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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie finančnej  zo dňa 28. 05. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Peter Duč, predseda komisie 

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie 

 

 

 

V Trebišove 31. 05. 2021 

 

 

 

Ing. Peter Duč  v. r. 

 

 

 

 

 

 

 



Komisia finančná         
                                                                                             

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 28.05.2021 
 

 

     Poslanci   Neposlanci 

Prítomní členovia komisie: 1. Ing. Peter Duč   1. PhDr. Andrej Bandoľa 

    2. Ing. Jozef Gazdag    2. Ing. Jozef Cifranič 

    3. Miroslav Davala    

    4. Ing. Peter Bobík   

                  

Neprítomní členovia komisie:     1. Ing. Jozef Repovský 

          

       

Ostatní prítomní:                          1. PhDr. Beáta Hippová 

      2. Mgr. Peter Sovák 

 

 

 

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie finančnej komisie otvoril predseda komisie Ing. Duč.  

 

2. Návrh Záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2020  

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Vedúca oddelenia finančného PhDr. Beáta Hippová stručne oboznámila členov 

finančnej komisie s predkladaným materiálom.  

Po skončení rozpočtového roka mesto Trebišov spracovalo údaje o rozpočtovom 

hospodárení súhrnne do záverečného účtu mesta. Súčasťou záverečného účtu je 

hodnotiaca správa k 31.12.2020. Mesto Trebišov má povinnosť overiť účtovnú 

závierku audítorom. Audítor konštatuje, že priložená účtovná závierka poskytuje 

pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Trebišov k 31.12.2020 a výsledku 

jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Správa audítora 

z overenia dodržiavania povinností mesta Trebišov podľa požiadaviek zákona 

o rozpočtových pravidlách konštatuje, že mesto Trebišov konalo v súlade 

s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú 

samosprávu v znení neskorších predpisov. Stanovisko hlavného kontrolóra je 

súčasťou návrhu Záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2020. Hlavný kontrolór 

odporúča v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného 

účtu mesta Trebišov za rok 2020 s výrokom:  celoročné hospodárenie schvaľuje bez 

výhrad. 

 

Finančná komisia po prerokovaní uvedeného materiálu odporúča MsZ  schváliť 

návrh Záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2020 v predloženej podobe.  

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

3. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2021 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 



materiálom.  

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

 

Finančná komisia Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2021 prerokovala 

a odporúča MsZ  zobrať na vedomie v predloženej podobe.  

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

4. Nákup osobných motorových vozidiel pre Mestskú políciu Trebišov 

prostredníctvom dodávateľského úveru 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

Z dôvodu zvýšených nákladov na opravy osobných motorových vozidiel Mestskej 

polície Trebišov, vznikla potreba zakúpenia nových služobných motorových vozidiel 

s predpokladanou hodnotou zákazky 29 800,00 bez DPH, prostredníctvom 

dodávateľského úveru, bez akontácie na dobu 48 mesiacov. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

 

Finančná komisia nákup osobných motorových vozidiel pre  potreby Mestskej 

polície Trebišov prerokovala a odporúča MsZ  schváliť v predloženej podobe.  

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

5. Žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve Rímskokatolíckej farnosti v 

Trebišove 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Prednosta Mgr. Peter Sovák stručne oboznámil členov finančnej komisie 

s predkladaným materiálom.  

Mesto Trebišov podalo žiadosť na Rímskokatolícku farnosť Návštevy Panny Márie 

Trebišov o dlhodobý prenájom pozemkov na vytvorenie spevnenej odstavnej plochy 

z polovegetačných tvárnic, čím sa vytvorí parkovacia plocha  na sídlisku Sever 

a návštevníkom rímskokatolíckeho aj gréckokatolíckeho kostola ako aj priľahlej 

Základnej umeleckej školy. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky. 

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a zobrala na vedomie. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

6. Vyjadrenie k správnej žalobe sp. zn. 6S/24/2018 (uznesenie č. 92/2015) 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky. 

 

Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál 

zobrať na vedomie v predloženej podobe. 

 

ZA – 6   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

 

7. Rôzne   

Do bodu rôzne nebol predložený žiadny materiál na prerokovanie.  



 

8. Diskusia  

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

 

9. Záver  

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

za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

 

V Trebišove 31. 05. 2021 

 

 

Zapísala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie  

Schválil: Ing. Peter Duč, predseda komisie 


