore Trebišov Západ a pozdĺž cesty I/79. 

1.6) Jestvujúci mestský cintorín v Trebišove na Komenského ulici rozšíriť smerom západným v 
rozsahu návrhu ÚPN mesta. 

1.7) Realizovať rekonštrukciu a reanimáciu hlavného mestského parku pri kaštieli. 

1.8) Existujúce záhradkárske osady v meste zachovať v rozsahu návrhu ÚPN mesta a územne 
nerozširovať. Existujúce záhradkárske osady na Ul. Kpt. Nálepku a v existujúcej križovatke 
cesty I/79 zrušiť. nepovoľuje sa prestavba záhradkárskych osád na lokalitách obytného 
územia s možnosťou výstavby rodinných domov. 

d) Územie zvláštnych účelov  

1.1)  Plochy zvláštnych účelov MO SR v severnej časti mesta na ul. Nový Koronč zachovať a 
územie nerozširovať. 
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Navrhované záväzné regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia mesta sú 
zdokumentované vo výkrese č.1, 1a/Z3, 1b/Z3, 1/Z4 Komplexný návrh v M 1: 5 000 (Zmeny a 
doplnky sú zdokumentované formou priesvitky). 

2. Určenie záväzných prípustných, obmedzujúcich, vylučujúcich (zakazujúcich) 
podmienok na využitie jednotlivých funkčných plôch 

Rešpektovať určené záväzné prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky využitia 
jednotlivých funkčných plôch územia v súlade s hlavným výkresom č.1 ÚPN mesta, komplexným 
výkresom funkčného využitia a priestorového usporiadania územia podľa priloženej schémy 
záväzných častí riešenia ÚPN mesta, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť záväzných častí ÚPN mesta. 

2.1 Obytné územie so zástavbou viacpodlažných obytných domov (nad 4 podlažia) (kód 101) 

2.1.1. Prípustné funkčné využitie je zástavba viacpodlažných bytových domov s obytnou 
zeleňou s detskými ihriskami a športovými plochami. 

2.1.2. Obmedzené funkčné využitie je obchodno - obslužná občianska vybavenosť, plochy 
statickej dopravy všetkého druhu za podmienky, že uvedené činnosti nesmú mať 
negatívny vplyv na okolité životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach, odpadové vody 
znečistenie ropnými látkami a pod.) a musia slúžiť obyvateľom obytného územia. 

2.1.3. Zakázané funkčné využitie je priemyselná a stavebná výroba, poľnohospodárska 
výroba, skladové zariadenia, zariadenia na spracovanie a výkup poľnohospodárskej 
produkcie, hygienicky závadné výrobné služby, auto servisy, garáže mechanizmov a 
pod. 

2.1.4. Maximálna podlažnosť je stanovená od 4 do 12 podlaží včítane možnosti využitia 
podkrovia, koeficient zastavanosti plôch je stanovený na KZ = 0,6 -0,8.  

2.2 Obytné územie so zástavbou nízkopodlažných obytných domov (do 4 podlažia) (kód 102) 

2.2.1. Prípustné funkčné využitie je zástavba nízko podlažných bytových domov s obytnou 
zeleňou, detskými ihriskami a športovými plochami. 

2.2.2. Obmedzené funkčné využitie je obchodno - obslužná občianska vybavenosť, plochy 
statickej dopravy všetkého druhu za podmienky, že uvedené činnosti nesmú mať 
negatívny vplyv na okolité životné prostredie a musia slúžiť obyvateľom obytného 
územia. 

2.2.3. Zakázané funkčné využitie je výrobné územie s priemyselnou a stavebnou výrobou, 
poľnohospodárska výroba, skladové zariadenia, zariadenia na spracovanie a výkup 
poľnohospodárskej produkcie, hygienicky závadné výrobné služby, auto servisy, garáže 
mechanizmov a pod. 

2.2.4. Maximálna podlažnosť je stanovená od 2 do 4 podlaží včítane možnosti využitia 
podkrovia, koeficient zastavanosti plôch je stanovený na KZ = 0,4-0,6.  

2.3 Obytné územie so zástavbou rodinných domov (kód 103) 

2.3.1. Prípustné funkčné využitie je zástavba rodinných domov všetkého druhu s okrasnou, 
rekreačnou a hospodárskou záhradou (súkromne hospodárske záhrady pri rodinných 
domov). 
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2.3.2. Obmedzené funkčné využitie sú sociálne, kultúrne, školské, administratívne a 
zdravotné zariadenia, detské ihriská, nenáročné športové plochy za podmienok, že  
uvedené činnosti nesmú mať negatívny vplyv na okolité životné prostredie (hluk, 
vibrácie, zápach, odpadové vody znečistenie ropnými látkami a pod.) a slúžia 
obyvateľom obytného územia. 

2.3.3. Zakázané funkčné využitie je priemyselná a stavebná výroba, sklady, 
poľnohospodárska výroba, zariadenia na spracovanie a výkup poľnohospodárskej 
produkcie, hygienicky závadné výrobné služby, auto servisy, garáže mechanizmov a 
pod. 

2.3.4. Maximálna podlažnosť je stanovená od KZ - 0,6 po max. KZ 0,6, maximálna podlažnosť 
je stanovená na 2 podlažia s možnosťou využitia podkrovia. Výstavbu rodinných 
domov v lokalite Milhostov sever a Paričov Sever a Juh realizovať až po ukončení 
úpravy regulácie toku Trnávka.  

2.4. Obytné územie, plochy verejnej občianskej vybavenosti (kód 104). 

2.4.1. Prípustné funkčné využitie sú plochy so zástavbou (so stavbami) pre školstvo, kultúru, 
zdravotníctvo, sociálne služby, spoje, obchody, služby, verejné stravovanie a 
ubytovanie, správu a riadenie, verejnú hygienu, požiarnu bezpečnosť a na cirkevné 
účely. 

2.4.2. Obmedzené funkčné využitie sú menšie plochy verejnej zelene, prechodné bývanie, 
zariadenia technického vybavenia územia a plochy statickej dopravy (parkoviská, 
garáže a pešie komunikácie) a polyfunkčné bytové domy. 

2.4.3. Zakázané funkčné využitie sú všetky ostatné funkčné využitia územia. Maximálna 
podlažnosť zástavby a koeficient zastavanosti rozvojových plôch je na jednotlivé 
plochy zdokumentovaný v schéme záväznej časti riešenia ÚPN mesta. 

2.4.(a) Lokalita „01/Z3: Hlavné funkčné využitie – plocha s funkčným využitím so zástavbou pre 
verejnú občiansku vybavenosť.   

2.4.1.(a) Prípustné funkčné využitie sú plochy so zástavbou (so stavbami) pre školstvo, 
kultúru, zdravotníctvo, sociálne služby, spoje, obchody, služby, verejné stravovanie a 
ubytovanie, správu a riadenie, verejnú hygienu, požiarnu bezpečnosť a na cirkevné 
účely. 

2.4.2.(a) Obmedzené funkčné využitie sú menšie plochy verejnej zelene, prechodné bývanie, 
zariadenia technického vybavenia územia a plochy statickej dopravy (parkoviská, 
garáže a pešie komunikácie) a polyfunkčné bytové domy. 

 Výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z verejnej prístupnej 
komunikácie. 

 Max. koeficient zastavanosti je 50% - podiel plôch zastavanými stavbami a plochami 
dopravných a inžinierskych stavieb k celkovej ploche bilancovaného územia (vrátane 
plôch dopravy a technickej vybavenosti). Pri vzrastlej zeleni sa nesmie zastavať 
priestor pod korunou stromu vo vzdialenosti 1m od obvodu koruny stromu 

 Maximálna výška zástavby je 3. nadzemné podlažia (15,0m). Index podlžnosti 
regulačného celku je 2,0.  

 Odstavné a parkovacie plochy musia byť riešené na pozemku prevádzkovateľa 
služieb v požadovanom počte v zmysle platnej STN 736110.  
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2.4.3. (a) Zakázané funkčné využitie sú všetky ostatné funkčné využitia územia. Maximálna 
podlažnosť zástavby a koeficient zastavanosti rozvojových plôch je na jednotlivé 
plochy zdokumentovaný v schéme záväznej časti riešenia ÚPN mesta. 

 V zmysle dodržania regulatívov záväznej časti ÚPN M Trebišov pozemok nie je možné 
oplotiť. 

2.4.(b). Lokalita „02/Z3: Hlavné funkčné využitie -– plocha s funkčným využitím so zástavbou 
pre verejnú občiansku vybavenosť.   

2.4.1.(b). Prípustné funkčné využitie sú plochy so zástavbou (so stavbami) pre školstvo, 
kultúru, zdravotníctvo, sociálne služby, spoje, obchody, služby, verejné 
stravovanie a ubytovanie, správu a riadenie, verejnú hygienu, požiarnu 
bezpečnosť a na cirkevné účely. 

2.4.2.(b). Obmedzené funkčné využitie sú menšie plochy verejnej zelene, prechodné bývanie, 
zariadenia technického vybavenia územia a plochy statickej dopravy (parkoviská, 
garáže a pešie komunikácie) a polyfunkčné bytové domy. 

 Výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z verejnej prístupnej 
komunikácie. Max. koeficient zastavanosti je 60% - podiel plôch zastavanými 
stavbami a plochami dopravných a inžinierskych stavieb k celkovej ploche 
bilancovaného územia (vrátane plôch dopravy a technickej vybavenosti) .  

 Max. výška zástavby je 2 nadzemné podlažia. Odstavné a parkovacie plochy musia 
byť riešené na pozemku prevádzkovateľa služieb v požadovanom počte v zmysle 
platnej STN 736110.  

2.4.3.(b). Zakázané funkčné využitie sú všetky ostatné funkčné využitia územia. Maximálna 
podlažnosť zástavby a koeficient zastavanosti rozvojových plôch je na jednotlivé 
plochy zdokumentovaný v schéme záväznej časti riešenia ÚPN mesta. V zmysle 
dodržania regulatívov záväznej časti ÚPN M Trebišov pozemok nie je možné 
oplotiť. 

2.5. Obytné územie, plochy verejnej parkovej a sprievodnej zelene, cintoríny (kód 105 - 106). 

2.5.1. Prípustné funkčné využitie sú plochy so zástavbou (so stavbami) pre školstvo, kultúru, 
zdravotníctvo, sociálne služby, spoje, obchody, služby, verejné stravovanie a 
ubytovanie, správu a riadenie, verejnú hygienu, požiarnu bezpečnosť a na cirkevné 
účely. 

2.5.2. Obmedzené funkčné využitie sú doplnkové plochy pre nenáročné loptové hry, detské 
ihriská, drobnú architektúru, lavičky, fontány, plochy technického vybavenia územia 
a verejné parkoviská. Obmedzené funkčné využitie u cintorína je plocha pre domy 
smútku a plocha parkovísk. 

2.5.3. Zakázané funkčné využitie  je všetky ostatné funkčné využitia územia. 

2.6. Zmiešané územie s mestskou štruktúrou s prevahou plôch občianskej vybavenosti a 
doplnkovou obytnou funkciou (kód 301). 

2.6.1. Prípustné funkčné využitie sú plochy prevažne celomestskej občianskej vybavenosti a 
plochy pre polyfunkčné bytové domy vrátane k nim patriacich stavieb a zariadení 
(statická doprava a verejná zeleň). 

2.6.2. Obmedzené funkčné využitie sú zariadenia technického vybavenia územia. 
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2.6.3. Zakázané funkčné využitie  je všetky ostatné funkčné využitia územia. Maximálna 
podlažnosť zástavby a koeficient zastavanosti rozvojových plôch je zdokumentovaná 
v schéme záväzných časti riešenia ÚPN mesta. 

2.7. Zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti (kód 302). 

2.7.1. Prípustné funkčné využitie sú plochy so zástavbou pre rodinné domy a nízkopodlažné 
bytové domy. 

2.7.2. Obmedzené funkčné využitie sú plochy pre umiestňovanie stavieb a zariadení 
patriacich k bývaniu a iné stavby občianskej vybavenosti, ktoré slúžia pre 
ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva a nemajú negatívny vplyv na 
životné prostredie ani výrazne nerušia svoje okolie. 

2.7.3. Zakázané funkčné využitie  je všetky ostatné funkčné využitia územia. Maximálna 
podlažnosť zástavby a koeficient zastavanosti rozvojových plôch je zdokumentovaná 
v schéme záväzných časti riešenia ÚPN mesta. 

2.8. Zmiešané územie výroby a občianskej vybavenosti (kód 303). 

2.8.1. Prípustné funkčné využitie sú plochy priemyselnej a stavebnej výroby, plochy 
skladového hospodárstva, plochy pre zber a spracovanie druhotných surovín, plochy 
pre výrobné služby, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie a výrazne 
nerušia svoje okolie. 

2.8.2. Obmedzené funkčné využitie sú plochy verejnej občianskej vybavenosti, plochy 
statickej dopravy (parkoviská a garáže) a plochy sprievodnej a izolačnej zelene. 

2.8.3. Zakázané funkčné využitie  je všetky ostatné funkčné využitia územia. Maximálna 
podlažnosť zástavby a koeficient zastavanosti rozvojových plôch je zdokumentovaná 
v schéme záväzných časti riešenia ÚPN mesta. 

2.8.(a). Lokalita 02/Z4 "Okrsok Západ" – plocha s funkčným využitím so zástavbou pre 
polyfunkčné plochy výroby a občianskej vybavenosti.   

2.8.1.(a). Prípustné funkčné využitie sú plochy priemyselnej a stavebnej výroby, plochy 
skladového hospodárstva, plochy pre zber a spracovanie druhotných surovín, 
plochy pre výrobné služby, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie a 
výrazne nerušia svoje okolie. Polyfunkčné plochy s možnosťou umiestnenia 
čerpacej stanice PHM, supermarkety, obchodné domy. Plochy zelene. 

2.8.2.(a).  Obmedzené funkčné využitie sú plochy verejnej občianskej vybavenosti, plochy 
statickej dopravy (parkoviská a garáže), plochy technického vybavenia územia. 
Plochy pre stravovacie a ubytovacie zariadenia. Maximálna podlažnosť zástavby je 
stanovená na 2 podlažia obchodných stavieb a  4 podlažia administratívnych 
stavieb. 

2.8.3.(a). Zakázané funkčné využitie  je všetky ostatné funkčné využitia územia.  

2.9. Zmiešané územie výroby a dopravy, dopravné zariadenia (kód 304). 

2.9.1. Prípustné funkčné využitie sú plochy priemyselnej a stavebnej výroby, výrobných 
služieb a skladov, distribučné centrá a logistické areály včítane zariadení a stavieb 
patriacich k výrobnému územiu. 
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2.9.2. Obmedzené funkčné využitie sú plochy dopravných zariadení a služieb všetkých druhov 
a plochy statickej dopravy (parkoviská a garáže). 

2.9.3. Zakázané funkčné využitie  je všetky ostatné funkčné využitia územia. Maximálna 
podlažnosť zástavby a koeficient zastavanosti rozvojových plôch je zdokumentovaná 
v schéme záväzných časti riešenia ÚPN mesta. 

2.10. Zmiešané územie plôch rekreácie a zelene (kód 305). 

2.10.1. Prípustné funkčné využitie sú plochy zelene najmä lesov, trávnatých plôch, verejnej 
zelene, vodných plôch a tokov s plochami pre športové zariadenia a ihriská. 

2.10.2. Obmedzené funkčné využitie sú plochy pre zariadenia verejného stravovania a 
niektorých služieb, centrá voľného času a podobne. 

2.10.3. Zakázané funkčné využitie  je všetky ostatné funkčné využitia územia. Maximálna 
podlažnosť zástavby je stanovená na 2 podlažia včítane možnosti využitia podkrovia, 
koeficient zastavanosti rozvojových plôch je zdokumentovaná v schéme záväzných 
časti riešenia ÚPN mesta. 

2.11. Výrobné územie, plochy priemyselnej a stavebnej výroby, výrobných služieb, skladového 
hospodárstva a distribučné centrá (kód 201) 

2.11.1. Prípustné funkčné využitie sú plochy 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. V lokalite sady 
plochy a zariadenia energetického priemyslu do výkonu 1,5 MW. Vo výrobnom 
okrsku Juh a Družstevnej ulici zariadenia na zhodnocovanie odpadov kategórie „O“ – 
ostatné. V Južnej časti zastavaného územia mesta na lokalite „01/1“ plochy 
energetického priemyslu na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov, na lokalite „01/2“ 
plochy na zhodnocovanie a separovanie odpadov. Plochy pre nakladanie s odpadmi 
- kompostovanie: lokalita č. 1/Z4 - "Okrsok Nový Koronč. 

2.11.2. Obmedzujúce funkčné využitie územia  sú plochy určené pre prevádzkové zariadenia 
a budovy (administratíva, stravovanie a zdravotnícke zariadenia), ktoré sú naviazané 
na charakter výrobnej prevádzky a nie je ich možné umiestňovať v obytnom, 
rekreačnom a zmiešanom území. 

2.11.3. Zakázané funkčné využitia územia (ak nie je v odsekoch 2.11.1. a 2.11.2. uvedené 
inak)  sú: 

- plochy a zariadenia energetického priemyslu, hutníckeho priemyslu, chemického, 

farmaceutického a petrochemického priemyslu, celulózového a papierenského 

priemyslu, stavebných látok, prevádzky a priemyselné spracovanie usní, koží 

a kožušín, prevádzky na výrobu výrobkov z azbestu, 

- plochy a zariadenia infraštruktúry: odkaliská, úložiská popolčeka a odvaly hlušiny, 

skládky odpadov a zariadenia na skladovanie, spaľovanie, zneškodňovanie 

a zhodnocovanie odpadov, nadzemné a podzemné sklady zemného plynu, ropy 

a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov, 

- plochy potravinárskeho priemyslu bitúnkov a mäsokombinátov, hydinárskych 

závodov 
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- plochy na skladovanie pesticídov, kvapalných a suspendovaných priemyselných 

hnojív, kafilérie a veterinárne asanačné ústavy. 

2.11.4. Podmienky prevádzkovania uvedených činností:   
- odstavné plochy musia byť riešené na pozemku prevádzkovateľa, 
- uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, 

zápach, odpadové vody znečistené ropnými látkami a pod., 
- výrobné a skladové areály musia zabezpečiť výsadbu ochrannej a izolačnej zelene 

v šírke min 10 5 m okolo oplotenia areálu, 
- výstavbu vo výrobnom okrsku Sever realizovať až po ukončení úpravy regulácie 

toku Trnávka. 

2.12. Dopravné územie, plochy verejnej dopravy, dopravné zariadenia a služieb (kód 202). 

2.12.1. Prípustné funkčné využitie sú cesty i. a III. triedy, plochy železničnej dopravy, 
komunikácie zberné, miestne a účelové, pešie komunikácie a pešie priestranstvá, 
plochy statickej dopravy všetkého druhu (úrovňové parkoviská, garáže, parkovacie 
podzemné garáže a parkovacie nadzemné domy), autobusové stanice s nástupišťami, 
dopravné služby a zariadenia všetkých druhov včítane ČS PHM.    

2.12.2. Obmedzené funkčné využitie sú plochy stravovacích zariadení. 

2.12.3. Zakázané funkčné využitie  je všetky ostatné funkčné využitia územia. 

2.13. Výrobné územie, plochy poľnohospodárskych dvorov poľnohospodárskej výroby. 

2.13.1. Prípustné funkčné využitie sú plochy so zariadeniami a stavbami pre rastlinnú a 
živočíšnu výrobu. 

2.13.2. Obmedzené funkčné využitie sú plochy pre prevádzkové administratívne 
zariadenia,  plochy statickej dopravy, technického vybavenia územia a plochy pre 
dopravné zariadenia a služby. 

2.13.3. Zakázané funkčné využitie  je všetky ostatné funkčné využitia územia. Maximálna 
podlažnosť zástavby je stanovená na 2 podlažia, prevádzkových a administratívnych 
stavieb na 4 podlažia. 

2.14. Výrobné územie, plochy technického vybavenia územia. 

2.14.1. Prípustné funkčné využitie sú plochy pre technické vybavenie územia v oblasti 
vodného hospodárstva, energetických a elektronických komunikácií so stavbami 
vodojemov, ČOV, čerpacích staníc, regulačných staníc zemného plynu, 
transformačných staníc a ATÚ. 

2.14.2. Obmedzené funkčné využitie územia sa nestanovuje. 

2.14.3. Zakázané funkčné využitie  je všetky ostatné funkčné využitia územia. 

2.15. Rekreačné územie, plochy športu a telovýchovy (kód 401). 

2.15.1. Prípustné funkčné využitie sú plochy pre športové zariadenia a pre športové 
ihriská všetkého druhu, včítane dopravného a technického vybavenia územia, 
plochy ktoré zabezpečujú dennú a koncom týždennú rekreáciu obyvateľov a 
turistov. 
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2.15.2. Obmedzené funkčné využitie sú plochy pre zariadenia verejného stravovania, 
prechodného ubytovania a služieb, centrá voľného času, zariadenia so špecifickou 
funkciou a plochy verejnej statickej dopravy (verejné parkoviská). 

2.15.3. Zakázané funkčné využitie  je všetky ostatné funkčné využitia územia. Maximálna 
podlažnosť zástavby je stanovená na 2 podlažia s možnosťou využitia podkrovia, 
koeficient zastavanosti rozvojových plôch je zdokumentovaná v schéme 
záväzných časti riešenia ÚPN mesta. 

