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Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 
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Správu  o  výsledku  kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 

2021. 
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Spracoval: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

 

 

V Trebišove 28. 11. 2022 

 

 

 

Ing. Ľubomír Princík  v. r. 

 

 



Hlavný kontrolór mesta  Trebišov 

 

 

Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Trebišove za rok 2021 

 
V zmysle ustanovenia §  18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení bola 

vykonaná kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2021. 

 

 

 

Začiatok kontroly:  

23.9.2022 

 

 

 

Kontrolovaný subjekt:  

Mesto Trebišov 
 
 
 

Kontrolu vykonal:   

Ing. Ľubomír Princík  
 
 
 

Predmet kontroly: 

Overiť plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2021  

 

 

 

Cieľ kontroly: 

Zistiť súlad so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi Mesta 

Trebišov. 
  

 
 
Kontrolované obdobie: 

Rok 2021 
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Vyžiadané informácie: 
 

Vyžiadané informácie k plneniu uznesení 

  

Oddelenie výstavby a majetku k uzneseniam:  

č. 305/2021, 306/2021, 307/2021, 331/2021, 384/2021, 385/2021, 386/2021, 387/2021, 

414/2021, 415/2021 

 

Oddelenie finančné k uzneseniam: 

č. 305/2021, 307/2021, 315/2021, 330/2021, 331/2021, 368/2021, 369/2021, 373/2021, 

384/2021, 385/2021, 386/2021, 387/2021, 404/2021, 406/2021, 414/2021, 416/2021 

 

Zistený stav: 
 

V roku 2021 bolo zvolaných spolu 5 zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove (ďalej 

MsZ). Všetkých 5 zasadnutí bolo plánovaných. V roku 2021 sa neuskutočnilo žiadne 

neplánované zasadnutie. Na týchto zasadnutiach MsZ bolo prijatých spolu 143 uznesení. 

 

Zasadnutia MsZ v roku 2021 a prijaté uznesenia: 

1. 15.02.2021 – plánované MsZ – prijaté uznesenia č. 287/2021 – 315/2021 

2. 26.04.2021 – plánované MsZ – prijaté uznesenia č. 316/2021 – 339/2021 

3. 14.06.2021 – plánované MsZ – prijaté uznesenia č. 340/2021 – 359/2021 

4. 20.09.2021 – plánované MsZ – prijaté uznesenia č. 360/2021 – 394/2021 

5. 13.12.2021 – plánované MsZ – prijaté uznesenia č. 395/2021 – 429/2021 

 

Plnenie uznesení v roku 2021 

 
Z celkového počtu 143 prijatých uznesení malo: 

- 54 uznesení informatívny charakter, v ktorých MsZ zobralo na vedomie predložený 

materiál,  

- 1 uznesenie bolo nesplnené, 

- 5 uznesení bolo splnených čiastočne 

- 2 uznesenia boli zrušené (299/2021, 334/2021), 

- 2 uznesenia boli zmenené (306/2021, 307/2021), 

- 7 uznesení je v plnení, 

- 72 uznesení bolo splnených. 

 

 Nesplnené uznesenia 
 

V roku 2021 bolo jedno uznesenie MsZ nesplnené. 

 

 Uznesenie č. 404/2021 – Postúpenie práv a povinností zo Zmluvy 

o poskytnutie dotácie 

 
MsZ v Trebišove uznesením č. 404/2021:  

A/ schválilo 

s uzavretím Zmluvy o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí dotácie zo dňa 

17.05.2021 a s postúpením práva na poskytnutie nevyčerpanej časti dotácie vo výške 6.911,- 
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EUR   z pôvodného príjemcu dotácie občianskeho združenia Hádzanársky klub Slavoj 

Trebišov, so sídlom Rastislavova 210/38, 075 01 Trebišov, IČO: 30 305 683, na nového 

príjemcu občianske združenie Športový klub ZEMPLÍN Trebišov, so sídlom Tabaková 

2074/1, 075 01 Trebišov, IČO: 45 005 656; 

 

B/ schválilo 

navýšenie dotácie z Fondu na podporu športových klubov pre príjemcu: občianske združenie 

Športový klub ZEMPLÍN Trebišov, so sídlom Tabaková 2074/1, 075 01 Trebišov, IČO: 

45 005 656, ktorej výška bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove 

uznesením č. 272/2020 zo dňa 14.12.2020 o sumu 6.911,- EUR. 

 

Plnenie uznesenia  

Uznesenie MsZ v Trebišove č. 404/2021 nebolo splnené, nakoľko medzi Hádzanárskym 

klubom Slavoj Trebišov a Športovým klubom ZEMPLÍN Trebišov nedošlo k dohode o 

postúpení práv a povinností a zmluva nebola uzatvorená. 
 

