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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie finančnej  zo dňa 28. 11. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Peter Duč, predseda komisie 

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie 

 

 

 

V Trebišove 30. 11. 2022 

 

 

 

Ing. Peter Duč  v. r. 
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Komisia finančná         
                                                                                             

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 28. 11. 2022 
 

 

     Poslanci   Neposlanci 

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

    2. Miroslav Davala   2. Ing. Jozef Cifranič 

    3. Ing. Jozef Gazdag   3. PhDr. Andrej Bandoľa 

4. MUDr. Mária Hurčíková    

Neprítomní členovia komisie:    

       

Ostatní prítomní:                          1. PhDr. Beáta Hippová 

       

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie finančnej komisie otvoril predseda komisie Ing. Duč.  

 

2. Návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2023 s výhľadom na roky 

2024 - 2025  

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 Návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2023 

s výhľadom na roky 2024 – 2025 prerokovala a odporúča MsZ uvedený materiál 

schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 7   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

3. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2022 

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. 4/2022 prerokovala 

a odporúča MsZ  uvedený materiál zobrať na vedomie v predloženej podobe.  

 

ZA – 7   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

4. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  
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K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

 

Finančná komisia Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál schváliť 

v predloženej podobe. 

 

ZA – 7   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

5. Návrh VZN o miestnych daniach 

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 Návrh VZN o miestnych daniach prerokovala a odporúča MsZ  

uvedený materiál schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 7   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

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

a školských zariadení na rok 2023 

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 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2023 prerokovala a odporúča MsZ  

uvedený materiál schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 7   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

7. Použitie prostriedkov rezervného fondu – odstránenie stavby „Kôlňa“ č. s. 2747 

na pozemku parc. č. 5007/5 v Trebišove 

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. 

Viceprimátor Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným 

materiálom.  

Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu v zmysle §10 ods. 9 zákona č. 

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

niektorých zákonov v platnom znení z dôvodu vyhlásenia mimoriadneho stavu – 

požiar v priestoroch zberného dvora budova „Kôlňa“ č. s 2747 na odstránenie stavby 

v celkovej výške 12 730,99 EUR s DPH. 

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

 

Finančná komisia Použitie prostriedkov rezervného fondu – odstránenie stavby 

„Kôlňa“ č. s. 2747 na pozemku parc. č. 5007/5 v Trebišove prerokovala a odporúča 

MsZ  uvedený materiál schváliť v predloženej podobe. 

ZA – 7   PROTI – 0   ZDRŽIAVAM SA – 0  



3 

 

 

8. Cenník služieb poskytnutých 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.  

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

 

Finančná komisia Cenník služieb poskytnutých mestom a mestskými organizáciami  

prerokovala a odporúča MsZ  uvedený materiál schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 7   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

9. 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.  

K uvedenému bodu členovia finančnej komisie nevzniesli námietky.  

 

Finančná komisia Zásady odmeňovania členov volených orgánov prerokovala a 

odporúča MsZ schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 7   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

10. Suma finančných prostriedkov vyčlenených na dotácie na rok 2023 

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 sumu finančných prostriedkov vyčlenených na dotácie a rok 2023  

prerokovala a odporúča MsZ uvedený materiál schváliť v predloženej podobe. 

 

ZA – 7   PROTI – 0    ZDRŽIAVAM SA – 0  

 

11. Rôzne   

Do bodu rôzne nebol predložený žiadny materiál na prerokovanie.  

 

12. Diskusia  

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

 

13. Záver  

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

za účasť a rokovanie ukončil.  

 

V Trebišove 28. 11. 2022 

 

Zapísala: PhDr. Beáta Hippová, tajomník komisie  

Schválil: Ing. Peter Duč, predseda komisie 