Rešpektovať stanovené záväzné prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky využitia 
jednotlivých funkčných plôch podľa návrhu ÚPN mesta. Rešpektovať zdokumentované kódy miery 
intenzity využitia rozvojových plôch A-D (kód A-KZ max. 0,2, včítane, kód B-KZ od 0,2 po max. 0,4, 
kód C-KZ od 0,4 po max. 0,6 a kód D-KZ od 0,36 po max. 0,8) a maximálnu podlžnosťou zástavby 
vyznačené vo výkrese č. 1 Komplexný výkres   a v schéme záväzných časti riešenia ÚPN mesta 

3. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia  v súlade s 
výkresom grafickej časti č.2 - Návrh verejnej dopravy 

3.1) V oblasti dopravy 

1) Realizovať preložku cesty I/79 v smere sever - juh v trase Trebišov  Milhostov - Vojčice - 
hriadky podľa návrhu ÚPN mesta v kategórií C 11,5/80 

2) Realizovať úpravu napojenia cesty III/553010 3676 v úseku "križovatka s cestou I/79 -
Plechotice" a nové cestné prepojenie výrobného okrsku "Nový Koronč" a "Západ" v 
rozsahu návrhu ÚPN mesta. Jestvujúce vypojenie ul. Kpt. Nálepku po vybudovaní 
obchvatu na cestu I/79 zrušiť. 

3) Realizovať nové severné napojenie výrobného územia priemyselného parku "Trebišov" a 
výrobného okrsku "Sever" na preložku  cesty I/79 novou zbernou komunikáciou v 
kategórii MZ 8,5/80 vo funkčnej triede B3 včítane mimoúrovňovej križovatky (MÚK Sever) 
s cestou I/79, s Cukrovarskou ulicou a železničnou traťou. 

4) Rešpektovať existujúce trate ciest III. triedy v extravilánových úsekoch v kategórií MZ 
8,5/50, intravilánových úsekoch C7,5/50, resp. C 9,5/50. Existujúcu cestu III/55347 3710 v 
intravilánovom úseku trasovať v ulici Šrobárova, Komenského s vypojením sa na ul. 
Československej armády a Dopravnú ulicu. Existujúce napojenie cesty III/55347 3710 na 
Cukrovarskú ulicu pri cestnom železničnom nadjazde zrušiť. 

5) Rešpektovať existujúce mestské zberné komunikácie v trase ul. Československej armády, 
ul. M. R. Štefánika, Cukrovarská ulica v existujúcich kategóriách. Menované MZ 
komunikácie postupne rekonštruovať. 

6) Realizovať novú mestskú zbernú komunikáciu v smere sever - juh v trase Ul. 
Československej armády - Stavebná ulica - IBV Západ pri cintoríne - obytný súbor Západ - 
sídlisko Juh, Družstevná ul. s vypojením sa na ul. M. R. Štefánika a následne na cestu 
III/552011 3677. Menovanú komunikáciu realizovať v kategórii MZ 8,5/50. 

7) Realizovať MÚK Juh a novú mestskú zbernú komunikáciu prepájajúcu cestu I/79 a 
navrhovaný obytný súbor Trebišov Západ s novou zbernou komunikáciou Sever - juh v 
kategórii MZ 8,5/50. 
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8) Existujúce miestne komunikácie rešpektovať a postupne rekonštruovať. V navrhovaných 
rozvojových lokalitách obytného, zmiešaného a rekreačného územia realizovať nové 
miestne komunikácie v kategórii MO 8/40, resp. MOK 7,5/40 alebo MO 6,5/40 vo 
funkčnej triede C2 a C3. V navrhovaných rozvojových lokalitách výrobného a zmiešaného 
územia realizovať nové miestne komunikácie vo funkčnej triede C3 v kategórii MO 8/40, v 
rozsahu návrhu ÚPN mesta.  

9) Realizovať nové cestné napojenie výrobného okrsku "Nový Koronč'' a výrobného okrsku 
Západ z navrhovaného obchvatu cesty I/79 novou miestnou komunikáciou v rozsahu 
návrhu ÚPN mesta. Menovanú komunikáciu realizovať v kategórii MO 8,5/40 vo funkčnej 
triede C1.  

10) Navrhované regionálne stredisko rekreácie a turizmu "Nový Majer" napojiť na základný 
komunikačný systém mesta cestou III/553 047 3710. Menovanú komunikáciu komplexne 
rekonštruovať. Navrhované regionálne stredisko rekreácie a turizmu "Gangov" napojiť na 
cestu I/79 novou miestnou komunikáciou vo funkčnej triede C2 v kategórii MO 8/40.  

3.2) Dopravné zariadenia a služby, hromadná prímestská autobusová doprava osôb, pešia a 
cyklistická doprava 

1) Požiadavky na nové dopravné zariadenia a služby realizovať vo výrobnom území, 
zmiešanom území výroby a vybavenosti a zmiešanom území výroby a dopravy v 
existujúcich a navrhovaných výrobných okrskoch v rozsahu návrhu ÚPN mesta 

2) Nové logistické a distribučné areály s vysokým podielom cieľovej nákladnej automobilovej 
dopravy neumiestňovať do výrobného a zmiešaného územia na zastavanom území mesta 
v rozptyle a do výrobného okrsku Juh. 

3) Jestvujúcu hlavnú autobusovú stanicu mesta zachovať. Pre obsluhu navrhovaného 
rozvojového obytného, zmiešaného, výrobného a rekreačného územia včítane územia 
Priemyselného parku Trebišov zriadiť nové zástavky autobusovej MHD a SAD pri dodržaní 
prípustných dochádzkových vzdialeností v rozsahu návrhu ÚPN mesta. 

4) Realizovať rekonštrukciu centrálneho priestoru mesta Námestia mieru včítane pešej zóny 
a plôch statickej dopravy. Realizovať novú pešiu zónu (námestie) v navrhovanom 
obytnom súbore "Trebišov Západ". 

5) Na úseku statickej dopravy v CMZ a v jestvujúcich obytných súboroch bytových domov 
Stred, Sever a Juh dobudovať úrovňové parkoviská v jednotlivých obytných blokoch podľa 
samostatných dopravných štúdií pri rešpektovaní zásady, že každý bytový dom si musí 
doriešiť parkovanie na svojom pozemku. Nepovoľovať ďalšiu výstavbu individuálnych 
garážových dvorov a ich rozširovanie okrem plôch vymedzených návrhom ÚPN mesta. 

6) U navrhovaných lokalít obytného územia Trebišov Západ, sídlisko Juh dostavba realizovať 
v rozsahu návrhu ÚPN mesta: 
- verejné parkoviská na úrovni terénu  
- nadzemné parkovacie domy  
- podzemné garáže  
- kombinované nadzemné a podzemné garáže 
- garáže pod bytovými domami 

- Minimálne v rozsahu 1 garáž alebo parkovacie miesto na 1 byt v bytovom dome.   
Počet garáži budovať ako súčasť bytového domu alebo na jeho pozemku zabezpečiť 
potrebný počet parkovacích miest v zmysle platnej STN. 
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- U navrhovaných lokalít rodinných domov podľa návrhu ÚPN mesta riešiť odstavné 
plochy a garáže na pozemku alebo v objekte rodinného domu v rozsahu min. 1 garáž na 1 rodinný 
dom alebo na jeho pozemku, alebo na pozemku zabezpečiť najmenej dve parkovacie miesta na 
vlastnom pozemku v zmysle STN.  

7) Pri návrhu nových podnikateľských aktivít verejnej občianskej vybavenosti a pri zmene 
funkčného využitia už existujúcich objektov na občiansku vybavenosť zabezpečiť plochy 
pre statickú dopravu v zmysle STN 736110 na vlastnom pozemku. 

8) Pri návrhu nových podnikateľských aktivít výrobného a zmiešaného územia zabezpečiť 
plochy statickej dopravy pre zamestnancov a návštevníkov v zmysle STN 736 110 vždy na 
vlastnom pozemku. 

9) Dobudovať pozdĺž jestvujúcich miestnych obslužných komunikácií všade, kde to 
obostavanosť komunikácii umožňuje minimálne jednostranný peši chodník. 

10) Vybudovať pozdĺž navrhovaných obslužných komunikácií na rozvojových plochách 
obytného, zmiešaného, výrobného a rekreačného územia minimálne jednostranný peší 
chodník. Vybudovať pozdĺž navrhovaných MZ komunikácií obojstranný peši chodník. 

11) Vybudovať pešie a cyklistické chodníky v lesoparku mesta medzi hlavným mestským 
parkom a športovo - rekreačným areálom Nový Majer. Vybudovať samostatný cyklistický 
chodník pozdĺž vodného toku Trnávky a Ondavy využitím telesa ochranných hrádzí. 
Cykloturistiku prevádzkovať aj po cestách III. triedy. 

3.3) Železničná doprava  

1) Jestvujúce plochy a zariadenia železničnej dopravy v meste Trebišov považovať územne 
za dlhodobo stabilizované. Postupne realizovať modernizáciu železničnej  
širokorozchodnej trate štátna hranica s ÚR - Maťovce - Haniska pri Košiciach. Existujúci 
vybudovaný vlečkový systém vo výrobnom okrsku " Sever" a "Západ" zachovať. V prípade 
požiadaviek investorov realizovať širokorozchodnú vlečku výrobného okrsku "Sever".  

3.4) Letecká doprava 

1)  Existujúce letisko Trebišov Sady pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a 
vodnom hospodárstve zachovať. Letisko nemá vyhlásené ochranné pásma.  

2) V zmysle § 30 odsek 1 zákona č. 143/1998 Z.z. (letecký zákon) je nutné prerokovať 
s Dopravný úradom SR stavby:   
o stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods.1 písmeno a) 
o stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých 

vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods.1 písm. b) 

4. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného tech. vybavenia v súlade s výkresom 
grafickej časti č.3 a č.4 

4.1) V oblasti vodného hospodárstva 
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1) Mesto Trebišov zásobovať pitnou vodou zo skupinového vodovodu Sečovce - 
Trebišov - Slovenské Nové Mesto, ktorý je prepojený s Východoslovenskou 
vodárenskou sústavou s hlavným vodným zdrojom VN Starina a vodnými zdrojmi v 
Slovenskom Novom Meste (studne). Vodné zdroje "Kopaný jarok" a "Andrejka" 
zachovať ako záložné vodné zdroje. Akumuláciu vody zabezpečovať vo vodojemoch 
Ruskov. Realizovať zdvojenie prívodného potrubia, prepojenie systémov VVS a SKV 
Slovenské Nové Mesto. 

2) Rešpektovať projekt "Južný Zemplín, zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a 
čistenie odpadových vôd". 

3) Existujúci systém zásobovania pitnou vodou v meste zachovať. Vzhľadom na 
technicky nevyhovujúcu vodovodnú sieť realizovať postupne jej celkovú 
rekonštrukciu a výmenu jednotlivých úsekov.  

4) Postupne realizovať nový vodovod na rozvojových plochách obytného, výrobného, 
zmiešaného a rekreačného územia podľa postupu výstavby v meste v rozsahu návrhu 
ÚPN mesta. Vybudovať nové zásobovacie vodovodné potrubie do navrhovaného 
strediska rekreácie a turizmu "Čongov".  

5) Mesto Trebišov má vybudovanú verejnú kanalizáciu prevažne jednotnú, v časti 
Paričov je vybudovaná tlaková splašková kanalizácia. V MČ Milhostov nie je 
vybudovaná verejná kanalizácia. Odpadové vody z mesta čistiť v mestskej 
mechanicko-biologickej ČOV v južnej časti mesta a realizovať jej rekonštrukciu a 
intenzifikáciu. V súlade s projektom "Južný Zemplín, zásobovanie pitnou vodou, 
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd" postupne realizovať napojenie 
rozostavaných a navrhovaných kanalizácii obcí Nový Ruskov a Vojčice na kanalizačný 
systém mesta. Výtlačné potrubie z obce Nový Ruskov zaústiť do kanalizácie na 
Ruskovej ulici. Realizovať splaškovú kanalizáciu v miestnej časti Milhostov včítane 
hlavného kanalizačného zberača súbežne so zásobovacím vodovodným potrubím na 
Cukrovarskej ulici. Menovaný hlavný kanalizačný zberač napojiť na zberač DN 800 
pod cestným nadjazdom za železnicou.  

6) Realizovať nový kanalizačný zberač pozdĺž navrhovanej MZ komunikácie v smere 
sever - juh v obytnom súbore IBV západ pri cintoríne (Klin) - Trebišov Západ - sídlisko 
Juh - dostavba v rozsahu návrhu ÚPN mesta.  

7) Postupne realizovať novú splaškovú kanalizáciu na rozvojových lokalitách obytného, 
zmiešaného a rekreačného územia pocta postupu výstavby v meste v rozsahu návrhu 
ÚPN mesta.  

8) Postupne rekonštruovať existujúcu nevyhovujúcu verejnú kanalizáciu mesta. 

9) V priemyselnom parku "Trebišov", vo výrobnom okrsku "Sever" postupne realizovať 
a obnovovať splaškovú a priemyselnú kanalizáciu so zaústením do ČOV vedľa 
priemyselného parku (bývalý mäsokombinát). Existujúcu priemyselnú ČOV vedra 
priemyselného parku rekonštruovať. V potreby vo väzbe na odpadové priemyselné 
vody realizovať samostatné priemyselné GOV vo výrobnom okrsku "Nový Koronč". 
Odpadové priemyselné vody po prečistení v priemyselných ČOV musia dosahovať 
takú úroveň prečistenia, aby bolo možné zabezpečiť ich vyústenie do vodných tokov 
alebo do existujúcej jednotnej kanalizácie mesta.  
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10) V navrhovanom stredisku rekreácie a turizmu Nový Majer a Čongov realizovať malé 
ČOV včítane splaškovej kanalizácie.  

11) Existujúci systém otvorených hydromelioračných kanálov zachovať, postupne 
rekonštruovať a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu. V navrhovanom obytnom súbore 
"Trebišov Západ", "IBV Západ pri cintoríne" a Sídlisko juh dostavba existujúci 
Trebišovský kanál zachovať v nezakrytom koryte, poprípade ho kanalizovať.  

Vody z povrchového odtoku z existujúceho a navrhovaného zastavaného územia mesta 
odvádzať dažďovou kanalizáciou alebo otvorenými rigolmi pozdĺž zberných komunikácií, 
miestnych komunikácií, do malých vodných tokov a hydromelioračných kanálov a 
následne do toku Ondavy a Trnávky. 

4.2) V oblasti vodných tokov a vodných diel 

1) Realizovať dobudovanie úpravy regulácie vodného toku Ondavy na Q100 ročnú veľkú 
vodu.  

2) Realizovať úpravy regulácie vodného toku Trnávka vo väzbe na existujúce a 
navrhované obytné, zmiešané a výrobné územie na Q100 ročnú veľkú vodu.  

3) Do doby realizácie úprav regulácie toku Trnávky sa v inundačnom území toku 
nepovoľuje žiadna nová výstavba. 

4.3) V oblasti zásobovania elektrickou energiou 

1) Rešpektovať existujúce koridory 110 kV elektrických vonkajších vedení včítane ES 
Trebišov 110/22 kV. Menované koridory a zariadenia považovať územne za dlhodobo 
stabilizované. 

2) Rešpektovať existujúce koridory 22 kV elektrických vedení. Realizovať preložky 22 kV 
elektrických vedení a jestvujúcich prípojok k transformačným staniciam (TS) podľa 
návrhu ÚPN mesta. Realizovať rekonštrukciu a kabelizáciu jestvujúcich VN vonkajších 
elektrických vedení prechádzajúcich cez zastavané územie mesta v rozsahu návrhu 
ÚPN mesta. 

3) Pre navrhované obytné a zmiešané územie obytných súborov IBV Západ pri cintoríne 
Trebišov Západ, sídlisko Juh - dostavba, pre navrhované lokality rodinných domov 
Milhostov Sever, lokalita RO pri zimnom štadióne - Parková ulica, lokalita RD 
Pribinova ul., lokalita RD Paričov Sever a Juh realizovať nové 22 kV elektrické 
vonkajšie a káblové vedenia a prípojky a nové transformačné stanice (TS) v rozsahu 
návrhu ÚPN mesta. Jestvujúce VN vonkajšie elektrické vedenia a prípojky v rozsahu 
návrhu ÚPN mesta kabelizovať. 

4) Pre navrhovaný Priemyselný park Trebišov, výrobný okrsok "Sever", výrobný okrsok 
"Nový Koronč" výrobný okrsok "Západ", výrobný okrsok Juh a zmiešané územie 
výroby a vybavenosti na lokalite Sady realizovať nové 22 elektrické vonkajšie a 
káblové vedenia, prípojky a nové transformačné stanice (TS) v rozsahu návrhu ÚPN 
mesta. Existujúce VN vonkajšie elektrické vedenia a prípojky v rozsahu návrhu ÚPN 
mesta kabelizovať. 

5) Pre navrhované rekreačné územie na lokalite "Nový Majer" a "Čongov" realizovať 
nové 22 kV vonkajšie elektrické prípojky a transformačné stanice TS v rozsahu návrhu 
ÚPN mesta. 
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6) Postupne realizovať novú výstavbu transformačných staníc (TS), realizovať 
rekonštrukciu jestvujúcich transformačných staníc TS na zastavanom území podľa 
návrhu ÚPN mesta. navrhovaný počet TS a výkon TS považovať za smerné. 

7) Realizovať kogeneračnú jednotku na lokalite Sady. Vyvedenie elektrického výkonu 
realizovať do distribučnej siete VDS a.s. odbočením z jestvujúceho 22 kV vonkajšieho 
elektrického vedenia č. 304. V areáli KGJ realizovať novú kioskovú transformačnú 
stanicu.  

8) V južnej časti zastavaného územia – lokalita „01/1“: 
- realizovať výstavbu tepelného zdroja v južnej časti zastavaného územia - lokalita 

„01/1“  
- realizovať VN káblovú elektrickú prípojku, 
- realizovať novú kioskovú transformačnú stanicu  

4.4) V oblasti zásobovania zemným plynom 

1) Existujúci vybudovaný systém VVTL a VTL plynovodov a RS VTL/STL  považovať za 
územne dlhodobo stabilizovaný a zachovať ho. Vybudovať nový zdrojový plynovod 
súbežne s trasou medzištátneho plynovodu Bratstvo.  

2) Realizovať novú regulačnú stanicu RS VTL/STL Trebišov Západ pre rozvojové obytné 
územie v západnej časti mesta s napojením sa VTL prípojkou na VTL plynovod 
Trebišov - Sečovce.  

3) Existujúce STL a NTL rozvody zemného plynu zachovať. Dobudovať plynofikáciu 
mesta v navrhovaných rozvojových lokalitách obytného, zmiešaného územia v 
rozsahu návrhu ÚPN mesta. Odbery zemného plynu v navrhovaných rozvojových 
lokalitách zabezpečiť STL rozvodovou sústavou.  

4) Realizovať STL rozvody zemného plynu v priemyselnom parku "Trebišov", vo 
výrobnom okrsku "Sever", výrobnom okrsku "Nový Koronč" 1 výrobnom okrsku 
"Juh", výrobnom okrsku Západ v rozsahu návrhu ÚPN mesta. Postupne 
plynofikovať navrhované výrobné okrsky mesta s využitím zemného plynu pre 
technologické účely, pre potreby vykurovania a prípravu TVÚ.  

5) Odber zemného plynu v obytnom, zmiešanom území bývania a vybavenosti 
zabezpečiť pre účely vykurovania, prípravu TVÚ a varenie. 

4.5) V oblasti zásobovania teplom 

Spracovanú "Koncepciu rozvoja mesta Trebišov v tepelnej energetike" považovať po 
schválení ÚPN mesta Trebišov v súlade so Stavebným zákonom Č. 50/76 Zb. v znení 
neskorších predpisov za samostatnú prílohou ÚPD mesta. Na území mesta Trebišov v 
oblasti zásobovania teplom: 

 Existujúci SCZT zachovať. Navrhované rozvojové lokality bytových a rodinných domov, 
občianskej vybavenosti a zmiešaného územia, výroby a občianskej vybavenosti 
zásobovať teplom a teplou úžitkovou vodou z decentralizovaných zdrojov tepla. 
Jestvujúcu sústavu SCZT územne 
nerozširovať.  

 Modernizovať existujúce výrobné kapacity, zdroje tepla SCZT najmä  
v oblasti:  
- využívania odpadového tepla spalín 
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- prípravy centrálnej teplej úžitkovej vody,  
- meracej, regulačnej a riadiacej techniky 
- realizovať výstavbu tepelného zdroja v južnej časti zastavaného územia – lokalita 

01/1“, využívaním obnoviteľných zdrojov. 

 Postupne rekonštruovať existujúce rozvody tepla na zastavanom území mesta.  

 Zabezpečiť meranie TÚV a tepla u jednotlivých odberateľov napojených na SCZT.  

 Na rozvojových lokalitách obytného, zmiešaného a výrobného územia postupne 
realizovať decentralizovaný systém zásobovania teplom.  

 V návrhovom období predpokladať vzhľadom na optimálne klimatické podmienky 
rozvoj využitia solárnej energie najmä u plôch obytného územia so zástavbou 
rodinných domov a občianskej vybavenosti. Postupne realizovať plynofikáciu 
jestvujúcich zdrojov tepla na pevné palivá (uhlie), alebo ich prestavbu na biomasu.  

 Uprednostňovať výstavbu nových zdrojov tepla využívajúcich obnoviteľné zdroje 
energie (biomasa) a zemný plyn. Realizovať kogeneračnú jednotku na lokalite Sady. 

4.6) V oblasti elektronických komunikácií 

1) Jestvujúce digitálne telefónne ústredne (ATÚ) v meste Trebišov zachovať. Menované 
ATÚ svojou kapacitou a technologickými možnosťami zabezpečia súčasné aj 
výhľadové požiadavky na jednotlivé telekomunikačné služby.  

