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Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 31.05.2019 
 

 

 

    Poslanci    Neposlanci 

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

    2. Miroslav Davala    2. Ing. Jozef Cifranič  

    3. Ing. Peter Bobík      

    

                  

Neprítomní členovia komisie: 1. Ing. Jozef Gazdag   1. PhDr. Andrej Bandoľa

             

     

          

Ostatní prítomní:                     1. PhDr. Beáta Hippová 

  

 

    

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie finančnej komisie otvoril predseda komisie Ing. Duč.  

 

Program rokovania bol schválený jednomyseľne. 

 

2. Návrh záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2018 

Materiál bol na Úradnej tabuli mesta zverejnený dňa 31.05.2019 a členom finančnej 

komisie zaslaný elektronickou poštou. Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil 

členov finančnej komisie so štruktúrou záverečného účtu a návrhom na uznesenie o 

rozdelení prebytku rozpočtu. Po vylúčení účelovo určených prostriedkov navrhuje 

zostatok prideliť do  Fondu rozvoja bývania a Rezervného fondu. Zároveň navrhuje 

použitie rezervného fondu vo výške 90 000,00 € na zhotovenie klietok na uloženie 

odpadu, kapitálový transfer pre Technické služby mesta Trebišov na zakúpenie 

jazdeného komunálneho vozidla vo výške 34 750,00 € bez DPH a kapitálový transfer 

pre Technické služby mesta Trebišov na rekonštrukciu detského bazéna AVŠ vo 

výške 55 620,00 € bez DPH. Súčasťou záverečného účtu je Hodnotiaca správa za rok 

2018. 

Finančná komisia bola oboznámená so Stanoviskom hlavného kontrolóra k návrhu 

záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2018, kde konštatuje, že v zmysle § 16 ods. 

10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúča mestskému 

zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Trebišov za 

rok 2018 s výrokom:  celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. 

Finančná komisia bola oboznámená  aj so Správou nezávislého audítora z overenia 

ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta za rok 2018. Audítor konštatuje, že 

priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta 

Trebišov k 31.12.2018 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému 

dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Zároveň oznamuje, že mesto Trebišov porušilo § 16, ods. 12 zákona o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je mesto povinné prerokovať návrh 



záverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. 

Návrh záverečného účtu za rok 2017 bol prerokovaný a schválený na rokovaní 

mestského zastupiteľstva dňa 1.8.2018. 

  

 

Finančná komisia po prerokovaní uvedeného materiálu odporúčala MsZ  schváliť 

Návrh záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2018 a Hodnotiacu správu 

k 31.12.2018 v predloženej podobe.  

 

ZA – 4  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

3. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2019 

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. 4/2019 prerokovala 

a odporúča MsZ zobrať na vedomie. 

 

ZA – 4  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

4. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 5/2019  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 5/2019 je presunom 

rozpočtových prostriedkov pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Trebišov 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 na riešenie nepredvídaných skutočností vo výške 27 090,00 € . 

 

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť 

v predloženej podobe. 

 

ZA – 4  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

5. Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2019 

Materiál bol na Úradnej tabuli mesta zverejnený dňa 31.05.2019 a členom finančnej 

komisie bol zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom. Mesto navrhuje zvýšiť príjmovú  časť rozpočtu z dôvodu poskytnutia 

dlhodobého investičného úveru a výdavkovú časť rozpočtu z dôvodu rekonštrukcie 

miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk, ktorá bude  realizovaná 

poskytnutým úverom v sume 3 000 000,00 €.   

 

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť 

v predloženej podobe. 

 

ZA – 3  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 1 

6. Návrh VZN mesta Trebišov o obmedzení a zákaze podávania a požívania 

alkoholických nápojov na území mesta Trebišov   

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 



Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ Návrh VZN mesta 

Trebišov o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na 

území mesta Trebišov  schváliť  v preloženej podobe.  

 

ZA – 4  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

7. Informácia o čerpaní finančných prostriedkov v zmysle VZN o poskytovaní 

dotácií článok 3.5 a vyúčtovanie dotácií článok 8.6   

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  V zmysle VZN mesta Trebišov o poskytovaní dotácií  číslo 156/2018, 

článok 3.5. bola finančnej komisii poskytnutá informácia o čerpaní finančných 

prostriedkov z jednotlivých fondov ku koncu kalendárneho štvrťroka a článku 8.6. 

bolo predložené vyúčtovanie dotácií jednotlivých fondov. 

 

Finančná komisia uvedený materiál  zobrala na vedomie.   

 

ZA – 4  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

 

8. Rôzne  

Do bodu rôzne nebol predložený žiadny materiál na prerokovanie.  

 

9. Diskusia 

Nakoľko v roku 2019 sa bude schvaľovať Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

viceprimátor Ing. Duč navrhol zriadiť pracovnú skupinu k uvedenej problematike 

ako je separácia, triedenie a procesy v rámci legislatívy v zložení: Michal Davala, 

Miroslav Davala, Ing. Peter Duč, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Eva Bučková, PhDr. 

Beáta Hippová, Ing. Žaneta Bodnárová a Ing. Peter Bobík. V prípade záujmu zo 

strany poslancov bude táto komisia doplnená o ďalších členov pracovnej skupiny.    

 

Finančná komisia odporúča zriadiť pracovnú skupinu pre riešenie problematiky 

odpadového hospodárstva.  

 

ZA – 4  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

  

  

10. Záver  

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

za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

V Trebišove 03.06.2019 

 

 

Zapísala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie 

Schválil: Ing. Peter Duč, predseda komisie 