2) Vybudovať novú ATÚ na ploche obytného súboru Trebišov Západ.  

3) Existujúce diaľkové podzemné telekomunikačné vedenia rešpektovať.  

4) V súlade s navrhovaným územným rozvojom mesta na zastavanom území s 
existujúcim vzdušným telefónnym rozvodom realizovať jeho uloženie do káblov do 
zeme všade, kde to obostavanosť komunikácií a existujúca zástavba umožňuje. 
Menovanú kabelizáciu realizovať prednostne pri rekonštrukcii komunikácií.  

5) Na rozvojových lokalitách obytného, zmiešaného, výrobného a rekreačného územia 
realizovať nové miestne telefónne káblové vedenia s uložením v zemi spolu s 
ostatnou technickou infraštruktúrou. 

6) Rešpektovať a zachovať jestvujúce ZS a RR mobilných operátorov na k. ú. Trebišova a 
Milhostova. Novú základovú stanicu mobilných operátorov realizovať východne od 
toku Trnávka pri lokalite Nový Majer. 

5. Zásady a regulatívy zachovania kultúrno - historických hodnôt, ochrany a využívania 
prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, prvkov kostry MÚSES územia 
vrátane plôch zelene a ekostabilizačných opatrení v súlade s výkresom grafickej 
časti č.6 - výkres ochrany prírody a krajiny 

5.1)  Rešpektovať a optimálne funkčne využívať existujúce národné kultúrne pamiatky (NKP) v 
meste a postupne ich rekonštruovať najmä zrúcaniny hradu Parič.  

5.2) Akúkoľvek stavebnú, či inú hospodársku činnosť na plochách evidovaných archeologických 
lokalít zapísaných v ÚZPF a evidovaných archeologických lokalít je potrebné vopred 
odsúhlasiť s Krajským pamiatkovým úradom Košice. Krajský pamiatkový úrad v zmysle §41 
zákona č. 49/2002 Z. z. v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečí podmienky 
ochrany archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní  
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5.3)   Na riešenom území rešpektovať nasledovnú kostru miestneho územného systému 
ekologickej stability územia mesta: 
- nadregionálny biokoridor, krajinný priestor vodného toku Ondavy  
- regionálne biocentrum "Prírodný park - Bučov les"  
- regionálne biocentrum "Lesík na Čingove"  
- miestne biocentrum "VN Ruskov" zasahujúce do riešeného územia 

Na riešenom území rešpektovať vyhlásené SKCHVU037 Ondavská rovina, rozvoj obytného, 
výrobného, rekreačného a zmiešaného územia na plochách SKCHVU realizovať len v súlade s ÚPN 
mesta. Na riešenom území s 1. stupňom ochrany prírody a krajiny v súlade so zákonom NR SR č. 
543/2002 Z. z. zachovať ekologicky významné segmenty krajiny Bučov les, krajinný priestor toku 
Ondava a les na lokalite "Čongov". Genofondovo významné lokality pre ich fyzický zánik VN 
Trebišov a Nový Koronč zastávať novým funkčným využitím územia v súlade s návrhom ÚPN 
mesta. Návrh úpravy regulácie toku Ondava na Q100 ročnú veľkú vodu realizovať ekologicky 
prijateľným spôsobom s cieľom minimalizovať zásahy do NBK a krajinársky významného 
segmentu krajiny. 

5.4)   Postupne realizovať nasledovné navrhované ekostabilizačné opatrenia podľa návrhu ÚPN 
mesta:  

–  zvýšiť podiel plôch s NDV na k. Ú. Trebišova Milhostova. Existujúce plochy lesov včítane 
lesoparku zachovať v existujúcom rozsahu a dosadiť domácimi drevinami. Realizovať 
sprievodnú a izolačnú zeleň pozdĺž cesty 1179 podl'a návrhu ÚPN mesta, pri výsadbe 
použiť domáce dreviny,  

–  realizovať novú líniovú NOV, sprievodnú zeleň pozdĺž umelých vodných tokov (kanálov) a 
hydromelioračných kanálov podľa návrhu ÚPN mesta z domácich druhov drevín,  

–  existujúce regionálne biocentrá a nadregionálny biokoridor toku Ondava doplniť a dosadiť 
domácimi drevinami. Realizovať výrub a postupnú náhradu porastov topoľa bieleho ešte 
pred ich dožitím,  

–  pri rekonštrukcii a návrhu nových VN vonkajších elektrických vedení realizovať osadenie 
zábran proti dosadaniu vtáctva na stĺpy vedení,  

–  hospodárske dvory poľnohospodárskych podnikov dosadiť vyhradenou sprievodnou a 
izolačnou stromovou a krovitou zeleňou,  

–  areál priemyselného parku Trebišov, výrobného okrsku "Sever", "Nový Koronč" doplniť o 
plochy sprievodnej a izolačnej zelene v rozsahu návrhu ÚPN mesta,  

–  realizovať náhradnú výsadbu za asanované dreviny na ploche lesa s topoľovou výsadbou 
na Družstevnej ulici, 

–  existujúcu vyhradenú zeleň (záhrady) na plochách rodinných domov v intraviláne mesta 
zachovať v rozsahu návrhu ÚPN mesta a nezastavovať novými funkciami,  

–  existujúcu parkovú zeleň v meste včítane malých parkových plôch pred budovami 
zachovať a nezastavovať novými funkciami,  

–  plochy cintorínov dosadiť solitérnou stromovou zeleňou. Nový cintorín mesta realizovať 
postupným rozširovaním existujúceho pohrebiska smerom západným, 

– realizovať novú parkovú plochu zelene v rozvojovej lokalite obytného územia Trebišov 
Západ,  

– realizovať revitalizáciu a rekonštrukciu hlavného mestského parku a lesoparku včítane 
dobudovania peších chodníkov, lavičiek, verejného osvetlenia a plôch pre nenáročné 
športové aktivity,  

– realizovať nový lesopark mesta na lokalite "Čongov".  
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6. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie 

6.1) Čistota ovzdušia 

Za účelom zlepšenia súčasného stavu v oblasti čistoty ovzdušia: 
– realizovať preložku (obchvat) cesty 1/79 po západnom okraji mesta a miestnej časti 

Milhostov. Odkloniť tranzitnú automobilovú dopravu z ulice kpt. Nálepku, Cukrovarskej 
ulice a miestnej časti Milhostov mimo zastavané územie mesta. 

– realizovať nové cestné napojenie výrobného územia priemyselného parku Trebišov, 
výrobného okrsku Sever, výrobného okrsku Nový Koronč novou MZ komunikáciou v trase 
MÚK Sever (obchvat cesty I/79) - Cukrovarská ulica - výrobné územie a novou miestnou 
komunikáciou v trase úprava križovatky cesty I/79 s cestou III/553010 3676 - výrobný 
okrsok Nový Koronč- Cukrovarská ulica,  

– do výrobného okrsku Sever, Priemyselného parku Trebišov, výrobného okrsku Nový 
Koronč umiestňovať novú priemyselnú výrobu, stavebnú výrobu, výrobné služby a 
skladové hospodárstvo, ktoré v súlade s platnou legislatívou nebudú zhoršovať životné 
prostredie mesta a svojou prevádzkou (hluk, emisie, imisie, zápach) nebudú mať 
negatívny vplyv na okolité obytné územie,  

– neumiestňovať do výrobného okrsku Juh, do výrobného a zmiešaného územia, v rozptyle 
v zastavanom území mesta nové výrobné prevádzky s rozsiahlou cieľovou nákladnou 
automobilovou dopravou, 

–  zachovať jestvujúci centralizovaný systém zásobovania teplom a TÚV jestvujúceho 
domového fondu a občianskej vybavenosti v existujúcich obytných súboroch bývalej KBV. 

–  postupne plynofikovať všetky navrhované rozvojové lokality obytného, zmiešaného 
územia a občianskej vybavenosti podl'a postupu výstavby. U navrhovaných 
decentralizovaných zdrojov tepla bytových a rodinných domov a u občianskej vybavenosti 
povoľovať palivovú základňu najmä zemný plyn a elektrickú energiu. Predpokladať väčšie 
využitie solárnej energie a biomasy.  

–  postupne plynofikovať všetky navrhované rozvojové lokality výrobného územia,  
–  postupne plynofikovať všetky jestvujúce kotolne (zdroje tepla) na pevné palivá (uhlie) 

okrem biomasy v bytových domoch, v zariadeniach občianskej vybavenosti a vo 
výrobnom území mesta 

6.2) Čistota povrchových vôd a podzemných vôd 

Na zlepšenie súčasného nepriaznivého stavu v oblasti čistoty vod realizovať:  
– dostavbu a rekonštrukciu verejnej kanalizácie mesta, realizovať splaškovú kanalizáciu v 

miestnej časti Milhostov a hlavný kanalizačný zberač na Curkovarskej ulici, 
– postupne napojiť rozostavanú a navrhovanú splaškovú kanalizáciu obce Vojčice a Nový 

Ruskov na kanalizačný systém mesta, 
– vo výrobnom území priemyselného parku Trebišov, výrobného okrsku Sever vybudovať 

priemyselnú kanalizáciu s napojením sa na priemyselnú ČOV vedľa priemyselného parku. 
Realizovať obnovu (rekonštrukciu) jestvujúcej nefunkčnej ČOV vedra Priemyselného 
parku Trebišov (bývalý mäsokombinát). 

– v prípade požiadaviek na čistenie priemyselných odpadových vod realizovať výstavbu 
samostatných priemyselných ČOV aj vo výrobnom okrsku "Nový Koronč" a "Západ". 
Prečistené priemyselné vody zaústiť do verejnej kanalizácie mesta alebo do vodných 
tokov.  

– intenzifikovať mestskú ČOV, 
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– vybudovať splaškovú kanalizáciu na území navrhovaného výrobného okrsku Nový Koronč 
a výrobného okrsku Juh, 

– na hospodárskych dvoroch poľnohospodárskej výroby so živočíšnou výrobou vybudovať 
nepriepustné žumpy na uskladňovanie extrementov zo živočíšnej výroby.  

– vybudovať splaškovú kanalizáciu a malú ČOV pre navrhované prímestské stredisko 
rekreácie a turizmu "Nový Majer" a  "Čongov"  

– zabezpečiť odvádzanie vôd z povrchového odtoku odtekajúceho zo zastaveného územia 
mesta, z pozemných komunikácií pre motorové vozidlá, z parkovísk, z odstavných a 
montážnych plôch, pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo 
ovplyvniť kvalitu povrchovej a podzemnej vody. Menované vody možno vypúšťať do 
povrchových tokov len po predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení. 
Realizovať na kritických miestach dopravy, na verejných parkoviskách, na autobusových  
nástupištiach a v areáloch výrobných firiem a dopravných zariadení a služieb lapače 
mechanických splavenín a lapače na zachytávanie splachov ropných látok, 

– Pri riešení odvádzania dažďových vôd dodržať podmienky vodného zákona v zmysle 
platnej legislatívy. Pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd s 
obsahom znečisťujúcich látok je požadované vybudovať zariadenie na zachytávanie 
znečisťujúcich látok (§36 ods. 17 zákona Č. 364/2004 Z. z.). Požiadavky na vypúšťanie 
vôd z povrchového odtoku ustanovuje § 9 NV SR Č. 269/2010 Z. z.. Pri výstavbe dodržať 
opatrenia na zdržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo spevnených plôch v 
úrovni min. 60% z výpočtového množstva pre návrhový dážď 15 min.. 

6.3) Odpadové hospodárstvo 
– v oblastí odpadového hospodárstva mesta v súlade s §6 zákona o odpadoch vypracovať 

nový "Program odpadového hospodárstva mesta Trebišov",  
– v meste Trebišov naďalej realizovať jestvujúci množstvový systém zberu komunálneho 

odpadu. Po ukončení prevádzky skládky odpadov, ktorý nie je nebezpečný Brehov ukladať 
odpad na skládku Horovce.  

– odstrániť v procese prestavby a obnovy výrobného okrsku Sever v bývalom 
potravinárskom areály staré environmentálne záťaže,  

– v meste Trebišov realizovať komplexný separovaný zber komunálneho odpadu a rozšíriť 
ho o kuchynský a reštauračný biologicky rozložiteľný odpad v súlade s platnou legislatívou 
na celom území mesta a zvýšiť účinnosť separovaného zberu v celej šírke sortimentu,  

– postupne realizovať projekt "Komplexný plán triedenia KO v meste Trebišov",  
– postupne vybudovať a prevádzkovať zberné dvory triedeného KO v meste, jeden v 

miestnej časti Milhostov na ploche hospodárskeho dvora, druhý v areály TS mesta 
Trebišov a tretí vo výrobnom okrsku juh,  

– vybudovať novú modernú dotrieďovaciu linku odpadov vo výrobnom okrsku "Nový 
Koronč",  

– odpad zo zdravotníckych zariadení mesta a nebezpečný odpad zneškodňovať naďalej 
prostredníctvom externých oprávnených organizácií mimo územia mesta na základe 
zmluvných vzťahov.  

– biologicky rozložiteľný odpad vyprodukovaný obyvateľmi a biologicky rozložiteľný odpad 
z údržby plôch verejnej a obytnej zelene kompostovaním v kompostoviskách mesta. 
Kompostoviska vybudovať v MČ Milhostov pri hospodárskom dvore, v hospodárskom 
dvore Olšina a na lokalite Sady. Menované kompostoviská prevádzkovať do doby 
vybudovania a sprevádzkovania bioplynovej stanice v areály výrobného okrsku Sever, 
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– realizovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov kategórie "O" - ostatné (stavebné sute, 
papier, plastov a dreva) v jestvujúcom areály vo výrobnom okrsku Juh na Družstevnej 
ulici, 

6.3.1. V ZaD č.3 ÚPN-O navrhujeme pre lokalitu č. 1/Z3 a 2/Z3 nasledovné: 
- pre zabezpečenie ochrany vodných tokov je potrebné vybudovanie kanalizácie s 

prípojkami v celej obci 
- v rámci  občianskej vybavenosti  je ponechaný systém zberu lokálny (každý držiteľ má 

vlastné zberové vrecia a zberné nádoby, 
- odpady, ktoré budú vznikať počas výstavby:  Predpokladaná tvorba vzniknutých odpadov 

počas výstavby v členení podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov, v zmysle zákona č. 313/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.91/2016 Z.z. a v zmysle vyhlášok 
373/2015 Z.z., 371/2015 Z.z., 370/2015 Z.z., 366/2015 Z.z., 

- zber, zvoz a zneškodnenie komunálnych odpadov bude zabezpečovať organizácia, ktorá 
k tomu má v mieste stavby oprávnenie od orgánu štátnej správy.   

6.3.2  ZaD č.4 ÚPN-O: lokalita 1/Z4 

- realizovať plochu pre nakladanie s odpadmi - kompostovanie (1/Z4: okrsok Nový 
Koronč). 

6.4) Hluk 

Na elimináciu nadmerného hluku z cestnej a železničnej dopravy na obytné územie mesta:  
– realizovať preložku (obchvat) cesty I/79 v trase diaľnica D1 (MÚK Hriadky) - križovatka s 

cestou I/50 19 - Trebišov mimo obytné územie mesta a miestnej časti Milhostov. Odkloniť 
automobilovú tranzitnú dopravu v smere sever - juh mimo zastavané územie mesta a 
miestnej časti Milhostov, 

– realizovať nové cestné napojenie Priemyselného parku Trebišov a výrobného okrsku 
Sever na obchvat I/79. Realizovať nové cestné napojenie jestvujúceho a navrhovaného 
výrobného územia na plochách severne od ŽST a železničných tratí na cestu I/79 vo 
výrobnom Koronč a Západ v rozsahu návrhu ÚPN mesta,  

– vysadiť pás sprievodnej izolačnej zelene po východnom okraji cesty I/79 na elimináciu 
nadmerného hluku z cestnej dopravy vo väzbe na navrhované obytné územie Trebišov 
Západ a sídlisko juh dostavba. Realizovať protihlukovú stenu po východnom okraji cesty 
I/79 v úseku MÚK centrum - Družstevná ulica, 

– postupne realizovať zmenu funkčného využitia jestvujúcej zástavby obytného územia na 
ulici Československej armády, Ul. J. Husa, Pribinovej ulice a v južnej časti Ul. M.R. 
Štefánika na zmiešané územie bývania a vybavenosti, 

– nerozširovať existujúce obytné územie a nepovoľovať novú bytovú výstavbu na plochách 
pozdĺž hlavných železničných tratí pozdĺž ŠRT a v okolí ŽST Trebišov, 

– realizovať novú mestskú zbernú (MZ) komunikáciu v západne] časti s cieľom odbremeniť 
a znížiť dopravnú zaťaženosť na Komenského a Ul. M. R. Štefánika. Realizovať nové cestné 
napojenie navrhovaného obytného územia IBV Západ pri cintoríne, Trebišov západ a 
sídlisko Juh dostavba na cestu I/79 novou MZ komunikáciou včítane MÚK juh. 
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V navrhovaných rozvojových lokalitách výrobného a zmiešaného územia výroby a 
vybavenosti vo výrobnom okrsku Juh, v rozptyle v zastavanom území mesta a na ulici 
neumiestňovať nové priemyselné a skladové prevádzky, logistické areály, dopravné zariadenia a 
služby s rozsiahlou cieľovou nákladnou automobilovou dopravou. 

 
6.5) Zložky životného prostredia 

a) Pri umiestňovaní jednotlivých aktivít rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma, 
prípustné hlukové intenzity z cestnej dopravy a iných zdrojov s realizáciou opatrení na ich 
elimináciu. 

b) Podľa §20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného 
využitia územia výskyt stredného radónového rizika.  

o Výskyt stredného radónového rizika -  vhodnosť a podmienky stavebného využitia 
územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z 
prírodného žiarenia. 

 
6.6) Zeleň 

a) Pri umiestňovaní nových aktivít, pri ktorých je schválený výrub stromov, realizovať 
náhradnú výsadbu zelene v určených lokalitách mesta. 

b) Pri vzrastlej zeleni sa nesmie zastavať priestor pod korunou stromu vo vzdialenosti 1m 
 od obvodu koruny stromu. 

7. Vymedzenie zastavaného územia mesta v súlade s výkresom grafickej časti č.1 - 
Komplexný návrh, návrh funkčného a priestorového usporiadania územia 

Zastavané územie mesta Trebišov je vymedzené:  
a) zastavaným územím mesta v rozsahu hranice súčasne zastavaného  

územia k 01.01. 1990.  
b) navrhovaným územím na zástavbu podľa návrhu ÚPN mesta  

Hranica zastaveného územia k 01.01.1990 a navrhovaná hranica zastaveného územia je 
vyznačená vo výkrese č. 1 - Komplexný výkres v M 1 : 5 000 a vo výkrese č. 5 - Vyhodnotenie 
dôsledkov stavebných návrhov a iných zámerov na PP v M 1 : 5000. Územie navrhované na 
zástavbu, ktoré vymedzuje navrhovanú hranicu zastaveného územia mesta je vymedzené 
nasledovne:  

– v miestnej časti Milhostov v rozsahu návrhu obytného územia na lokalite "Milhostov 
Sever",  

– v priemyselnom parku Trebišov a vo výrobnom okrsku  Sever v rozsahu rozvojových 
plôch výrobného územia,  

– vo výrobnom okrsku Západ a Nový Koronč v rozsahu rozvojových plôch výrobného 
územia,  

– v západnej časti mesta v rozsahu rozvojových plôch obytného a zmiešaného územia 
bývania a vybavenosti po existujúcu cestu I/79. 

Existujúce zastavané územie mesta k 01. 01. 1990 je rozšírené o navrhované obytné, 
výrobné, zmiešané a rekreačné územie určené na zastavanie podľa návrhu ÚPN mesta. 
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8. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 

Na k.ú. Trebišova a Milhostova rešpektovať nasledovné vymedzené ochranné pásma a 
chránené územie podľa osobitných predpisov (§39 Stavebného zákona). Z hľadiska ochrany trás 
dopravného vybavenia územia mesta, trás technického vybavenia územia je potrebné pri rozvoji 
mesta rešpektovať nasledovné ochranné pásma a chránené územia podl'a osobitných predpisov. 

- cesta I/79  - 2x 50 m extravilánových úsekoch  od osi vozovky na každú stranu v úseku mimo 
súvislé zastavaného územia,  ohraničeného dopravnou značkou označujúcou 
začiatok a koniec obce 

- cesta III triedy  - 2x 20 m extravilánových úsekoch  od osi vozovky na každú stranu v úseku 
mimo súvislé zastavaného územia,  ohraničeného dopravnou značkou 
označujúcou začiatok a koniec obce 

- železničné trate a železničné stanice 2x60 m 

- ochranné pásmo hlavných  
   vodovodných potrubí:   2 x 1,5 m na každú stranu od  
     vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia do 500 mm  
     a 2 x 2,5 m na každú stranu potrubia nad 500 m  
     od vonkajšieho pôdorysného potrubia  

- ochranné pásmo hlavných  
   kanalizačných zberačov:  2 x 1,5 m na každú stranu od  
     vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia do 500 mm  
     a 2 x 2,5 m na každú stranu potrubia nad 500 m  

- ochranné pásmo mestskej ČOV  
a priemyselných ČOV vo výrobnom okrsku Sever: 200 m 

- ochranné pásmo malých ČOV:    100m 

- pobrežné územie v šírke 20 m od vzdušnej päty hrádze pre vodohospodársky významný vodný 
tok Ondava. 10 m od vzdušnej päty hrádze pre tok Trnávka. Pobrežné územie od brehovej čiary 
kanála Čapliny, Julovho kanála, Kopaného jarku, Hranského kanála, Pravobrežného kanála, 
Čeriackeho kanála a Lieskovského kanála o šírke 10m od brehovej čiary. Pobrežné územie od 
kanála Drienovec o šírke 5,0 m od brehovej čiary. Ochranné pásmo o šírke 10,0 m okolo 
oplotenie Č. S. Milhostov, ktorá je vybudovaná na pravom brehu toku Trnávka v rkm 16,5. Jedná 
sa o pobrežné územie slúžiace pre výkon správy toku v súlade s ustanoveniami zákona č. 
364/2004 Z.z. 656/2004 Zb. o vodách a vyhlášky č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam 
vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov a ustanovenia 
Zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010Z.z. Do pobrežného územia nie je možné 
umiestňovať žiadnu technickú infraštruktúru ani vzrastlú zeleň. Akúkoľvek investorskú činnosť v 
dotyku s vodným tokom odsúhlasiť so SVP š. p.  

- inundačné územie vodných tokov Ondava a Trnávka. V inundačnom území sa doby realizácie 
úprav regulácie vodných tokov na Q100 ročnú veľkú vodu nepovoľuje žiadna nová výstavba 
(stavby),  

- ochranné pásmo hydromelioračných kanálov 5 m od brehovej čiary kanálu  

- ochranné pásmo pre elektroenergetické vedenia v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Zb. o 
energetike zákona č.656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

– vonkajšie vedenie 22 kV - 10m na každú stranu od krajného vodiča,  
– káblové vedenie 22 kV - 1 m na každú stranu od krajných káblov,  
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– trafostanice - 10 m,  
– vonkajšie vedenie 110 kV - 15 m na každú stranu kolmo od vedenia, krajného vodiča,  
– elektrická stanica ES s napätím 110/22 kV - 30 m kolmo od oplotenie, 

- ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej 
siete v zmysle Zákona č.278/2015 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
telekomunikáciách a priestorovej normy úpravy vedení technického vybavenia. 0,5 – 1,0 m od 
osi na každú stranu telekomunikačnej siete a diaľkového kábla o elektronických komunikáciách 
č.. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a priestorovej normy úpravy vedení technického 
vybavenia, 

- ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona č. 
251/2012 Zb. zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov: 

– VTL - plynovody, ochranné pásma 4 m od osi plynovodu na obidve strany, 
bezpečnostné pásmo 20 m od osi plynovodu na obidve strany,  

– regulačná stanica zemného plynu RSVTL/STL - ochranné pásmo 8 m na každú stranu 
meranú od pôdorysu plynárenského zariadenia, bezpečnostné pásmo - 20 m,  

- STL - plynovody, ktorými sa rozvádza plyn v zastavanom území. ochranné pásmo 1 m (pri 
nízkotlakových a stredotlakových plynovodoch a prípojkách), sa nimi rozvádza plyn v mestách 
a v súvisle] zástavbe obcí sa bezpečnostné pásma určia v súlade s technickými požiadavkami 
dodávateľa plynu, 

- ochranné a bezpečnostné pásmo medzinárodných a medzištátnych VVTL plynovodov a 
ropovodu Družba,  

- ochranné pásma hospodárskych dvorov poľnohospodárskej výroby 200 m od objektov 
živočíšnej výroby podľa kapacity a druhu živočíšnej výroby,  

- hranice dobývacieho priestoru (DB) Trebišov,  

- hranice prieskumných území,  

- hranice SKCHVU037 Ondavská rovina,  

- ochranné pásmo lesa    50 m 

- ochranné pásmo od hranice cintorína 50 m 

Ochranné pásmo 110 kV a 22 kV vonkajších elektrických vedení z ES Trebišov a ochranné 
pásma VVTL plynovodov a ropovodu Družba vymedzujú významné energetické koridory v 
severnej, severozápadnej, západnej a južnej časti k. ú. Trebišov a Milhostov. Menované 
energetické koridory rešpektovať pri územnom rozvoji mesta Trebišov. 

- ochranné pásma letísk: 
V zmysle § 30 ods. 1 zákona č. 143/1998 o civilnom letectve, letecký zákon je nutné 
prerokovať s Dopravný úradom SR stavby:   
o stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods.1 písmeno a) 
o stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých 

vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods.1 písm. b) 

- ochrana archeologických lokalít a kultúrnych pamiatok: 
o Z hľadiska ochrany archeologických nálezísk ku stavbe, ktorá si vyžiada vykonanie 

zemných prác investor/stavebník je povinný od Krajského pamiatkového úradu v 
Košiciach už v stupni územného konania si vyžiadať v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov odborné stanovisko. 
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o V prípade nevyhnutnosti, vykonať záchranný archeologický výskum ako predstihové 
opatrenie na záchranu archeologických nálezísk a nálezov rozhoduje o výskume podľa § 
37 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. 

9. Zásady a regulatívy riešenia záujmov obrany štátu, civilnej ochrany obyvateľstva a 
ochrany pred povodňami 

• Návrh na riešenie záujmov obrany štátu  
Na riešenom území mesta Trebišov rešpektovať záujmové územie vojenskej správy v 

severnej časti zastavaného územia na ceste I/79, ul. kpt. J. Nálepku Jedná sa o areál MO SR 
,Vojenský útvar Trebišov. Záujmové územie vojenskej správy východne od bývalého 
potravinárskeho areálu cukrovaru vo výrobnom okrsku "Sever" zrušiť. Nové plochy slúžiace 
záujmom obrany štátu nerealizovať. Návrhom ÚPN mesta nie sú dotknuté záujmy obrany štátu.  

 Návrh na riešenie záujmov civilnej obrany obyvateľstva  
V zmysle §15 zákona NR SR Č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva mesto Trebišov 

spracováva a vedie "Plán ochrany obyvateľstva". V menovanom pláne sú zapracované zdroje 
ohrozenia a spôsob civilnej ochrany obyvateľstva. Zachovať všetky jestvujúce ochranné stavby 
civilnej ochrany obyvateľstva, stále úkryty. Nové požiadavky na ochranné stavby civilnej ochrany 
obyvateľstva, nové stále úkryty v rámci navrhovaného dopravného a technického vybavenia 
územia v súlade s §139 a.), odst. 10, písmeno m.) stavebného zákona nerealizovať.  

 Návrh riešenia ochrany územia pred povodňami  
Cez riešené územie (k. Ú. Trebišova a Milhostova) pretekajú kanály Čapliny, Julov kanál, 

Kopaný kanál, Hranský kanál, Pravobrežný kanál a Čeriacky kanál, ktoré spravuje SVP š. p., OZ 
Košice. Vodohospodársky významný vodný tok Ondavy preteká východným okrajom riešeného 
územia upraveným korytom s obojstranne vybudovanými ochrannými hrádzami. Kapacita koryta 
toku bola vybudovaná na Q100 ročnú veľkú vodu. Nakoľko po prehodnotení ich kapacity sa zistilo, 
že súčasná kapacita koryta toku Ondavy nie je dostatočná na odvedenie prietoku Q100 ročnú 
veľkej vody, realizovať úpravu regulácie. Realizovať zväčšenie prietokovej plochy toku zvýšením 
hrádzí a odkopom sedimentov medzi hrádzového priestoru z kynety. Pozdĺž toku Ondavy 
rešpektovať pobrežné územie pre potreby opráv a údržby toku o šírke 20,0 m od vzdušnej päty 
hrádze.  

Vodohospodársky významný tok Trnávky je v súčasnosti upravený len na kapacitu cca Q20-50 
ročnej veľkej vody. Pozdĺž oboch brehov Trnávky rešpektovať pobrežné územie pre potreby opráv 
a údržby o šírke 10,0 m od vzdušnej päty hrádze.  
Realizovať úpravu regulácie vodného toku Trnávky na Q100 ročnú veľkú vodu. Do doby realizácie 
úprav vodných tokov najmä toku Trnávka na Q100 ročnú vodu nerealizovať žiadnu novú výstavbu 
východne od toku Trnávka. Novú výstavbu rodinných domov na lokalite IBV Milhostov Sever, 
lokalite IBV Paričov Sever a juh a novú výstavbu vo výrobnom okrsku Sever nepovoľovať do doby 
ukončenia realizácie úpravy regulácie toku Trnávka na Q100 ročnú veľkú vodu.  

10. Plochy pre verejnoprospešné stavby, návrh plôch na asanáciu v súlade s grafickou 
časťou - schémou verejnoprospešných stavieb. 

Berú sa na vedomie schválené verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou záväzných častí 
ÚPN Košického kraja a záväzných častí ZaD ÚPN VÚC Košického kraja (2009) v znení neskorších 
zmien a doplnkov. Jedná sa o nasledovné verejnoprospešné stavby: (ZaD ÚPN VÚC 2009). 
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A Preložka, obchvat cesty I/79 

B Stavba zdrojového plynovodu súbežne s NŠP Bratstvo územím okresov Michalovce, 

 Trebišov, Košice okolie a Rožňava 

C Rekonštrukcia a výstavba hrádzi a úprava a korýt tokov v lokalitách na toku Trnávka 

D Stavby diaľkových optických káblov v trasách Košice - Trebišov 

E Modernizácia železničnej širokorozchodnej trate štátna hranica s UR - Maťovce - Haniska 

 pri Košiciach. 

F  Zdvojkoľajnenie a elektrifikácia železničnej trate Michaľany – Michalovce – Strážske –

 Humenné 

G Rekonštrukcia na toku Ondava od hranice s Prešovským krajom po sútok s Latoricou 

ÚPN mesta Trebišov vymedzuje nasledovné plochy pre verejnoprospešné stavby: 

- plochy sociálnej infraštruktúry nie súkromného (komerčného) charakteru 

- plochy pre trasy a zariadenia dopravného vybavenia územia 

- plochy pre trasy a zariadenia technického vybavenia územia 

- plochy pre rozšírenie cintorína 

- plochy pre  nakladanie s odpadmi - kompostovanie 

Zoznam verejnoprospešných stavieb podľa návrhu ÚPN mesta a ZaD č.4 ÚPN mesta je 
nasledovný: 

I. Verejná doprava 

1. Navrhovaná MZ komunikácia, prepojenie cesty I/79 - priemyselný park Trebišov - výrobný 
okrsok Sever včítane MÚK Sever. 

2. Navrhovaná MZ komunikácia obytného súboru Trebišov Západ v trase dopravná Ul. - Ul. M. R. 
Štefánika a miestna komunikácia v trase obytný súbor Trebišov Západ - Nemocničná ulica - 
Vrátna ulica včítane pridruženého priestoru komunikácie 

3. Navrhované miestne komunikácie včítane pridruženého priestoru komunikácie. 
4. Navrhovaná miestna komunikácia v trase križovatka I/79 s cestou III/553 010 3676 - Nový 

Koronč - Ul. Kpt. Nálepku včítane pridruženého priestoru komunikácie 
19. Navrhovaná MZ komunikácia, prepojenie I/79 a obyt. súbor Trebišov Západ 

II. Technické vybavenie územia 

4.  Hlavné vodovodné prepojovacie na VVS 
5. Navrhovaný vodovod 
6. Navrhované hlavné kanalizačné zberače a kanalizácia 
7. Intenzifikácia mestskej ČOV 
8. Rekonštrukcia (obnova) priemyselnej ČOV v priemyselnom parku Trebišov 
9. Navrhované VN vonkajšie a káblové elektrické vedenia a VN prípojky 
10. Navrhované transformačné stanice (TS) 
11. Navrhované VTL prípojky a preložky 
12. Navrhovaná regulačná stanica (RS VTL/STL) 
13. Navrhované STL plynovody 
14. Navrhované miestne telefónne vedenia 
18. Navrhovaná úprava regulácie toku Ondava 
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III. Sociálna infraštruktúra nie súkromného (komerčného) charakteru 

15. Navrhované ZŠ, ročník 1-9. a MŠ nie súkromného charakteru 
16. Navrhované zdravotnícke zariadenia a DJ, navrhované sociálne zariadenia a služby nie 

súkromného charakteru 

IV. Cintoríny, zeleň 

17. Rozšírenie cintorína 

V. Oblasť ochrany a tvorby životného prostredia 

20. Nakladanie s odpadmi - kompostovanie 

Plochy navrhované na asanáciu 

1. Záhradkárska osada, lokalita Ul. Kpt. Nálepku a jestvujúcu MÚK na ceste i/79 
2. Bývalý hospodársky dvor, lokalita Sady 
3. Cukrovarská ulica, plocha výrobného územia 
4. Bývalý hospodársky dvor, lokalita Majer 
5. Výrobný okrsok Sever, bývalý potravinársky areál. 

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona Č. Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení zákona č.. 262/1992 Zb., zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č.199/1995 Z. Z., zákona č.. 229/1997 Z. z. a nálezu Ústavného 
súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo 
vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.  

Stavby spojené s realizáciou záväzných regulatívov ÚPN obce sú verejnoprospešné. Na 
uvedené stavby sa vzťahuje zákon č.50/1976 Zb. a zákon č.282/2015 o vyvlastnení pozemkov a 
stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k ním a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov s účinnosťou od 01.07.2016. 

11. NÁVRH ČASTÍ MESTA, NA KTORÉ JE POTREBNÉ OBSTARAŤ ÚPN ZÓNY 

Mesto Trebišov schvaľuje na nasledovné dielčie časti mesta spracovať ÚPN zóny:  
– ÚPN zóny obytného súboru IBV Západ pri cintoríne (Klin)  
– ÚPN zóny obytného súboru Trebišov Západ  
– ÚPN zóny sídlisko Juh dostavba  
– ÚPN zóny prímestského strediska rekreácie a turizmu Nový Majer  

ÚPN zóny Priemyselného parku Trebišov  
– ÚPN zóny výrobného okrsku "Sever"  

– ÚPN zóny výrobného okrsku "Nový Koronč".  

12. ZÁVEREČNÉ  DOPORUČENIA A USTANOVENIA 

a) Schvaľujúcim orgánom pre Územný plán mesta Trebišov a jeho zmeny a doplnky je podľa § 
26, odst.3 a §27, odst.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a vo väzbe na §11, odst.5 , písm. c) zákona 
č. 369/1990 Zb. o mestskom zriadení v znení neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo 
mesta Trebišov.  
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b) Záväzná časť - regulatívy pre územný rozvoj Územného plánu mesta Trebišov a jej zmeny 
a doplnky vyhlasuje mesto Trebišov Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov 
prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta Trebišov. 

c) Uloženie dokumentácie je podľa ust. § 28 odst. 3 stavebného zákona na Mestskom úrade 
mesta Trebišov, na Okresnom úrade Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky, odd. 
územného plánovania a na príslušnej úradovni stavebného úradu mesta. 

d) Mesto Trebišov a príslušný stavebný úrad obce sledujú dodržiavanie schválených záväzných 
častí Územného plánu mesta.  

e) Mesto je povinné pravidelne, najmenej raz za 4 roky, preskúmať schválený územný plán, či 
nie sú potrebné jeho zmeny a doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán. 

13. SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 

 



                                                      Dôvodová správa 

Územný plán mesta Trebišov bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove  

č. 136/2011 zo dňa 28.09.2011, na  VZN č. 108/2011 , ktorým sa vymedzujú záväzné časti 

ÚPN mesta Trebišov sa Mestské  zastupiteľstvo v Trebišove uznieslo uznesením č. 

136/2011dňa 28.09.2011. 

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN mesta Trebišov boli schválené uznesením  č. 169/2012 zo dňa 

28.12.2012 a Záväzná časť ZaD č.1 ÚPN mesta Trebišov bola schválená Dodatkom č.1 k 

VZN č. 108/2011 dňa 28.12.2012. 

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN mesta Trebišov boli schválené uznesením  č. 59/2013 zo dňa 

26.06.2013 a Záväzná časť ZaD č.2 ÚPN mesta Trebišov bola schválená Dodatkom č.2 k 

VZN č. 108/2011 dňa 26.06.2013. 

Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta Trebišov boli schválené uznesením  č. 104/2018 zo dňa 

17.09.2018 a Záväzná časť ZaD č.3 ÚPN mesta Trebišov bola uznesením  č. 105/2018  

schválená Dodatkom č.3 k VZN č. 108/2011 dňa 17.09.2018. 

 

Uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Trebišove č.42/2018 zo dňa 14.05.2018 a 45/2019 

zo dňa 11.02.2019 bolo schválené obstaranie Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu mesta 

Trebišov  (ZaD č.4 ÚPN mesta Trebišov). 

Dotknutým orgánom, organizáciám, fyzickým a právnickým osobám bolo listom 

č.11823/2019/1-MDu  zo dňa 13.02.2019 zaslané  oznámenie, že v termíne od 18.02.2019 do 

18.03.2019 sa uskutoční prerokovanie návrhu  ZaD č. 4 ÚPN mesta Trebišov. Zároveň bolo 

oznámenie o prerokovaní ZaD č.4 územného plánu mesta zverejnené na úradnej tabuli mesta 

od 18.02.2019 do 18.03.2019 a na internetovej stránke obce www.trebisov.sk .   

Do návrhu zmien a doplnkov bolo možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Trebišove každý 

pracovný deň počas úradných hodín. Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov za účasti 

spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie sa uskutočnilo dňa 07.03.2019 v priestoroch 

Mestského úradu v Trebišove a to o 11,00 hod. s dotknutými obcami, dotknutým 

samosprávnym krajom, dotknutými orgánmi štátnej správy a dotknutými právnickými 

osobami  o 16,00 hod. s verejnosťou – občanmi. 

Stanoviská, ktoré boli doručené  obstarávateľovi  boli vyhodnotené a zapracované   do návrhu 

zmien a doplnkov.                                                                                                                                                   

Obstarávateľ nežiadal o udelenie súhlasu k budúcemu možnému  použitiu  poľnohospodárskej 

pôdy,  nakoľko  návrhom   ZaD č. 4  ÚPN  mesta  Trebišov  nedochádza  k záberu   

poľnohospodárskej pôdy.                                                                                         

V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP bolo spracované Oznámenie o 

strategickom dokumente a doručené  v zmysle § 5 odst. 3 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. 

Okresnému úradu v Trebišove, odboru starostlivosti o životné prostredie. Dňa 25.03.2019 

bolo vydané rozhodnutie č. OU-TV-OSZP-2019/004090-037 o tom, že strategický dokument 

Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN mesta Trebišov sa nebude posudzovať podľa zákona č.24/2006 

Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

Spracovala:                                                                                                                                                        

Ing. Iveta Sabaková, poverený obstarávateľ - odborne  spôsobila  osoba pre   obstarávanie    

                                                                      ÚPD podľa § 2 stavebného zákona, reg. číslo 286 

 

 



PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV 

 
                 

                                                                                                                   Číslo: 21 

                    

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:  15.04.2019 

 

  

Názov materiálu: Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta Trebišov  

                                

 

 Obsah materiálu:  - dôvodová správa 

                                 - príloha č.1 – lokalita  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 

v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), obstaranie Zmien a doplnkov č.5 Územného 

plánu mesta Trebišov s terajším funkčným využitím Obytné územie, plochy verejnej 

občianskej vybavenosti na navrhované funkčné využitie Obytné územie so zástavbou 

rodinných domov. Výška nákladov spojených so spracovaním a obstaraním predmetných 

zmien bude hradená v zmysle § 19 stavebného zákona žiadateľom 

 

 

 

 

Predkladá:   PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval:    Ing. Ladislav Valiska-Timečko, referent pre výstavbu   

                       

 

 

 

V Trebišove 18.03.2019 

 

                                                                                                             

          predkladateľ 

 

                                                  



                                                 Dôvodová správa 

               

Územie - pozemky registra C KN, parc. č. 1167/1, 1167/2, 1166,1168, katastrálne územie 

Trebišov sú podľa  územného plánu mesta Trebišov schváleného uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Trebišove  číslo 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 na Obytnom 

území, plochy verejnej občianskej vybavenosti. Prípustné funkčné využitie sú plochy so 

zástavbou (so stavbami) pre školstvo, kultúru, zdravotníctvo, sociálne služby, spoje, obchody, 

služby, verejné stravovanie a ubytovanie, správu a riadenie, verejnú hygienu, požiarnu 

bezpečnosť a na cirkevné účely. Obmedzené funkčné využitie sú menšie plochy verejnej 

zelene, prechodné bývanie, zariadenia technického vybavenia územia a plochy statickej 

dopravy (parkoviska, garáže). 

Pre pripravovaný investičný zámer ( výstavba rodinného domu ) na predmetnom pozemku je 

potrebná zmena funkčného využitia územia na Obytné územie so zástavbou rodinných 

domov. V súvislosti s týmito skutočnosťami je potrebné spracovať zmeny a doplnky záväznej 

časti ÚPN mesta Trebišov na náklady žiadateľa.  

  

 

V Trebišove 18.03.2019 

Spracoval: Ing. Ladislav Valiska-Timečko  





PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV 
  

Číslo: 22 

                    

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:  15.04.2019 

 

  

 

Názov materiálu: Všeobecne záväzné nariadenie o trhových miestach a trhovom poriadku 

                                

 

 

           

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

 - návrh všeobecne záväzného nariadenia  

 

 

Návrh na uznesenie:    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove    

 

schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie o trhových miestach a trhovom poriadku 

 

  

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: JUDr. Martin Galgoczy, vedúci kancelárie primátora 

 

 

 

 

 

V Trebišove 29.03.2019 

 

predkladateľ 



Dôvodová správa 

Predkladáme Vám nové Všeobecne záväzné nariadenie o trhových miestach a trhovom poriadku, 

ktoré nanovo definuje trhové miesta v meste Trebišov a to na Ulici M. R. Štefánika v budove 

KaSS, kde na pôvodnom mieste nanovo zriaďuje tržnicu. Zároveň ruší trhovisko na 

Kutnohorskej ulici. Ďalej rozširuje možnosť ambulantného predaja v Mestskom parku aj pri 

príležitostiach kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a to vzhľadom na rastúci počet 

týchto podujatí. 

 

V bode 5.5 predmetného návrhu VZN rozširuje možnosť predaja na trhových miestach 

s ambulantným predajom o pekárenské výrobky. 

 

 

Spracoval: JUDr. Martin Galgoczy 

V Trebišove 29.03. 2019 
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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa 29.03.2019 

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

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

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 trhových miestach a trhovom poriadku 

 
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 a podľa ustanovenia § 3 ods. 8, § 5 

ods. 1 a § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom  nariadení 

(ďalej len "VZN"): 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Toto VZN stanovuje trhové miesta na území mesta Trebišov, upravuje druhy predávaných výrobkov 

a poskytovaných služieb na trhových miestach a podmienky ich predaja a poskytovania, povinnosti 

fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, úlohy 

Mesta Trebišov (ďalej len "mesto") pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest a povinnosti správcov 

trhových miest. 

                                                                 

 Článok 2 

Základné pojmy 

 

2.1. Na účely tohto VZN sa rozumie 

a) trhovým miestom – trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné 

 priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj, 

b) trhoviskom – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb, 

c) tržnicou – kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie 

 služieb v prevádzkarniach a na prenosných predajných zariadeniach, 

d) príležitostným trhom – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne 

určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných 

použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom 

množstve fyzickými osobami medzi sebou, 

e) ambulantným predajom – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných 

predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom 

priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za  prenosné predajné 

zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie  sa vyžaduje stavebné 
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povolenie podľa osobitného predpisu, 

f) stánkom s trvalým stanovišťom – stánok s celoročnou alebo sezónnou prevádzkou, 

 ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený predávajúcim alebo 

prenajatý predávajúcemu. 

g) správcom trhoviska sa na účely tohto VZN považuje zriaďovateľ trhoviska, tržnice alebo 

príležitostného trhu alebo osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, 

tržnice a príležitostného trhu a ktorej bola správa trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu 

zverená jeho zriaďovateľom.  

 

2.2. Za trhové miesto sa na účely tohto VZN považuje aj priestranstvo alebo priestor, ktorý nie je 

prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme 

na ambulantný predaj alebo príležitostný trh. 

 

2.3. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným 

technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov. 

 

Článok 3 

Zriadenie trhového miesta a povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach 

 

3.1. Trhové miesto zriaďuje mesto. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na 

zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva mesto. Na zriadenie trhového miesta na inom ako 

verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke 

právo, je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. 

  

3.2. Pri povoľovaní trhového miesta sa prihliada na 

       - ochranu verejného poriadku, 

       - verejný záujem, 

       - bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb. 

 

3.3. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na 

predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Mesto vydá povolenie na predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok 

podľa ods. 4.1. tohto VZN. 

 

3.4. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na základe 

žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb. Splnenie podmienok podľa 

článku 4 tohto VZN sa preukazuje predložením: 

 a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, 

b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej      

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, 

c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité 

výrobky predávané v primeranom množstve. 

d) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho 

rozmnoženinou, ak ide o žiadateľa podľa ods. 4.1. písm. d). 

 

3.5. Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb je aj: 

a) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa     

osobitných predpisov (rozhodnutie RÚVZ, stanoviska RVPS, registrácia na priamy predaj 

a dodávanie malého množstva prvotných produktov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 360/2011 

Z.z. a pod.), ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa takýto doklad 

vyžaduje, 
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b) fotokópia strany označenej ako Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej 

pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej 

registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného 

predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú 

registračnú pokladnicu.         

 

3.6. Ak je žiadateľom osoba podľa ods. 4.1., písm. b) tohto VZN  preukáže, že je vlastníkom 

pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je 

nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah  k takému pozemku, ktorý ho 

oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto 

pozemku. 

 

3.7. Mesto je povinné dokumenty predložené podľa ods. 3.5., písm. a) a b) uchovať päť rokov od 

konca kalendárneho roka, v ktorom boli predložené. O vydaní povolenia na predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb na trhovom mieste mesto elektronicky bezodkladne informuje Finančné 

riaditeľstvo Slovenskej republiky.  

 

3.8. Na území mesta sa zriaďujú tieto trhové miesta: 

a) tržnica na Ulici M. R. Štefánika v budove KaSS; správcom tržnice sú Technické služby mesta 

Trebišov, so sídlom Stavebná 2, 075 01 Trebišov, 

b) trhové miesta určené na príležitostné trhy 

- ulice J. Kostru a Škultétyho (jarný, jesenný a zimný trh), 

- Mestský park pri amfiteátri (Trebišovský jarmok a Dni mesta). 

správcom týchto trhových miest na príležitostné trhy je mesto Trebišov, so sídlom M. R. 

Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov  

 - areál múzea; 

správcom tohto trhového miesta je Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, so sídlom 

M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov, 

c)  trhové miesta určené na ambulantný predaj 

     - parkovisko pri Areáli vodných športov - Škultétyho ulica, 

- Areál vodných športov (počas prevádzky letných kúpalísk),  

 - priestranstvo pri križovatke ulíc M. R. Štefánika a Gorkého, 

 - priestranstvo pri vstupných bránach futbalových ihrísk – ulica J. Kostru a Milhostov, 

 - parkovisko pred športovou halou – Komenského ulica, 

- priestory v areáloch zimného štadióna, športovej haly a budovy KaSS (mimo priestorov 

tržnice). 

- Mestský park počas konania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. 

 Správcom trhových miest na ambulantný predaj je mesto Trebišov, so sídlom M. R. Štefánika 

862/204, 075 25 Trebišov. 

 

 

 

Článok 4 

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach 

 

4.1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia mesta predávať výrobky a poskytovať služby: 

a) právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov, 

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, 

c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou. 

d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho 

rozmnoženinou. 
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Článok 5 

 Obmedzenie predaja výrobkov a poskytovania služieb 

 

5.1. Na trhovom mieste uvedenom v ods. 3.8. písm. a) sa môžu predávať 

a) rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, 

b) lesné plodiny, 

c) ovocie a zelenina, 

d) kvetiny, 

e) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky. 

 

5.2. Na trhovom mieste uvedenom v ods. 3.8. písm. a) sa môžu poskytovať služby 

a) oprava dáždnikov, 

b) brúsenie nožov, nožníc a iných nástrojov, 

c) oprava a čistenie obuvi. 

 

5.3. Na trhových miestach uvedených v ods. 3.8. písm. b) sa môžu predávať 

a) spotrebné výrobky, najmä textilné a odevné výrobky, obuv, športové potreby a hračky, 

b) domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, kozmetika a drogéria, 

c) úžitkové, ľudovoumelecké, umelecké a ozdobné predmety, bižutéria a klenoty, 

d) kvety, priesady, ovocné stromy, ozdobné kry a semená, 

e) potravinárske výrobky, pri predaji ktorých musia byť splnené podmienky podľa osobitných 

predpisov a ktoré boli schválené príslušným orgánom úradnej kontroly potravín 

- med a výrobky z neho, pri vlastnej produkcii sa predávajúci preukáže potvrdením 

o registrácii včelára podľa zákona o veterinárnej starostlivosti na príslušnej Regionálnej 

veterinárnej a potravinovej správe, 

- huby čerstvé jedlé a spracovateľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované 

v prevádzkarni, ktorá spĺňa  požiadavky podľa osobitných predpisov, predajca čerstvých húb 

musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti, 

- produkty rastlinného pôvodu ako ovocie, zelenina (musí byť očistené, zbavené hliny 

a zvädnutých častí, ovocie akostne roztriedené a označené odrodou), predajca musí byť 

registrovaný na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov v zmysle 

Nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z.z. na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej 

správe, 

- produkty živočíšneho pôvodu (čerstvé mäso, mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky) 

iba z pojazdných prevádzkarni, na prevádzkovanie ktorých boli príslušným úradom 

verejného zdravotníctva vydané súhlasné rozhodnutia,  

- cukrovinky a trvanlivé pečivo, byliny a koreniny čerstvé a sušené, víno a medovina, 

- balené potraviny, ich predaj je dovolený z priestorov krátkodobých stánkov, ktoré majú 

súhlasné rozhodnutie príslušného úradu verejného zdravotníctva na ambulantný predaj 

potravín. 

 

5.4. Na trhových miestach uvedených v ods. 3.8. písm. b) sa môžu poskytovať služby 

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, len z mobilných prívesov,   

na používanie ktorých boli príslušnými úradmi verejného zdravotníctva vydané súhlasné 

rozhodnutia, resp. z krátkodobých stánkov, na používanie ktorých boli za týmto účelom 

vydané príslušnými úradmi verejného zdravotníctva súhlasné rozhodnutia,  

b) rôzne druhy atrakcií, 

c) umelecká a remeselná tvorba a jej predvádzanie. 

 

5.5. Na trhových miestach uvedených v ods. 3.8. písm. c) sa môžu predávať 

a) knihy, denná a periodická tlač, 

b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 
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c) balená zmrzlina, 

d) ovocie a zelenina, 

e) kvetiny, priesady,  

f) žreby okamžitých lotérii a žrebových vecných lotérií, 

g) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny, 

h) pekárenské výrobky. 

 

5.6. Na trhových miestach uvedených v ods. 3.8. písm. c) sa môžu poskytovať služby 

a) čistenie peria a paplónov, 

b) oprava dáždnikov, 

c) brúsenie nožov, nožníc a iných nástrojov. 

 

5.7. Na trhových miestach sa zakazuje predávať 

a) zbrane a strelivo, 

b) výbušniny a výbušné predmety, 

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 

d)  tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, 

e) alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na príležitostných 

trhoch, 

f) jedy, omamné a psychotropné látky, 

g) lieky, 

h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 

i) chránené druhy živočíchov, 

j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, 

k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín, 

l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli 

spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov. 

 

5.8. Na trhových miestach sa zakazuje predaj tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho 

nadobudnutia alebo jeho pôvod. 

 

5.9. Ambulantný predaj pri cestách mimo územia mesta je zakázaný. 

 

Článok 6 

Trhové dni a poplatky za trhové miesta 

 

6.1. Trhové dni a predajný čas: 

a) tržnica – pondelok – sobota – od 5.00 h do 19.00 h, 

b) príležitostné trhy – jarný, jesenný a zimný obvykle streda a štvrtok – od 9.00 h do 20.00 h, ak 

nie je trhovými poriadkami pre jednotlivé príležitostné trhy určené inak, 

c) príležitostné trhy – Trebišovský jarmok a Dni mesta Trebišov – obvykle v piatok a sobotu od 

9.00 h do 22.00 h, ak nie je trhovými poriadkami pre jednotlivé príležitostné trhy určené inak, 

d) ambulantný predaj – pondelok – nedeľa – od 7.00 h do 19.00 h. 

 

6.2. Poplatky za trhové miesta: 

a) tržnica – podľa Cenníka služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami, 

b) príležitostné trhy – podľa VZN o miestnych daniach, 

c) ambulantný predaj – podľa VZN o miestnych daniach a Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta. 
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Článok 7 

Povinnosti predávajúcich a správcu na trhových miestach 

 

7.1. Predávajúci na trhových miestach je povinný 

a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, 

b) dodržiavať trhový poriadok tržnice a príležitostného trhu 

c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa 

osobitných predpisov, 

d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja 

zanechať predajné miesto čisté a upratané, 

e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 

f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi 

kontrolu správnosti váženia, 

g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných 

predpisov. 

 

7.2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi a orgánom dozoru 

a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhovom mieste a preukaz totožnosti, 

b) povolenie na užívanie verejného priestranstva a doklad o zaplatení za trhové miesto, 

c)  zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 

 charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 

d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti, 

f) doklad o nadobudnutí tovaru;  

 Doklady podľa písm. a) a f) sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov 

fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych 

výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín 

fyzickými osobami.  

 

7.3. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho 

a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (ďalej len „oprávnenie na podnikanie“) podľa 

osobitných predpisov a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových 

miestach.  

b) doklad o nadobudnutí tovaru, 

c) používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice podľa 

osobitných predpisov, 

d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po 

ich skončení, 

e) dodržiavanie trhového poriadku, 

f) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných 

spotrebných výrobkov (ďalej len „vlastné použité výrobky“) fyzickými osobami medzi sebou 

na príležitostných trhoch; primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca 

trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov, 

g) pri predaji húb kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti
9a

) predávajúceho. 

 

7.4. Správca trhového miesta je povinný písomne oznamovať konanie každého hromadného podujatia 

spojeného s poskytovaním stravovania a občerstvenia Regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva v Trebišove a každé povolenie ambulantného predaja potravín Regionálnej 

veterinárnej a potravinovej správe v Trebišove.  

 

7.5. Pred každým príležitostným trhom je správca povinný spracovať trhový prevádzkový poriadok, 

ktorý musí obsahovať náležitosti týkajúce sa možnosti zapojenia stánkov na elektrickú energiu, 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-178#f2421341
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na zdroj pitnej vody, náležitosti súvisiace s odstraňovaním tekutého a tuhého odpadu a so 

zabezpečením hygienických zariadení, poriadku a čistoty počas trhu a bezprostredne po jeho 

ukončení. Trhový prevádzkový poriadok správca zašle spolu s oznámením o konaní 

príležitostného trhu orgánom úradnej kontroly potravín a stravovania a zabezpečí jeho vyvesenie 

na vstupných bránach k trhovým miestam na viditeľnom a dostupnom mieste. 

 

Článok 8 

Kontrola a sankcie 

 

8.1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú 

a) mestská polícia, 

b) poverení zamestnanci mesta. 

 

8.2. Za porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie 

môže mesto podľa § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638 €. 

 

8.3. Mesto uloží pokutu podľa zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov vo výške do 17 000 € 

fyzickej osobe podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá 

- zriadila trhové miesto bez povolenia (ods. 3.1. tohto VZN) 

- predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (ods. 3.3. tohto VZN) 

alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (ods. 5.7. tohto 

VZN) alebo ktoré nie sú určené mestom na predaj (ods. 5.3. tohto VZN), alebo predáva 

výrobky, ktoré sa môžu predávať len počas príležitostných trhov, resp. v pojazdných 

predajniach, na ktoré neboli vydané rozhodnutia príslušným orgánom úradnej kontroly 

potravín, 

- porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách (ods. 5.9. tohto VZN). 

 

8.4. Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá 

a) zriadila trhové miesto bez povolenia,  

b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia,  

c) predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú určené 

obcou na predaj),  

d) predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach 

trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej 

prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest,  

e) poruší zákaz ambulantného predaja pri cestách a diaľniciach mimo obce. 

  

8.5. Priestupky podľa odseku 8.4. prejednávajú orgány dozoru. Priestupky podľa odseku 8.4. písm. e) 

prejednávajú v blokovom konaní aj orgány Policajného zboru.  

 

8.6. Za priestupok podľa odseku 8.4. sa uloží pokuta do 8 000 eur. V blokovom konaní možno uložiť 

za priestupok podľa odseku 1 pokutu do 4 000 eur. Výnos pokút uložených obcou za priestupky 

podľa odseku 1 je príjmom rozpočtu obce. 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 
 

9.1. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa 15.4.2019 uznesením           

č. ... /2019. 
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9.2. VZN nadobúda účinnosť dňa ................ 

 

9.3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 138/2015 o trhových miestach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   PhDr. Marek Čižmár 

         primátor 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 23 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 15.04.2019 

 

 

Názov materiálu:      Koncepčný zámer – Majetkovoprávne vysporiadanie mestských pozemkov 

                                    dlhodobo užívaných inými osobami  

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

- Koncepčný zámer  

  

  

 

Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

 

schvaľuje 

Koncepčný zámer – Majetkovoprávne vysporiadanie mestských pozemkov dlhodobo užívaných   

inými osobami  

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Ing. Ladislav Valiska- Timečko, referent pre výstavbu 

 

   

 V Trebišove 18.03.2019 

 

predkladateľ 

 

 

 



 
 

                                                            Dôvodová správa 

Mesto Trebišov vlastní pozemky, ktoré sú dlhodobo, preukázateľne, bez právneho titulu, vedome 

alebo nevedome užívané inými užívateľmi, vlastníkmi susedných pozemkov, fyzickými osobami 

bez toho, aby tieto osoby platili mestu za užívanie pozemkov nájomné. Jedná sa o pozemky 

v zastavanom území mesta , ktoré nie sú zastavané stavbami. Mesto ponúka užívateľom takýchto 

pozemkov možnosť dodatočného majetkovoprávneho vysporiadania „susediacich“ pozemkov 

formou ich odkúpenia za zvýhodnených podmienok, schválených Mestským zastupiteľstvom. 

Identický Koncepčný zámer bol prijatý uznesením mestského zastupiteľstva č. 71/2016 a platil 

v lehote do 30.06.2017. Mesto Trebišov prejavuje vôľu umožniť fyzickým osobám, ktoré  možnosť 

vysporiadania používaných pozemkov nevyužili, aby predmetné pozemky majetkovoprávne 

vysporiadali do 30.06.2022.   

 

 

V Trebišove 18.03.2019 

Spracoval: Ing. Ladislav Valiska-Timečko 
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MESTO TREBIŠOV 
 

 

 

 

 

 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa uznieslo na tomto Koncepčnom zámere majetkovoprávneho 

vysporiadania mestských pozemkov dlhodobo užívaných inými osobami (ďalej len „Koncepčný zámer“): 

 

Článok I 

Súčasný stav  

  

1.1 Mesto Trebišov  (ďalej len "mesto") vlastní pozemky, ktoré sú dlhodobo, preukázateľne, bez 

právneho titulu, vedome alebo nevedome užívané inými užívateľmi, vlastníkmi susedných 

pozemkov, fyzickými osobami (ďalej len "užívateľ" alebo "osoba") bez toho, aby tieto osoby 

platili mestu za užívanie pozemkov nájomné. Ide o pozemky v zastavanom území mesta 

(intravilán), ktoré nie sú zastavané stavbami (ďalej len "susediace pozemky").  

  

1.2 Susediace pozemky, ktoré majú byť majetkovoprávne vysporiadané, spĺňajú nasledovné 

podmienky:  

a) pozemok je vo vlastníctve mesta,  

b) pozemok nie je pre mesto potrebný pre účely vo verejnom záujme, 

c) pozemok je oddelený od ostatnej časti pozemku mesta stavebným alebo prírodným 

oplotením, ktoré takúto časť mestského pozemku zreteľne a jasne vymedzuje a tvorí jasne 

definovanú užívateľskú hranicu,  

d) pozemok je zreteľne užívaný vlastníkom susedného pozemku, ktorým je iná osoba ako 

mesto. Len vlastník susedného pozemku, ktorý je súčasne užívateľom predmetného 

mestského pozemku, môže požiadať o jeho odkúpenie,  

e) terajší užívateľ pozemok riadne užíva, stará sa o pozemok a udržiava na ňom poriadok 

a čistotu,  

f) pozemok nie je oplotený v zmysle bodu č. 3, užívateľ sa aj napriek tomu riadne o pozemok 

stará, chce ho od mesta odkúpiť, no neplánuje a nemusí ho ani v budúcnosti oplotiť, 

g) na pozemku sa nenachádza žiadna stavba, ktorá podlieha povoleniu alebo ohláseniu v 

zmysle stavebného zákona,  

h) na pozemku môžu byť umiestnené spevnené plochy, komunikácie, alebo chodníky, ktoré 

vybudoval terajší užívateľ,  

i) na pozemku nemôžu byť umiestnené spevnené plochy, komunikácie, alebo chodníky, ktoré 

vybudovalo mesto, 

j) na pozemku nemôžu byť umiestnené podzemné inžinierske siete a inžinierske stavby. 

 

 

Koncepčný zámer majetkovoprávneho vysporiadania mestských 

pozemkov dlhodobo užívaných inými osobami 
účinné od 1. mája 2019 
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Článok 2 

Žiaduci stav  

  

2.1 Susediace pozemky, ktoré nie sú pre mesto potrebné pre účely vo verejnom záujme, sú vo 

vlastníctve ich užívateľov. Susediace pozemky, ktoré sú pre mesto potrebné pre účely vo 

verejnom záujme, sú užívateľmi vypratané bez možnosti ich odkúpenia.  

   

2.2 Ak sa na susediacom pozemku nachádzajú stĺpy alebo iné zariadenia (napr. skrinky, uzávery, 

ochranné tyče, ...) akéhokoľvek jestvujúceho nadzemného alebo podzemného vedenia, užívateľ 

(zároveň vlastník) je povinný tieto zariadenia na tomto pozemku aj naďalej strpieť a nežiadať ich 

preloženie mimo tohto pozemku. 

 

Článok 3 

Konvergenčné opatrenia 
  

3.1 Mesto ponúkne užívateľom možnosť dodatočného majetkovoprávneho vysporiadania 

susediacich pozemkov formou ich odkúpenia za podmienok schválených Mestským 

zastupiteľstvom v Trebišove (ďalej len "MsZ").  

  

3.2 Ak sa na susediacom pozemku nachádza stavba, ktorá spĺňa podmienky povolenia alebo 

ohlásenia podľa zákona 50/1976 Zb. (Stavebný zákon), bude posudzovaná a riešená v osobitnom 

konaní podľa uvedeného zákona.  

  

3.3 Mesto použije dostupné technické pomôcky (katastrálna mapa, ortofotomapa, miestne 

zisťovanie) na zistenie stavu nelegálneho užívania susediacich pozemkov. Následne vyzve ich 

užívateľov na odkúpenie podľa schválených pravidiel. Užívateľ susediacich pozemkov je 

oprávnený na základe výzvy mesta takýto pozemok v stanovenej lehote odkúpiť podľa 

schválených pravidiel.  

  

3.4 Susediace pozemky, ktoré sú pre mesto potrebné pre účely vo verejnom záujme (verejný záujem 

na danom pozemku schváli MsZ), bude ich užívateľ povinný v stanovenej lehote vypratať bez 

možnosti odkúpenia.   

  

3.5 V záujme predídenia nákladnému zisťovaniu a vytyčovaniu jestvujúcich podzemných 

inžinierskych sietí a zaručenia zachovania terajšej polohy všetkých nadzemných zariadení 

jednotlivých sietí, bude na celý susediaci pozemok, ktorý bude predmetom vysporiadania, 

zriadené vecné bremeno práva uloženia jestvujúcich nadzemných aj podzemných inžinierskych 

sietí v prospech mesta, ktoré môže tieto práva v budúcnosti delegovať na správcov jednotlivých 

inžinierskych sietí.  

  

3.6 Náklady spojené s potrebnými technickými a zmluvnými podkladmi (geometrický plán, kúpna  

zmluva, vklad do katastra, ...), zaplatí kupujúci. V prípade, že sa jedná o skupinu susediacich 

pozemkov, je vhodné aby si užívatelia nechali vypracovať technické a zmluvné podklady 

spoločne, z dôvodu nižších nákladov.  

  

3.7 Medzi odkúpeným pozemkom a mestskou komunikáciou musí zostať zachovaný vo vlastníctve 

mesta pozemok minimálne 2 m široký, na ktorom sa nachádzajú alebo sa v budúcnosti môžu 
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nachádzať inžinierske siete. V prípade, že sa dnes nachádza oplotenie susediaceho pozemku 

bližšie k mestskej komunikácii ako požadované 2 m, nie je nutné toto oplotenie likvidovať. 

Kupujúci si bude vedomý (bude to obsiahnuté aj v kúpnej zmluve) toho, že v budúcnosti ho 

môže mesto požiadať alebo nariadiť jeho odstránenie (preloženie na hranicu pozemku), ak by 

toto oplotenie tvorilo prekážku akejkoľvek výstavbe.  

  

3.8 Mesto týmto Koncepčným zámerom prejavuje vôľu nepostihovať doteraz nelegálne užívané 

susediace pozemky, s podmienkou ich dodatočného majetkovoprávneho vysporiadania 

odkúpením v lehote  do 30.06.2022.   

  

3.9 Lehota na vysporiadanie začala plynúť dňom 01.05.2019. V lehote bude môcť žiadateľ odkúpiť 

susediaci pozemok, pričom v každom prípade pôjde o prípad hodný osobitného zreteľa,  za 

zvýhodnenú cenu za 1 m
2
 vo výške 20% z ceny pozemku uvedenej v Prílohe č. 1 k Zásadám 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorú na tento účel schváli MsZ pri schvaľovaní 

predaja.  

  

3.10 Po uplynutí lehoty na vysporiadanie budú zistené prípady nelegálneho užívania susediaceho 

pozemku riešené výzvou na vypratanie pozemku alebo okamžité majetkovoprávne vysporiadanie 

s odpredajom za cenu podľa Prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta. V oboch prípadoch bude užívateľovi dodatočne vyúčtovaný prenájom nelegálne 

užívaného susediaceho pozemku, ktorého dĺžka bude počítaná odo dňa začiatku plynutia lehoty 

na vysporiadanie do dňa vypratania pozemku alebo prevodu vlastníctva na základe podpísanej 

kúpnej zmluvy.  

  

  Článok 4 

Záverečné ustanovenia 
 

4.1 Koncepčný zámer schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove dňa 15.04.2019 uznesením č. .... 

/2019. 

 

4.2 Koncepčný zámer nadobúda účinnosť dňa 01.05.2019.  

 

4.3 Koncepčný zámer je platný a účinný do 30.06.2022 

 

 

 

 

                                                                                          PhDr. Marek Čižmár,                                                                                  

                         primátor 



PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV 
   

 
Číslo: 24 

                    

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 15.04.2019 

 

  

 

Názov materiálu: Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. NP - 4/2016 

                                

 

       

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

  - dodatok č. 2  

 

 

Návrh na uznesenie:    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove    

 

schvaľuje 
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. NP - 4/2016 uzatvorenej dňa 

02.06.2016 medzi mestom Trebišov ako prenajímateľom a Hokejovým klubom  2016 Trebišov 

ako nájomcom 

 

 

  

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: JUDr. Martin Galgoczy, vedúci kancelárie primátora 

 

 

 

 

 

V Trebišove 29. 03. 2019 

 

predkladateľ 



Dôvodová správa 

Mesto Trebišov ako prenajímateľ, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 

51/2016,  uzavrelo s Hokejovým klubom 2016 Trebišov dňa 02. 06. 2016 Zmluvu o prenájme 

nebytových priestorov č. NP – 4/2016 (ďalej iba „Zmluva“).  Zmluva bola uzatvorená na dobu 

určitú do 01. 06. 2017, avšak s možnosťou jej ďalšieho predĺženia. K predlženiu doby nájmu 

došlo schválením Dodatku č. 1 k Zmluve, čím sa doba nájmu predlžila do 01.06.2019. 

Hokejový klub 2016 Trebišov listom zo dňa 07. 01. 2019 opätovne požiadal v zmysle ustanovení 

vyššie uvedenej zmluvy o predĺženie doby nájmu až do 01. 06. 2024. Svoju žiadosť odôvodnil 

potrebou zázemia pre vybudovanie stabilného hráčskeho kádra a úsilím zabezpečiť činnosť 

klubu do ďalších sezón. Hokejový klub počas predchádzajúcich sezón dosahoval dobré výsledky 

a dôstojne reprezentoval mesto Trebišov.  

Návrh dodatku bol prerokovaný v Komisii výstavby a majetku, ktorá prijala odporúčanie 

predĺžiť nájomnú zmluvu len o dva roky a to do 01. 06. 2021. 

Z uvedeného dôvodu Vám predkladáme Dodatok č. 2 k Zmluve, ktorým sa doba nájmu predlžuje 

do 01. 06. 2021. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené a v prípade potreby ďalšej 

úpravy vzájomných práv a povinností, budú tieto upravené ďalšími dodatkami. 

 

Spracoval: JUDr. Martin Galgoczy 

V Trebišove 29. 03. 2019 

 



Dodatok č. 2 

k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. NP – 4/2016 zo dňa 

02.06.2016  v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.05.2017 

uzatvorenej v zmysle ust. § zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 

v znení neskorších predpisov a v zmysle ust. §720 Občianskeho zákonníka (ďalej iba „Dodatok“) 

medzi 

Prenajímateľom: Mesto Trebišov 

Sídlo   M. R. Štefánika 862/204, 075 01  Trebišov 

IČO:   00331996 

DIČ:   2020773590 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s. 

IBAN:   SK39 0200 0000 0000 1932 5622 

BIC:   SUBASKBX 

V zastúpení:  PhDr. Marek Čižmár, primátor 

(ďalej len „prenajímateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

a 

Nájomcom:  Hokejový klub 2016 Trebišov 

Sídlo:   Varichovská 2424, 075 01  Trebišov 

IČO:   50251953 

Bankové spojenie: 

V zastúpení:  Ing. Matúš Petričko 

(ďalej iba „nájomca“ v príslušnom gramatickom tvare) 

(v ďalšom texte spoločne aj „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)  

 

Článok I 

Predmet Dodatku 

 
1. Predmetom tohto Dodatku je vzájomná úprava práv a povinností medzi 

prenajímateľom a nájomcom, ktorí dňa 02.06.2016 uzavreli Zmluvu o prenájme 

nehnuteľností NP – 4/2016 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 15.05.2017 ďalej iba 

(„Zmluva“). 



2. V zmysle Článku II ods. 3 Zmluvy je nájomca povinný požiadať o predĺženie doby 

nájmu najneskôr tri mesiace pred uplynutím doby nájmu. Nájomca požiadal 

o predlženie nájmu žiadosťou zo dňa 07.01.2019. 

3. V zmysle článku V ods. 2 Zmluvy sú zmeny a doplnky tejto Zmluvy možné len na 

základe písomnej dohody oboch zmluvných strán vo forme písomného dodatku 

k Zmluve. 

Článok II 

Zmeny a doplnky Zmluvy 

 
1. Po vzájomnej dohode prenajímateľa a nájomcu sa ods. 1 Článku II Zmluvy nahrádza 

nasledujúcim znením: 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 01. 06. 2021, v rozsahu 3 hodín a 45 

minút týždenne, rovnomerne rozložených do troch tréningových jednotiek podľa 

dohodnutého harmonogramu užívania ľadovej plochy a 8 hodín mesačne určených 

na odohratie súťažných zápasov podľa rozlosovania súťaže. V prípade potreby 

zmeny rozloženia tréningových jednotiek, je toto možné upraviť po 

predchádzajúcej dohode so správcom zimného štadióna a po odsúhlasení 

prenajímateľom, pokiaľ to umožňuje harmonogram využívania predmetu nájmu. 

2. Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti a účinnosti 

v pôvodnom znení. 

Článok III 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Dodatok bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa 

15.04.2019 uznesením číslo......./2019. 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami 

a účinnosť v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok pred jeho podpísaním riadne prečítali, 

uzatvárajú ho slobodne a vážne, že je zrozumiteľný, jeho obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 

4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis obdrží 

nájomca, jeden správca zimného štadióna a dva rovnopisy prenajímateľ. 

 

 

V Trebišove  

 

 

 

______________________ _____ _______________________ 

 Mesto Trebišov Hokejový klub 2016 Trebišov 

 PhDr. Marek Čižmár Ing. Matúš Petričko  

 Primátor   Prezident hokejového klubu 

 

 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

 Číslo: 25 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 15.04.2019 

 

 

Názov materiálu:  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení  vecného  bremena   

                                a  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Trebišov a VSD a.s. 

                                                     

Obsah materiálu: - dôvodová správa  

- príloha č.1 - návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

- príloha č.2 - návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

- príloha č.3 – situačný náčrt 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

A/ schvaľuje 

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Trebišov, registra C KN, zapísaných na LV č. 4170, parcelné číslo 2302/1, 

zastavané plochy a nádvoria, o výmere 11 805 m
2
 a parcelné číslo 2319/1,  zastavané plochy 

a nádvoria, o výmere 8 783 m
2
, podľa priloženej situácie, v prospech oprávneného 

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, za účelom 

uloženia VN/NN elektrického vedenia o predpokladanej dĺžke 40 m 

 

B/ schvaľuje 

uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve nehnuteľného majetku mesta, časti pozemku registra C 

KN, parcelné číslo 2302/1, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Trebišov, zapísaného na 

LV č. 4170, o predpokladanej výmere 15 m
2 

, podľa priloženej situácie, v prospech nadobúdateľa 

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 
 
IČO: 36 599 361, za účelom 

výstavby kioskovej trafostanice 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Ing. Ladislav Valiska- Timečko, referent pre výstavbu 

 

 

V Trebišove 29.03.2019 

                   predkladateľ 



 
 

 

Dôvodová správa 

 

V liste zo dňa 06.03.2019 Východoslovenská distribučná a.s. súhlasila so stanovenými podmienkami 

na odpredaj časti pozemku registra C KN parc. č. 2302/1, katastrálne územie Trebišov, zapísaného na 

LV č. 4170, ktorého vlastníkom  je mesto Trebišov, z dôvodu výstavby novonavrhovanej kioskovej 

trafostanice a tiež s podmienkami na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra C KN, 

parcelné čísla 2302/1, 2319/1, katastrálne územie Trebišov, zapísaných na LV č. 4170, ktorých 

vlastníkom je mesto Trebišov, z dôvodu uloženia VN/NN elektrického vedenia, o predpokladanej 

dĺžke 40 m, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 170/2012, ktoré schválilo 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta účinné od 1. januára 2013, podľa ktorých je 

v lokalite Ul. T.G. Masaryka minimálna cena pozemkov 100,- €/m
2
 a výška jednorazovej odplaty za 

zriadenie vecného bremena pri nadzemných a podzemných vedeniach inžinierskych sietí je 1,00 € za 

každý aj začatý bežný meter vedenia, najmenej však 100,- €. Východoslovenská distribučná a.s. ďalej 

požiadala o vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a budúcej zmluve 

na odkúpenie pozemku a predloženie predmetných dokumentov do komisie výstavby a majetku 

a následne na schválenie mestskému zastupiteľstvu.  

 

V Trebišove 29.03.2019 

Spracoval : Ing. Valiska-Timečko Ladislav 
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Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 

podľa ustanovenia § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Názov: Mesto Trebišov 

sídlo:  M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 

štatutárny orgán:  PhDr. Marek Čižmár, primátor 

IČO:  00331996 

DIČ:  2020773590 

IČ DPH: SK2020773590 

Bankové spojenie:  VÚB a.s., pobočka Trebišov 

IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622 

 

ako povinný z vecného bremena (ďalej len “povinný“) 

 

a 

 

 

Obchodné meno:  Východoslovenská distribučná, a.s. 

So sídlom:  Mlynská 31, 042 91 Košice 

IČO:  36 599 361 

zast.: Ing. Ján Juhaščík – vedúci odboru Sieťový inžiniering 

  Ing. Tibor Salaky – špecialista Sieťový inžiniering  

    

Bankové spojenie: Citibank Europe, plc., pobočka zahraničnej banky 

IBAN: SK83 8130 0000 0020 0848 0001 

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1411/V. 

 

ako oprávnený z vecného bremena (ďalej len “oprávnený“) 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Povinný je vlastníkom nehnuteľnosti, pozemku v meste Trebišov. 

 

katastrálne  územie parc. č., register  druh pozemku výmera 

(m
2
) 

LV č. 

Trebišov 2302/1 Zastavané plochy a 

nádvoria 

11805 4170 

Trebišov 2319/1 Zastavané plochy a 

nádvoria 

8783 4170 

(ďalej len “slúžiaci pozemok“) vo vlastníckom podiele 1/1 

 

2.2. Zmluvné strany uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorou povinný zriadi na 

slúžiacom pozemku vecné bremeno v prospech oprávneného za účelom uloženia VN/NN 

elektrického vedenia o predpokladanej dĺžke 40,0m, podľa priloženej grafickej sitácie. 

2.3 Obsahom vecného bremena bude povinnosť povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie 

zemných káblových rozvodov pre pripojenie elektrického odberného miesta a elektrickej 

prípojky a ich príslušenstva na služiacom pozemku tak, ako to bude zakreslené v geometrickom 
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pláne na zriadenie vecného bremena a rovnako tak strpieť všetky činnosti spojené 

s umiestnením zemných káblových rozvodov. 

2.4 Budúci oprávnený je povinný pri realizácii podzemného elektrického vedenia pod miestnou 

komunikáciu použiť metódu pretlaku a po realizácii stavby uviesť výkopové ryhy do 

pôvodného stavu, zásypovú zeminu dodatočne zhutniť, z rýh v zeleným pásoch odstrániť 

kamene a zabezpečiť osev trávneho semena. Budúci oprávnený je povinný zabezpečiť odvoz 

prebytočnej zeminy a stavebného materiálu na skládku a na realizovaných úsekoch zabezpečiť 

bezpečnosť a ochranu zdravia obyvateľov a taktiež zabezpečiť organizáciu dopravy pomocou 

dopravného značenia a čistenie priľahlých komunikácií. 

2.5. Vecné bremeno sa zriadi odplatne za náhradu v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Trebišov. 

2.6. Náhrada bude povinnému zaplatená po zápise vecného bremena do katastra nehnuteľností. 

2.7. Povinný sa zaväzuje uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena bez zbytočného odkladu 

potom, ako ho na to oprávnený vyzve. Oprávnený vyzve povinného na uzavretie budúcej 

zmluvy do troch mesiacov od doručenia geometrického plánu na zriadenie vecného bremena 

oprávnenému. 

2.8. Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia na slúžiacom pozemku 

 

Čl. III 

Spoločné ustanovenia 
 

3.1. Povinný vyhlasuje, že nie je obmedzený v nakladaní so slúžiacim pozemkom v rozsahu svojho 

vlastníckeho podielu a súhlasí, aby vecné bremeno podľa tejto zmluvy bolo zapísané v katastri 

nehnuteľností v prospech oprávneného. Povinný vyhlasuje, že oboznámil oprávneného so 

všetkými právami a povinnosťami viaznucimi na slúžiacom pozemku, inak zodpovedá za 

škodu tým spôsobenú. Oprávnený berie na vedomie zápis na príslušnom liste vlastníctva ku 

dňu svojho podpisu tejto zmluvy. 

3.2. Povinný súhlasí so vstupom a vjazdom oprávneného na slúžiaci pozemok počas realizácie 

stavby uvedenej v tejto zmluve a vykonaním potrebných stavebných prác na slúžiacom 

pozemku. 

3.3. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych 

nástupcov zmluvných strán. 

3.4. Povinný sa zaväzuje, že po podpísaní tejto zmluvy nevykoná žiaden úkon bez vedomia 

oprávneného, ktorý by mohol byť prekážkou zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností 

podľa tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú. Ak v čase uzatvárania Zmluvy o 

zriadení vecného bremena bude existovať obmedzenie brániace v jej uzavretí, alebo  povolení 

vkladu práva do katastra nehnuteľností, vzniknuté na strane povinného, povinný sa zaväzuje 

poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť na odstránenie takéhoto obmedzenia. 

3.5. Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podá oprávnený. Správny poplatok 

súvisiaci so zápisom vecného bremena do katastra nehnuteľností znáša oprávnený. 

3.6. Zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane porušením povinnosti z 

tejto zmluvy alebo konaním podľa tejto zmluvy. 

 

3.7. Povinný z vecného bremena si je vedomý povinnosti trpieť vstup a vjazd oprávneného z 

vecného bremena alebo ním poverenej osoby na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd 

oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby cez slúžiaci pozemok pri 

umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách uvedenej stavby a povinnosti zdržať sa konania, 

ktoré by bránilo oprávnenému, alebo ním poverenej osobe vo výkone jeho práv z vecného 

bremena podľa tejto zmluvy  a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. 

3.8. Platnosť tejto zmluvy končí najneskôr v deň právoplatnosti rozhodnutia o zápise práva 

z vecného bremena do katastra nehnuteľností, uvedeného v tejto zmluve. 



 

3 
 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 
 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že povinný z vecného bremena je oprávnený akúkoľvek 

pohľadávku vzniknutú na základe tejto zmluvy postúpiť na inú osobu alebo k nej zriadiť právo 

v prospech tretej osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom oprávneného. 

4.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami, ak ďalej nie 

je ustanovené inak. 

4.3. V prípade, ak povinný je povinnou osobou podľa zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám (ďalej len „zákon“) a zmluva zároveň spĺňa podmienku jej zverejnenia podľa 

zákona, povinný sa zaväzuje zverejniť túto zmluvu spôsobom stanoveným zákonom a oznámiť 

dátum jej zverejnenia preukázateľným spôsobom oprávnenému. Deň nasledujúci po dátume 

zverejnenia zmluvy je dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Pri porušení tohto záväzku 

povinný zodpovedá za to, že táto zmluva nenadobudne účinnosť. Ustanovenia tohto bodu sa 

nepoužijú, ak táto zmluva nespĺňa podmienky na jej zverejnenie podľa zákona. 

4.4. Zmluva je vyhotovená v počte rovnopisov zodpovedajúcemu počtu účastníkov zmluvy 

a jednom rovnopise naviac. Jeden rovnopis zmluvy obdrží každý účastník zmluvy a  o jeden 

rovnopis naviac oprávnený. 

4.5. Zmluvné strany sa dohodli na použití ustanovení Obchodného zákonníka na túto zmluvu. Túto 

zmluvu možno meniť alebo zrušiť len dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 

4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, ich 

zmluvná voľnosť nie je obmedzená a zmluva nie je uzatváraná v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. 

4.7.Táto zmluva je pre oprávneného dokladom k budúcemu slúžiacemu pozemku ako iné právo 

k pozemku podľa § 139 ods. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení. 

4.8.Súhlas s uzatvorením tejto zmluvy udelilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na svojom 

zasadnutí dňa 5.3.2018 uznesením č. .../2018. 

4.9. Zmluvné strany zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

s ňou, ju bez výhrad podpisujú. 

 

povinný: 
 

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

 

 

 

..................................................... 

PhDr. Marek Čižmár 

primátor 

 

oprávnený:  
 

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

 

 

 

....................................................    ........................................................ 

  Ing. Ján Juhaščík                        Ing. Tibor Salaky 

  vedúci odboru Sieťový inžiniering špecialista Sieťový inžiniering  
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Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 

(Kúpnej zmluvy) 
podľa ustanovenia § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 

číslo zmluvy:  

názov stavby:  

 

čl. I 

Zmluvné strany 
 

1.1 

 

  Názov: Mesto Trebišov  

Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 

Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor  

IČO: 00 331 996   :  

Bankové spojenie: VÚB, a. s.  

     IBAN:   IBAN: SK73 0200 0000 0015 8520 1151 

 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 

(ďalej len “predávajúci“) 

 

a 

 

1.2 

Obchodné meno:  Východoslovenská distribučná, a.s. 

So sídlom:  Mlynská 31, 042 91 Košice 

IČO :  36 599 361 

zast.:  Ing. Ján Juhaščík – vedúci odboru Sieťový inžiniering 

   Ing. Tibor Salaky – špecialista Sieťový inžiniering 

     

Bankové spojenie:  Citibank Europe, plc., pobočka zahraničnej banky 

IBAN:         SK83 8130 0000 0020 0848 0001 

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1411/V. 

 

(ďalej len “kupujúci“) 

 

 

čl. II 

Predmet zmluvy 
 

2.1.Predávajúci je vlastníkom pozemku v meste Trebišov. 

 

katastrálne  územie parc. č., register  druh pozemku výmera 

(m
2
) 

LV č. 

Trebišov 2302/1, C KN zastavaná plocha a 

nádvorie 

    11 805 4170 

v spoluvlastníckom podiele uvedenom v bode 1.1 tejto zmluvy. 

 

 

2.2. Od pozemku uvedeného v bode 2.1. tejto zmluvy bude odčlenená geometrickým plánom časť 

pozemku, ktorá bude zastavaná stavbou kioskovej trafostanice s príslušenstvom (ďalej len 
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“odčlenený pozemok“). Odčlenený pozemok bude zameraný geometrickým plánom, ktorý 

bude zhotovený po realizácii stavby a ktorý zabezpečí kupujúci na vlastné náklady. 

 

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria kúpnu zmluvu, ktorou predávajúci prevedie svoje 

vlastnícke právo k odčlenenému  pozemku na kupujúceho. 

 

2.4. Kúpna cena bude určená vo výške 100,- EUR/m², dohodnutej podľa zák. č. 18/1996 Z.z. 

o cenách a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.  

 

2.5. Kúpna cena podľa bodu 2.4 tejto zmluvy patrí predávajúcemu vo výške podľa jeho 

spoluvlastníckeho podielu k predávanému pozemku. Kúpna cena podľa bodu 2.4 tejto zmluvy 

je uvedená bez DPH. K cene bude fakturovaná DPH podľa príslušných právnych predpisov. 

Ustanovenie tohto bodu o DPH neplatí, ak predávajúci nie je platiteľom DPH, alebo v prípade, 

že kúpna cena podľa znaleckého posudku zahŕňa DPH. 

 

2.6. Predávajúci sa zaväzuje uzavrieť Kúpnu zmluvu bez zbytočného odkladu potom, ako ho na to 

kupujúci vyzve. Kupujúci vyzve predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy do troch mesiacov 

od doručenia geometrického plánu na odčlenenie pozemku kupujúcemu.. 

2.7. Súhlas s uzatvorením tejto zmluvy vyslovilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove ma svojom 

zasadnutí dňa ...... uznesením č. ..... 

 

čl. III 

Spoločné ustanovenia 
 

3.1. Predávajúci vyhlasuje, že nie je obmedzený v nakladaní s pozemkom uvedeným v bode 2.1. 

tejto zmluvy v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu a súhlasí, aby vlastnícke právo podľa 

tejto zmluvy bolo zapísané v katastri nehnuteľností v prospech kupujúceho. Predávajúci 

vyhlasuje, že oboznámil kupujúceho so všetkými právami a povinnosťami viaznucimi na 

predávanom pozemku, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú. Kupujúci berie na vedomie 

zápis na príslušnom liste vlastníctva ku dňu svojho podpisu tejto zmluvy. 

 

3.2. Predávajúci súhlasí so vstupom a vjazdom kupujúceho na pozemok počas realizácie stavby 

uvedenej v tejto zmluve  a s vykonaním potrebných stavebných prác. Kupujúci uvedie 

pozemok po dokončení stavby a následne po každom vstupe alebo vjazde do pôvodného stavu, 

s ohľadom na účel zmeny vykonaný vstupom alebo vjazdom. 

 

3.3. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych 

nástupcov zmluvných strán. 

 

3.4. Predávajúci sa zaväzuje, že po jeho podpísaní tejto zmluvy nevykoná žiaden taký úkon, ktorý 

by mohol byť prekážkou zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa tejto 

zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú. Ak v čase uzatvárania kúpnej zmluvy bude 

existovať obmedzenie brániace v jej uzavretí   a povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností, vzniknuté na strane predávajúceho, predávajúci sa zaväzuje poskytnúť 

nevyhnutnú súčinnosť na odstránenie takéhoto obmedzenia. 

 

3.5. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podá kupujúci. Správny poplatok 

súvisiaci so zápisom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti znáša kupujúci. 

 

3.6. Zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane porušením povinnosti   

z tejto zmluvy alebo konaním podľa tejto zmluvy. 
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čl. V 

Záverečné ustanovenia 
 

4.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami, ak ďalej nie 

je ustanovené inak. 

 

4.2. V prípade, ak predávajúci je povinnou osobou podľa zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám (ďalej len „zákon“) a zmluva zároveň spĺňa podmienku jej zverejnenia 

podľa zákona, predávajúci sa zaväzuje zverejniť túto zmluvu spôsobom stanoveným zákonom 

a oznámiť dátum jej zverejnenia preukázateľným spôsobom kupujúcemu. Deň nasledujúci po 

dátume zverejnenia zmluvy je dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Pri porušení tohto 

záväzku predávajúci zodpovedá za to, že táto zmluva nenadobudne účinnosť. Ustanovenia 

tohto bodu sa nepoužijú, ak táto zmluva nespĺňa podmienky na jej zverejnenie podľa zákona. 

 

4.3. Zmluva je vyhotovená v počte rovnopisov zodpovedajúcemu počtu účastníkov zmluvy 

a jednom rovnopise naviac. Jeden rovnopis zmluvy obdrží každý účastník zmluvy a  o jeden 

rovnopis naviac kupujúci. 

 

4.4. Zmluvné strany sa dohodli na použití ustanovení Obchodného zákonníka na túto zmluvu. Túto 

zmluvu možno meniť alebo zrušiť len dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 

 

4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, ich 

zmluvná voľnosť nie je obmedzená a zmluva nie je uzatváraná v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. 

 

4.6. Zmluvné strany zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

s ňou,  ju bez výhrad podpisujú. 

 

 

predávajúci: 

 

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

 

 

 

..................................................... 

PhDr. Marek Čižmár 

primátor 

 

 

 

kupujúci:  

 

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

 

 

 

....................................................   ........................................................ 

Ing. Ján Juhaščík – vedúci odboru                         Ing. Tibor Salaky - špecialista 

Sieťový inžiniering     Sieťový inžiniering 

       

 









PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV 

 

Číslo: 26 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 15.04.2019 

 

 

Názov materiálu: Vzdanie sa členstva v Komisii sociálnej Mestského zastupiteľstva 

v Trebišove  

 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

vzdanie sa Evy Kudrecovej, Hodvábna 1291/9, 075 01  Trebišov, členstva v Komisii sociálnej 

Mestského zastupiteľstva v Trebišove, ku dňu 29.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: JUDr. Martin Galgoczy, vedúci kancelárie primátora 

 

 

V Trebišove 02.04.2019 

 

 

 

predkladateľ 

 



Dôvodová správa 

 

 

Dňa 28. marca 2019 sa Eva Kudrecová písomne vzdala členstva v Komisii sociálnej ku dňu 

29.03.2019. 

Vzhľadom na vyššie uvedené Vám predkladáme návrh  uznesenia. 

 

 

Spracoval: JUDr. Martin Galgoczy, vedúci kancelárie primátora 

V Trebišove  02. 04. 2019 

 

 

 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 27 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 15.04.2019 

 

Názov materiálu: Odvolanie a schválenie zástupcov mesta Trebišov v dozornej rade obchodnej 

spoločnosti Bytový podnik Trebišov s.r.o. 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

A/ odvoláva 

v zmysle ust.§ 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov zástupcov mesta Trebišov v dozornej rade obchodnej spoločnosti 

Bytový podnik Trebišov s.r.o., so sídlom Puškinova 18, 075 01 Trebišov, IČO: 36 175 706, 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č. 9553/V, v ktorej je 

mesto Trebišov jediným spoločníkom a to: 

- Ing. Jozefa Čičatka, bytom Agátová 2616/11, Trebišov 

- Mgr. Beátu Kereštanovú, bytom SNP 2501/90, Trebišov 

- MUDr. Rudolfa Hrdlíka, bytom Kalinčiakova 3617/40, Trebišov 

- Ing. Mariána Konturu, bytom Hviezdna 3571/6, Trebišov 

- Magdalénu Haburovú, bytom Milhostov 6 

 

B/ schvaľuje  

v zmysle ust.§ 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov zástupcov mesta Trebišov v dozornej rade obchodnej spoločnosti 

Bytový podnik Trebišov s.r.o., so sídlom Puškinova 18, 075 01 Trebišov, IČO: 36 175 706, 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č. 9553/V, v ktorej je 

mesto Trebišov jediným spoločníkom a to: 

      -    Mgr. Viera Mokáňová, bytom  Jablonková 1615/30, Trebišov 

      -    MUDr. Dušan Tomko, bytom  Nižnianska 794/3, Trebišov 

      -    MVDr. Ivan Hrdlík, bytom  Jarná 9, Trebišov  

      -    František Tomko, bytom  Cukrovarská 25/14, Trebišov 

      -    PhDr. Martina Ďurišinová, bytom  Tržná 3483/1, Trebišov 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: JUDr. Martin Galgoczy, vedúci kancelárie primátora 

 

V Trebišove 02.04.2019 

                  predkladateľ 



 
 

                                                   Dôvodová správa 

 

Mesto Trebišov je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Bytový podnik Trebišov s.r.o., so 

sídlom Puškinova 18, 075 01 Trebišov, IČO: 36 175 706, zapísanej v Obchodnom registri 

Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č. 9553/V (ďalej iba „BPTV“). 

 

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) 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 mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať 

majetkovú účasť obce v právnickej osobe patrí mestskému zastupiteľstvu. Kontrolným orgánom 

BPTV je dozorná rada. 

 

Mestským zastupiteľstvom schválení zástupcovia mesta do dozornej rady budú následne 

rozhodnutím jediného spoločníka BPTV, mestom Trebišov, vymenovaní do funkcie členov 

dozornej rady. 

 

 

V Trebišov 02.04.2019 

Spracoval: JUDr. Martin Galgoczy 

 



ZÁSTUPCA PRIMÁTORA MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 28 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 15.04.2019 

 

 

Názov materiálu: Zásady odmeňovania členov volených orgánov 

 

 

Obsah materiálu:  -    dôvodová správa 

                                   -     zásady odmeňovania členov volených orgánov 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

Zásady odmeňovania členov volených orgánov 

 

 

 

          

 

Predkladá: Ing. Peter Duč, zástupca primátora 

Spracovali: Ing. Peter Duč, zástupca primátora 

  JUDr. Martin Galgoczy, vedúci kancelárie primátora 

 

 

V Trebišove 20.03.2019 

 

 

 

 

predkladateľ 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

Súčasné Zásady odmeňovania členov volených orgánov sú účinné od 01.01.2013. A teda už 

vyše 6 rokov nedošlo k valorizácii odmien poslancov i neposlancov pôsobiacich v komisiách, 

Mestskej rade (MsR) a Mestskom zastupiteľstve (MsZ). Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, 

ako aj na iniciatívu skupiny poslancov MsZ za niektoré politické strany, a aj vzhľadom na 

fakt, že zasadnutia jednotlivých komisií, MsR, i samotného MsZ trvajú niekoľko hodín, 

navrhujeme nasledujúce zvýšenie odmien členov volených orgánov (viď tabuľka 1).  

Tabuľka 1 

Priemerná mzda za rok 2018 v sume 1 013 € 

MsZ 

účasť na hlasovaní pôvodná úroveň v € navrhovaná úroveň v € % z ɸ mes. mzdy v SR 

61 - 100 % 80 140 13,82 

31 - 60 % 50 88 8,69 

0 - 30 %  10 17 1,68 

komisie 

  pôvodná úroveň v € navrhovaná úroveň v € % z ɸ mes. mzdy v SR 

poslanec - predseda 15 40 3,95 

poslanec - člen 10 30 2,96 

neposlanec - člen 10 30 2,96 

MsR 
  pôvodná úroveň v € navrhovaná úroveň v € % z ɸ mes. mzdy v SR 

člen MsR 15 40 3,95 

 

Pokiaľ berieme do úvahy, že počas roka by sa uskutočnilo 5 rokovaní komisií, 5 rokovaní 

Mestskej rady a 5 zasadnutí Mestského zastupiteľstva, rozdiel vo vyplácaných odmenách pri 

súčasnej úrovni a navrhovanej úrovni odmien, pre jedného poslanca, by bol nasledujúci 

(tabuľka 2): 

Tabuľka 2 

  pôvodná úroveň v € navrhovaná úroveň v € 

MsZ 
jednorazová odmena v € 80 140 

odmena za rok v € 400 700 

komisie - 

člen 

jednorazová odmena v € 10 30 

odmena za rok v € 50 150 

MsR 
jednorazová odmena v € 15 40 

odmena za rok v € 75 200 

Odmena za rok celkom 525 1 050 

 

Uvedením navrhovanej úpravy odmien členov volených orgánov do praxe by došlo 

k ročnému navýšeniu odmien pre všetkých poslancov i neposlancov približne o 13 000 €, čo 

predstavuje 0,10% ročného rozpočtu bežných vlastných príjmov, resp. 0,05% z celkového 

ročného rozpočtu mesta Trebišov.  

Pre porovnanie uvádzame, že napr. v meste Vranov nad Topľou poslancom patrí ročná 

odmena najviac vo výške mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia, tzn. 3 062,34 € 

ročne, resp. 255,19 € mesačne (Zdroj: Zásady odmeňovania poslancov Mesta Vranov nad 



Topľou). Podobná situácia je i v meste Humenné, kde poslancovi patrí za jeden mesiac 

výkonu poslaneckej práce odmena vo výške 1/12 mesačného platu primátora bez zvýšenia, 

tzn. 3 062,34 € ročne, resp. 255,19  € mesačne 

(zdroj: https://humenne.dnes24.sk/odmenovanie-humenskych-poslancov-kolko-budu-

mesacne-zarabat-321440). 

V meste Rožňava sú poslanci odmeňovaní taktiež paušálne sumou 50 €/mesiac bez ohľadu na 

počet konaných zastupiteľstiev a na návrh primátora im môže byť udelená mimoriadna 

koncoročná odmena (Zdroj:  

http://www.roznava.sk/uploads/files/Poriadok%20odme%C5%88ovania%20MZ.pdf ).   

 

Spracoval:  Ing. Peter Duč, zástupca primátora 

V Trebišove 20.03.2019 

https://humenne.dnes24.sk/odmenovanie-humenskych-poslancov-kolko-budu-mesacne-zarabat-321440
https://humenne.dnes24.sk/odmenovanie-humenskych-poslancov-kolko-budu-mesacne-zarabat-321440
http://www.roznava.sk/uploads/files/Poriadok%20odme%C5%88ovania%20MZ.pdf
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MESTO TREBIŠOV 
 

 

 

 

 

 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 7 a 8 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na týchto zásadách 

odmeňovania členov volených orgánov (ďalej len "zásady"): 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Tieto zásady upravujú odmeňovanie 

a) poslancov mestského zastupiteľstva (ďalej len "poslanci") za výkon poslaneckého mandátu, za 

členstvo v mestskej rade, za predsedníctvo a členstvo v komisiách mestského zastupiteľstva 

(ďalej len "komisie"),  za výkon funkcie zástupcu primátora a za výkon funkcie sobášiaceho, 

b) neposlancov z radov občanov (ďalej len "neposlanci") za členstvo v komisiách. 

 

1.2. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií vo volených orgánoch sa vzájomne nevylučuje. 

Odmena vyplatená podľa týchto zásad je pre jej príjemcu funkčným požitkom. 

 

1.3. Nároku na odmenu podľa týchto zásad sa možno vzdať písomným vyhlásením člena volených 

orgánov. 

 

Článok 2 

Odmeňovanie poslancov 

 

2.1. Poslancovi za výkon poslaneckého mandátu, za členstvo v mestskej rade, za predsedníctvo 

a členstvo v komisiách patrí odmena za účasť na zasadnutí voleného orgánu najmä vzhľadom na 

úlohy a časovú náročnosť výkonu jeho funkcie. 

 

2.2. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo plne uvoľnený zo 

zamestnania, odmeny podľa tohto článku nepatria. 

 

2.3 Poslancovi, ktorý nie je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo plne uvoľnený zo 

zamestnania, odmeny podľa tohto článku patria. 

 

2.4. Ak poslanec nie je prítomný na zasadnutí voleného orgánu z dôvodu pracovnej cesty v súvislosti s  

výkonom poslaneckého mandátu, patrí mu odmena, ako keby bol prítomný na zasadnutí. 

 

2.5. Poslancovi patrí za účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva odmena podľa jeho účasti na 

hlasovaní takto: 

  a) 140 €, ak účasť na hlasovaní je 61 – 100 %, 

b) 88 €, ak účasť na hlasovaní je 31 –   60 %, 

 

Zásady odmeňovania členov volených orgánov 
 

účinné od 1. mája 2019 
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  c) 17 €, ak účasť na hlasovaní je   0 –   30 %. 

 

2.6. Poslancovi, ktorý je členom mestskej rady, patrí za účasť na jej zasadnutí odmena v sume 40 €. 

 

2.7. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie, patrí za účasť na jej zasadnutí odmena v sume 40 €. 

 

2.8. Poslancovi, ktorý je členom komisie, patrí za účasť na jej zasadnutí odmena v sume 30 €. 

 

2.9. Poslancovi možno v kalendárnom roku poskytnúť odmenu, najviac vo výške jedného mesačného 

platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny, ustanovenie ods. 2.3. tohto 

článku tým nie je dotknuté. 

 

2.10. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu sobášiaceho patrí odmena, nad rámec odmeny podľa ods. 

2.9., v sume 15 € za jeden sobáš. 

 

 

Článok 3 

Odmeňovanie zástupcu primátora 
 

3.1. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora, 

patrí plat od mesta určený primátorom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac 

vo výške 70 % mesačného platu primátora; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva 

zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu. Poslanec podľa prvej vety sa považuje na 

účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v 

pracovnom pomere a mesto sa považuje za zamestnávateľa. 

 

3.2. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora podľa § 13b ods. 3 zákona č. 369/1990 

Zb. o Obecnom zriadení a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa 

vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená primátorom, najviac vo výške 70 % 

mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Tým nie je dotknutá 

odmena podľa článku 2 týchto zásad.  

 

3.3. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa odseku 3.1. a 3.2. sa vzťahujú osobitné 

predpisy. Plat určený podľa ods. 3.1 a odmenu určenú podľa ods.3.2. mesto zverejní na webovom 

sídle mesta do 30 dní od ich určenia primátorom. 

 

Článok 4 

Odmeňovanie neposlancov 

 

4.1. Neposlancovi, ktorý je členom komisie, patrí za účasť na jej zasadnutí odmena v sume 30 €. 

 

4.2 Neposlancovi možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného 

platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

 

Článok 5 

Zúčtovanie odmien 

 

5.1. Podkladom na zúčtovanie odmien sú prezenčné listiny zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, 

mestskej rady, komisií a výboru a výpisy z hlasovaní poslancov na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva. Zapisovatelia resp. tajomníci predkladajú podklady do 2 dní od zasadnutia. 

 

5.2. Poslancom sa odmeny spracovávajú mesačne a vyplácajú sa vo výplatnom termíne mesta 

poukázaním na bankový účet. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20190201.html#paragraf-13b.odsek-3
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5.3. Neposlancom sa odmeny spracovávajú polročne a vyplácajú sa vo výplatnom termíne mesta 

poukázaním na bankový účet. 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 
 

6.1. Zásady schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove dňa 15.04.2019 uznesením č. .... /2019. 

 

6.2. Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2019.  

 

6.3. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania členov volených orgánov  

schválené dňa 28. 11. 2012 uznesením č. 147/2012. 

 

 

 

 

 

                                                                                          PhDr. Marek Čižmár,                                                                                  

                         primátor 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 29 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 15. 04. 2019 

 

 

Názov materiálu:     Organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu  

                                   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 do Európskeho parlamentu v roku 2019     

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: PhDr. Anna Dragulová, vedúca oddelenia organizačného 

 

 

V Trebišove  29. 03. 2019  

 

 

 

   predkladateľ 



Dôvodová správa 
 

 

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 04. februára 2019, rozhodnutím č. 28/2019 

Z.z., vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 

2019.  

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 20. februára 2019 schválila 

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu 

v roku 2019.  

 

V súvislosti s plnením úloh uložených v Harmonograme organizačno-technického 

zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu 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.     

 
 



 

 

MESTO TREBIŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD 

M. R. Štefánika 862/204 

075 25 Trebišov 

www.trebisov.sk 

 

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 

2019 

  

     Na prípravu a vykonanie volieb do Európskeho parlamentu je potrebné z hľadiska                     

organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:  

        

1. Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu 

volieb 

    PhDr. Marek Čižmár 

             primátor 

 do 22. 02. 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 22. 02. 2019 

     

5. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej 

komisie 

    PhDr. Marek Čižmár 

             primátor 

 do 06. 03. 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 26. 03. 2019 

     

7. Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej 

komisie 

    PhDr. Marek Čižmár 

              primátor 

 do 02. 04. 2019 

     

8. Rozdeliť vyhradenú plochu na umiestňovanie 

volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu 

kandidujúcich politických subjektov, ktorých 

kandidátna listina bola zaregistrovaná.  

 PhDr. Anna 

Dragulová 

 do 02. 04. 2019 

     

9. 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. 04. 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 15. 04. 2019 

    

11. Dopísať do zoznamu voličov občanov iných 

členských štátov Európskej únie, ktorí o to 

požiadali a spĺňajú zákonom ustanovené 

podmienky 

           Kvetoslava Koščová      do 15. 04. 2019 
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12. 

 

Zaslať Ministerstvu vnútra Slovenskej 

republiky zoznam občanov iného členského 

štátu Európskej únie zapísaných v obci do 

zoznamu voličov s údajmi uvedenými v 

žiadosti 

    

    PhDr. Anna Dragulová 

 

do 18. 04. 2019 

    

13. Vyčiarknuť zo zoznamu voličov občana 

Slovenskej republiky, ktorý je podľa 

oznámenia Ministerstva vnútra Slovenskej 

zapísaný v zozname voličov iného členského 

štátu Európskej únie  

    Kvetoslava Koščová priebežne 

    

14. Doručiť do každej domácnosti oznámenie 

o čase a mieste konania volieb a zoznam 

zaregistrovaných kandidátov 

     PhDr. Anna Dragulová do 30. 04. 2019  

 

    

15. Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť 

ich evidenciu  

     Kvetoslava Koščová 

 

do 06. 05. 2019 

    

16. Zaslať registračný formulár Štatistickému 

úradu Slovenskej republiky na využitie 

elektronického spracovania výsledkov volieb  

    PhDr. Anna Dragulová  do 17. 05. 2019  

 

    

17. 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 17. 05. 2019  

 

    

18. Vykonať školenie členov okrskovej volebnej 

komisie  

   PhDr. Anna Dragulová do 21. 05. 2019   

 

    

19. Vydávať hlasovacie preukazy v úradných 

hodinách obce a viesť ich evidenciu 

   PhDr. Anna Dragulová do  24. 05. 2019 

    

20. Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti     PhDr. Anna Dragulová

  

do  24. 05. 2019 

 

21. 

 

 

22. 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej 

volebnej komisii  

 

Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam 

voličov  

 

 

Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej 

volebnej komisie okresnej volebnej komisii 

 

 

 

 

 

   PhDr. Anna Dragulová 

 

 

   PhDr. Anna Dragulová          

 

 

 

    zapisovateľ 

 

 

 

 

 

 

najneskôr  

25. 05. 2019 

 

najneskôr hodinu  

pred začatím 

hlasovania 

 

bezodkladne  

po podpísaní 

zápisnice  
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Prevziať do úschovy volebné dokumenty            

okrskovej volebnej komisie 

 

 

PhDr. Anna Dragulová          

 

 

bezodkladne 

po ukončení 

činnosti okrskovej 

volebnej komisie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    PhDr. Marek Čižmár  

                                                                                              primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    V Trebišove  21. 02. 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 do Európskeho parlamentu v roku 2019, ktoré boli 

dňa 04.02.2019 vyhlásené Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 28/2019 

a termín ich konania bol určený na sobotu 25. mája 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: 1227 

Počet voličov: 1005 

 

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: 1376 

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: 2110 

Počet voličov: 955 

 

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: 1927 

Počet voličov: 910 

 

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: 872 

Počet voličov: 732 
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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: 1242 

Počet voličov: 1000 

 

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: 1986 

Počet voličov: 1539 

 

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: 1101 

Počet voličov: 910 

 

OKRSOK č. 9    

Volebná miestnosť: Mestské kultúrne stredisko Trebišov, M. R. Štefánika 53 

Ulice: Berehovská orientačné čísla 1 – 20, J. Kostru. 

Počet obyvateľov: 994 

Počet voličov: 841 

 

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: 1294 

Počet voličov: 1106 

 

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: 1358 

Počet voličov: 1090 
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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: 951 

Počet voličov: 810 

 

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: 1025 

Počet voličov: 858 

 

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: 1004 

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: 1361 

Počet voličov: 1179 
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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: 1363 

Počet voličov: 1099 

 

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: 727 

Počet voličov: 621 

 

OKRSOK č. 19   

Volebná miestnosť: Spoločenské centrum Milhostov, Zvonárska 17 

Ulice: Milhostovská, Staničná,  Zvonárska, Pri Trnávke, Višňová, Veterná. 

Počet obyvateľov: 516 

Počet voličov: 443 

 

 

SPOLU OBYVATEĽOV: 23 365 

SPOLU VOLIČOV:  17 792 

 

 

 

 

                                                                                               PhDr. Marek Čižmár 

                                                                                                         primátor 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

V Trebišove 21. 02. 2019                                                                                                                     



MESTO TREBIŠOV 
 

M. R. Štefánika 862/204 
 

075 25 Trebišov 
www.trebisov.sk 

 

 

    Určujem zamestnancov mesta Trebišov zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie 

volieb do Európskeho parlamentu 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 

 

 

                                                                                             

 

 

 

V Trebišove  21. 02. 2019                  

 

 

 



 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV         
                                                                                                              

 

Číslo: 30 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 15.04.2019 

 

 

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 03.04.2019 

 

 

 

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.  

Dňa 27.2.2019 bol schválený návrh ročných priorít okresu Trebišov, ktorého 

súčasťou bola aj priorita „Zlepšenie športovej infraštruktúry v okrese Trebišov – 

rekonštrukcia mestskej plavárne“. Na túto prioritu vláda vyčlenila z regionálneho príspevku 

sumu 316 000 € . Zmluva na čerpanie regionálneho príspevku medzi mestom Trebišov 

a Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu bude podpísaná v priebehu 

nasledujúceho mesiaca. Následne po kontrole verejného obstarávania zo strany Úradu 

podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a jeho kladného stanoviska k tejto 

kontrole, budú zaslané finančné prostriedky vo výške 316 tis. € na účet mesta Trebišov. 

V súvislosti s dotáciou v sume 500 tis. € (schválená vládou na výjazdovom rokovaní 

vlády v Trebišove v roku 2018 ), boli všetky požiadavky MF SR splnené a prostriedky boli 

na účet mesta Trebišov pripísané v mesiaci marec 2019.  

Okrem vyššie spomenutých procesov bolo ukončené verejné obstarávanie na 

externého verejného obstarávateľa, ktorý v priebehu mesiaca apríl 2019 zaháji proces 

verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.   

 

 

 

V Trebišove 03.04.2019 

 

 

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:  15.4.2019 

 

 

Názov materiálu:  Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií  za rok 2018. 

 

 

 

 

Obsah materiálu:  správa  

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií  za rok 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

Spracoval: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

 

 

 

 

 

V Trebišove, dňa  1.4.2019 

 

 

 

       predkladateľ 



Hlavný kontrolór mesta  Trebišov 
 

 

Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií  za rok 2018. 
 
Na základe ustanovenia § 18f ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení Z. z. bola 
vykonaná kontrola vybavovania sťažností a petícií  za rok 2018. Kontrola bola zameraná na 
dodržiavanie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
v znení zmien a doplnkov.  

 
 
Začiatok kontroly:  

1.2.2019  
 
 
Kontrolovaný subjekt:  

Mesto Trebišov 
 
 

Kontrolu vykonal:   

Ing. Ľubomír Princík  
 
 

Predmet kontroly: 

Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 
 
 
Cieľ kontroly: 

Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad s právnymi predpismi.  

  

 
Kontrolované obdobie: 

Rok 2018 
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Zistený stav: 
 
Kontrola vybavovania sťažnosti:  
 

Zákonné ustanovenia pri vybavovaní sťažností:  
 

 Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku 
prešetrenia sťažností upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon o sťažnostiach).  

 Mesto Trebišov má v súlade s § 11 ods. 1 zákona o sťažnostiach vybavovanie sťažností 
upravené vnútorným predpisom – Smernicou upravujúcou postup pri vybavovaní 
sťažností a petícií, platnou a účinnou od 15.5.2018.  

 V súlade s § 13 ods. 1 zákona o sťažnostiach príslušný orgán verejnej správy je povinný 
sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.  

 Podľa § 13 ods. 2 zákona o sťažnostiach ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže 
vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca lehotu podľa odseku 1 
predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.  

 Podľa § 20 ods. 1 zákona o sťažnostiach je sťažnosť vybavená odoslaním písomného 
oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť 
opodstatnená alebo neopodstatnená.  

 
Na mestský úrad v  Trebišove, bolo v roku 2018 doručených spolu 6 sťažností. Všetky podania 
boli riadne prijaté v  podateľni mestského úradu a následne pridelené na zaevidovanie v čase 
od 1.1.2018 do 15.5.2018 hlavnému kontrolórovi mesta a v čase od 15.5.2018 do 31.12.2018 
prednostovi mestského úradu v súlade so Smernicou upravujúcou postup pri vybavovaní 
sťažností a petícií. Sťažnosti sú evidované v centrálnej evidencií, oddelene od ostatných 
písomností v súlade s § 10 zákona o sťažnostiach.  
 
Podľa predmetu boli podania po zaevidovaní postúpené na  príslušné oddelenia Mestského 
úradu v Trebišove a Mestskú políciu, ktoré boli kompetentné odborne postupovať pri riešení 
sťažností. Všetky podania aj s výsledkom prešetrenia sú archivované v písomnej forme 
v centrálnej evidencii sťažností.  
 

Prehľad sťažností za rok 2018 
PODANIE OPODSTAT-

NENÉ 
NEOPOD-

STATNENÉ 
ODLOŽENÉ VZATÉ 

SPAŤ 
SPOLU 

SŤAŽNOSTI 3 3 0 0 6 

 

Pri všetkých podaniach boli dodržané lehoty a žiadna z lehôt nebola predĺžená podľa § 13  ods.2 
zákona o sťažnostiach. Z počtu 6 podaní boli 3 sťažnosti opodstatnené. 

  
Výsledok prešetrenia bol v súlade so zákonom oznámený osobe, ktorá sťažnosť podala, iným 
dotknutým osobám a prednostovi mestského úradu do spisu centrálnej evidencie sťažností.   
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Najčastejším predmetom sťažností podaných na Mestský úrad v Trebišove v roku 2018 boli 
susedské vzťahy.  
 
Kontrola vybavovania petícií: 
 
Zákonné ustanovenia pri vybavovaní petícií 
 

 Postup pri vybavovaní petícií ustanovuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon o petičnom práve), pričom v súlade s § 7 ods.2 
citovaného zákona ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, na 
prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane 
použijú ustanovenia zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.  

 V podmienkach mesta Trebišov vybavovanie petícií upravuje osobitný interný predpis 
– Smernica upravujúca postup pri vybavovaní sťažností a petícií. 

 Podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve v znení neskorších predpisov príslušný orgán 
verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, 
jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným 
záujmom. Výsledok vybavenia petície oznámi do 30 pracovných dní od doručenia 
petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 4 tohto paragrafu osobe, ktorá 
je v petícií určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci.  

 Vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi 
zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní.  

 Na základe § 5 ods. 7 citovaného zákona orgán verejnej moci je povinný zverejniť 
výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle ak ho má zriadené a na 
elektronickej úradnej tabuli, ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich 
pracovných dní od jej vybavenia.  

 
V roku 2018 Mesto Trebišov prijalo 1 petíciu, ktorá bola  zaevidovaná v centrálnej evidencii 
petícii v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zmien a doplnkov.  
 
 
Petícia číslo - 1/2018 
Petícia za dodržiavanie regulatívov Územného plánu mesta Trebišov na Ulici J. 
Jesenského 
Dátum zapísania: 3.10.2018 
Predmet petície:  
Petícia za dodržiavanie regulatívov Územného plánu mesta Trebišov na Ulici J. Jesenského. Na 
území, ktoré je podľa Územného plánu mesta Trebišov definované ako obytné územie – plochy 
so zástavbou rodinných domov sa vykonávala poľnohospodárska výroba – chov desiatok kusov 
hospodárskych zvierat, skladovanie krmív a poľnohospodárskych zariadení a strojov. 
Dátum pridelenia petície na prešetrenie: 3.10.2018 
Komu bola petícia pridelená: Oddelenie výstavby a majetku 
Výsledok vybavenia petície:  
V zmysle petičnej žiadosti bolo dňa 22.10.2018 vykonané prešetrenie dodržiavanie regulatívov 
Územného plánu mesta Trebišov spojené s miestnym zisťovaním, pri ktorom bolo zistené, že v 
lokalite ul. J. Jesenského sa už žiadne hospodárske zvieratá nenachádzajú. Majiteľ zvieratá 
presťahoval do lokality Nová Koronč, kde má prenajatý pozemok a halu pre ustajnenie 
hospodárskych zvierat. Majiteľ hospodárskych zvierat je povinný dodržiavať zákon č. 39/2007 Z.z. 
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o veterinárnej starostlivosti a nariadenie č. 322/2003 o ochrane zvierat chovaných na farmárske 
účely.  
Ak mesto Trebišov zistí pri následnej kontrole chov hospodárskych zvierat v lokalite pre bývanie – 
plochy so zástavbou rodinných domov, podá podnet na Regionálnu veterinárnu a potravinovú 
správu.  
Dátum odoslania oznámenia o výsledku vybavenia petície: 22.10.2018 
 
Petícia bola vybavená v zákonnej lehote 30 pracovných dní (dátum doručenia – 3.10.2018, 
dátum vybavenia – 22.10.2018). 
 
Výsledok vybavenia petície bol zverejnený 31.10.2018 na webovom sídle mesta a tým bol 
dodržaný § 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.. 
 
Závery: 
 
Vybavovanie sťažností a petícií prijatých Mestom Trebišov v roku 2018 bolo v súlade so 
zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom 
znení a pri kontrole neboli zistené nedostatky. 
 

 
 
V Trebišove, dňa 19.3.2019   
 
 
 
 
                                                                                                       _____________________ 
                                                                                                            Ing. Ľubomír Princík 
                                                                                                          hlavný kontrolór mesta 



 
 

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov          
                                                                                                              

Číslo: 32 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:  15.4.2019 

 

 

Názov materiálu:  Správa o výsledku kontroly pokladničnej hotovosti v pokladni Mestského úradu  

                                v Trebišove. 

 

 

 

 

Obsah materiálu:  správa  

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly pokladničnej hotovosti v pokladni Mestského úradu v Trebišove. 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

Spracoval: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

 

 

 

 

 

V Trebišove, dňa  1.4.2019 

 

 

 

       predkladateľ 



Hlavný kontrolór mesta  Trebišov 

 

 

Správa o výsledku kontroly pokladničnej hotovosti v pokladni Mestského 

úradu v Trebišove. 

 
Na základe ustanovenia § 18f ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení Z. z. bola 

vykonaná kontrola pokladničnej hotovosti v pokladni Mestského úradu v Trebišove.  

 

 

Začiatok kontroly:  

 
18.3.2019  

 

 

Kontrolovaný subjekt:  
 

Mesto Trebišov 
 
 

Kontrolu vykonal:   

 
Ing. Ľubomír Princík  
 
 

Predmet kontroly: 

 
Kontrola vedenia pokladne a pokladničnej hotovosti. 

 

 

Cieľ kontroly: 

 
Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti, najmä či kontrolou zistený fyzicky stav 

finančných prostriedkov a cenín nachádzajúci sa v pokladni zodpovedá evidenčnému stavu, 

overiť súlad vedenia pokladne so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými 

predpismi Mesta Trebišov.  

 

  

Kontrolované obdobie: 

 
Rok 2018 
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Zistený stav: 

 
Vyžiadané doklady 

 

 Vnútorný predpis pre vedenie pokladne Mestského úradu v Trebišove 

 Dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnancov za zverenú hotovosť a ceniny 

 Inventarizačné súpisy pokladne za rok 2017 a rok 2018 
 
 

Zákonné ustanovenia pri vedení pokladne 

 

 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

 Zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch 

 

 

Hmotná zodpovednosť pracovníkov vykonávajúcich pokladničné služby 

 

Dohodu o hmotnej zodpovednosti má v súlade s § 182 zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník 

práce s Mestom Trebišov uzatvorenú pracovníčka poverená výkonom funkcie pokladníčky 

Mestského úradu v Trebišove, ako aj dve pracovníčky poverené zastupovaním pokladníčky. 

 

Kontrola vykonávania inventarizácií pokladne 

 

Ustanovením § 29 ods. 3 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je uložené účtovnej 

jednotke inventarizovať peňažné prostriedky v hotovosti ku dňu, kedy sa zostavuje účtovná 

závierka. 

 

Pri výkone kontroly boli skontrolované výkony inventarizácii za roky 2017 a 2018. 

 

Kontrolou bolo zistené, že v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve boli v rokoch 2017 

a 2018 vykonané riadne koncoročné inventarizácie v dňoch 29. - 31.12.2017 a 31.12.2018. 

Inventarizačnými komisiami bola v pokladni kontrolovaná finančná hotovosť a ceniny. Z  

kontrol boli vyhotovené Inventúrne súpisy a Inventarizačné zápisy pokladničnej hotovosti, 

cenín  a zvlášť pokutových blokov Mestskej polície. Rozdiely medzi sumami peňažných 

prostriedkov a cenín zistených inventarizáciami a stavom uvedeným v pokladničnej knihe 

neboli pri vykonaných inventarizáciách zistené.  

 

Fyzická kontrola pokladne 

 

Dňa 21.3.2019 bola vykonaná kontrola pokladničnej hotovosti a cenín vedených v pokladni 

Mestského úradu v Trebišove.  

 

Kontrola pokladničnej hotovosti 

Kontrola bola uskutočnená prepočítaním zostatku hotovosti a cenín v pokladni, pričom bolo 

zistené, že v pokladni mestského úradu sa nachádzala aktuálna hotovosť vo výške 3 729,15 € v 

bankovkách a minciach. Prepočítaná pokladničná hotovosť vo výške 3 729,15 € súhlasila so 

zostatkom uvedeným v pokladničnej knihe.   
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V súvislosti s vykonanou kontrolou pokladničnej hotovosti bolo zistené, že vo vnútornom 

predpise – Smernici na vedenie pokladnice prijatej v roku 2005 je uvedený limit zostatku 

pokladničnej hotovosti v maximálnej výške  400 000 Sk. V prepočte je to 13 277 €. 

 

Kontrola cenín vedených v pokladni 

 

Stravné lístky 

Fyzický stav stravných lístkov DOXX v hodnote 3,60 € bol 379 ks. Celková hodnota stravných 

lístkov v pokladni – 1 364,40 €. 

Porovnaním zostatkov operatívnej evidencie s fyzickým stavom stravných lístkov neboli 

zistené rozdiely.  

 

Kolkové známky 

V pokladni sú vedené 4 ks kolkov nominálnej hodnoty 0,50 € v celkovej hodnote – 2,00 €. 

Fyzický stav kolkových známok súhlasil so stavom vedeným v pokladničnej  knihe. 

 

Pokutové bloky 

Kontrolou bolo zistené, že v pokladni sa nachádzajú pokutové bloky určené pre potreby 

mestskej polície v nominálnej hodnote 5 € v počte 1 584 kusov v celkovej hodnote 7 920 €, 

a v nominálnej hodnote 10 € v počte 651 kusov v celkovej hodnote 6 510 € . Príjem a výdaj 

pokutových blokov je vedený v operatívnej evidencii – Vyúčtovanie pokutových blokov. 

Pri fyzickej kontrole pokutových blokov bolo zistené, že prepočítaný stav súhlasil so zostatkom 

vykázaným v operatívnej evidencii. 

Podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch bloky na ukladanie pokút vydáva Ministerstvo 

financií a samosprávy miest a obcí ich preberajú od daňových úradov. 

  

Závery: 

 
Kontrolou pokladne neboli zistené rozdiely medzi stavom pokladničnej hotovosti a cenín 

a stavom vedeným v pokladničnej evidencii. Kontrola nepreukázala žiadne porušenie 

všeobecných právnych predpisov.   

 

Odporúčania: 

 
Odporúčam aktualizovať vnútorný predpis – Smernicu na vedenie pokladne Mestského úradu 

v Trebišove. 

 

 

 

V Trebišove, dňa 25.3.2019   

 

 

 

 

                                                                                                       _____________________ 

                                                                                                            Ing. Ľubomír Princík 

                                                                                                          hlavný kontrolór mesta 

 



 
 

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov          
                                                                                                              

Číslo: 33 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:  15.4.2019 

 

 

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  1.4.2019 

 

 

 

       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 (športová výstroj, technika, zariadenie)           15 888,10         

- dopravné       1 295,83 

- služby (služby trénerov, odmeny pracovníkov  

v mimopracovnom pomere, stravovanie a pod.)           17 274,75 

- transfery jednotlivcom a neziskovým       

právnickým osobám (členské príspevky)      586,00 

     SPOLU                    53 436,97 

     ZOSTATOK                                                              12 563,03 

  

Zostatok medzi poskytnutými prostriedkami z rozpočtu Mesta Trebišov a skutočným čerpaním 

finančných prostriedkov vo výške 12 563,03 € bol použitý na zabezpečenie prebiehajúcej 

hokejovej sezóny 2017/2018 na začiatku roka 2018, najmä na prepravu a ubytovanie žiakov 

počas zápasov. 
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Finančné prostriedky poskytnuté MŠKM Trebišov z rozpočtu Mesta Trebišov v roku 2017 boli 

použité hospodárne a efektívne. Hlavné položky tvorili výdavky na materiál – športová výstroj 

a služby – odmeny trénerov, prepravné, ubytovacie a stravovacie služby. MŠKM Trebišov z 

poskytnutých 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. 

 

 

 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. 

Použitie finančných prostriedkov z dotácie SZĽH je kontrolované 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 
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Prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 17 722,87 € boli využité na zabezpečenie 

prepravných služieb, nájom dopravných prostriedkov, na všeobecné - dodávateľské služby 

a odmeny zamestnancov v mimopracovnom pomere. 

 

 

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 21.2.2019   

 

 

                                                                                                       _____________________ 

                                                                                                            Ing. Ľubomír Princík 

                                                                                                          hlavný kontrolór mesta 
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