Uznesenie MsZ č. 404/2021 bolo zrušené uznesením MsZ č. 441/2022 dňa 14.2.2022. 

 

 Čiastočne splnené uznesenia 
 

5 uznesení MsZ v Trebišove z roku 2021 bolo splnených čiastočne. 

 

 Uznesenie č. 305/2021 – Revitalizácia športového areálu Slavoj  
 

MsZ v Trebišove uznesením č. 305/2021 schválilo: 

 

1) Predloženie žiadosti o finančný príspevok a jeho spolufinancovanie pre projekt: 

„Revitalizácia športového areálu Slavoj“. 

2) Spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa v sume maximálne 50 500,00 EUR, 

stanovené z celkových maximálnych oprávnených výdavkov žiadosti o finančný 

príspevok v sume 101 000,00 EUR. 

3) Financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 

 

Výška maximálnych celkových výdavkov žiadosti o finančný príspevok:         

101 000,00 EUR 

Výška maximálneho žiadaného nenávratného finančného príspevku: 50 500,00 EUR                  

Výška maximálneho spolufinancovania pre potreby žiadosti o finančný príspevok:   

50 500,00 EUR 

  

Plnenie uznesenia 

Čiastočne splnené, žiadosť o finančný príspevok predložená, nebola schválená. 

 

 Uznesenie č. 331/2021 – Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní 

a prispôsobovaní sa zmene klímy (CLIMAINFO) – Clima even for the 

Roma  

 

MsZ v Trebišove uznesením č. 331/2021 schválilo: 
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1) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a jeho spolufinancovanie pre 

projekt: „Clima even for the Roma“, kód výzvy: ACC05. 

2) Spolufinancovanie  projektu  zo strany žiadateľa stanovené z celkových oprávnených 

výdavkov na projekt vo výške 318 940,00 EUR  v sume maximálne 15 947,00 EUR. 

3) Financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 

 

Výška celkových výdavkov na projekt: 318 940,00 EUR 

Výška nenávratného finančného príspevku: 302 993,00 EUR 

Výška spolufinancovania: 15 947,00 EUR 

 

Plnenie uznesenia  

Čiastočne splnené, Žiadosť o NFP bola podaná, z dôvodu nedostatočnej alokácie 

prostriedkov je projekt zaradený do rezervného zoznamu. 

 

 Uznesenie č. 385/2021 – Trebišov – revitalizácia vnútrobloku sídliska 

Sever – lokalita 1  

MsZ v Trebišove uznesením č. 385/2021 schválilo: 

 

1) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Trebišov – revitalizácia vnútrobloku sídliska Sever – lokalita 1“, realizovaného 

v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

2) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

3) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 14 358,72 EUR. Spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa je stanovené 

z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 287 174,46 EUR v sume 

maximálne 14 358,72 EUR. 

4) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

Výška celkových výdavkov na projekt: 287 174,46 EUR 

Výška nenávratného finančného príspevku: 272 815,74 EUR 

Výška spolufinancovania: 14 358,72 EUR 

 

Plnenie uznesenia 

Čiastočne splnené. Žiadosť o NFP podaná, riadiaci orgán pre IROP (MIRRI) žiadosť 

neschválil. Projekt zaradený do zásobníka projektov. 

 

 Uznesenie č. 386/2021 – Trebišov – revitalizácia vnútrobloku sídliska 

Sever – lokalita 2  

MsZ v Trebišove uznesením č. 386/2021 schválilo: 

 

1) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Trebišov – revitalizácia vnútrobloku sídliska Sever – lokalita 2“, realizovaného 

v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

2) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
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3) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 10 776,47 EUR. Spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa je stanovené 

z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 215 529,30 EUR v sume 

maximálne 10 776,47 EUR. 

4) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

Výška celkových výdavkov na projekt: 215 529,30 EUR 

Výška nenávratného finančného príspevku: 204 752,83 EUR 

Výška spolufinancovania: 10 776,47 EUR 

 

Plnenie uznesenia 

Čiastočne splnené. Žiadosť o NFP podaná, riadiaci orgán pre IROP (MIRRI) žiadosť 

neschválil. Projekt zaradený do zásobníka projektov. 

 

 Uznesenie č. 387/2021 – Trebišov – revitalizácia vnútrobloku sídliska 

Sever – lokalita 3  

MsZ v Trebišove uznesením č. 387/2021 schválilo: 

 

1) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Trebišov – revitalizácia vnútrobloku sídliska Sever – lokalita 3“, realizovaného 

v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

2) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

3) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 11 975,32 EUR. Spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa je stanovené 

z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 239 506,38 EUR v sume 

maximálne 11 975,32 EUR. 

4) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

    Výška celkových výdavkov na projekt: 239 506,38 EUR 

          Výška nenávratného finančného príspevku: 227 531,06 EUR 

          Výška spolufinancovania: 11 975,32 EUR 

 

Plnenie uznesenia 

Čiastočne splnené. Žiadosť o NFP podaná, riadiaci orgán pre IROP (MIRRI) žiadosť 

neschválil. Projekt zaradený do zásobníka projektov. 

 

 Zrušené uznesenia 
 

Dve uznesenia MsZ boli zrušené:  

 

 Uznesenie č. 299/2021 – Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena (VSD, a. s. v zastúpení EL PRO KAN, s. r. o.) 

 
Uznesenie č. 299/2021 bolo zrušené uznesením č. 327/2021. Dôvodom zrušenia uznesenia 

bolo prepracovanie projektovej dokumentácie zo strany VSD, a. s. Spoločnosť EL PRO 

KAN, s. r. o., M. R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou, požiadala žiadosťou 

zo dňa 18.03.2021 mesto Trebišov o schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o 
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zriadení vecného bremena. Spoločnosť EL PRO KAN, s. r. o. zastupuje na základe 

plnomocenstva spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 

Košice. Vecné bremeno sa navrhuje zriadiť v prospech oprávneného ako vlastníka stavby 

podzemného elektrického vedenia. 

 

 Uznesenie č. 334/2021 – Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu mesta 

Trebišov 

 
Uznesenie č. 334/2021 bolo zrušené uznesením č. 352/2021 z dôvodu legislatívne – 

technického a taktiež z pohľadu časovej a finančnej úspory pri obstaraní zmien a doplnkov 

ÚPN mesta Trebišov. Schválené zmeny a doplnky územného plánu uznesenia č. 334/2021 

boli navrhnuté zahrnúť ako doplnok k obstaraniu zmien a doplnkov č. 7, ktoré boli 

schválené uznesením č. 287/2020 zo dňa 14. 12. 2020, a to v znení pôvodne predloženého 

materiálu.  

 

 Zmenené uznesenia  
 

Dve uznesenia MsZ boli zmenené. 

 

 Uznesenie č. 306/2021 – Vodozádržné opatrenia v Trebišove - 

Kutnohorská 
Uznesenie č. 306/2021 bolo zmenené uznesením č. 416/2021 z dôvodu ukončenia procesu 

verejného obstarávania dodávateľa stavby a stanovenia celkovej sumy za projekt a výšky 

spolufinancovania. Výška celkových výdavkov na projekt: 52 998,90 EUR; Výška 

nenávratného finančného príspevku: 50 348,95 EUR; Výška spolufinancovania: 2 649,95 

EUR. 

 

 Uznesenie č. 307/2021 – MŠ Hviezdoslavova – obnoviteľný zdroj energie 

Uznesenie č. 307/2021 bolo v bodoch 2. a 3. (financovanie projektu) zmenené uznesením 

č. 330/2021. Na základe spresnenia výpočtov podložených energetickým auditom a 

ďalšími úpravami došlo k zmene nákladov žiadosti o NFP. Na základe uznesenia č. 

330/2021 bolo schválené financovanie projektu takto: Výška celkových výdavkov na 

projekt: 159 325,42 EUR; Výška nenávratného finančného príspevku: 151 359,15 EUR; 

Výška spolufinancovania: 7 966,27 EUR 

 

 Uznesenia v plnení 
 

  V plnení sú, resp. priebežne sa plní 7 uznesení. 

 

 Uznesenie č. 308/2021 - Obstaranie nájomných bytov – Trebišov – 

sídlisko JUH I., 2x39 b. j. a ich financovanie 
Práce na výstavbe nájomných bytov Trebišov – sídlisko JUH I., bytový dom C, D 

pokračujú podľa schválenej projektovej dokumentácie. Harmonogram výstavby bol 

k 28.8.2022 v omeškaní 10 – 12 týždňov v dôsledku problémov na strane dodávateľa 

stavby. 
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 Uznesenie č. 315/2021 – Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu v Trebišove  

Momentálne sú na výstavbe kompostárne ukončené búracie práce, výkopové práce a 

terénne úpravy. Výška celkových výdavkov na projekt: 3 158 893,10 EUR; Výška 

nenávratného finančného príspevku: 3 000 948,44 EUR; Výška spolufinancovania: 

157 944,66 EUR. 

 

 Uznesenie č. 330/2021 – MŠ Hviezdoslavova – obnoviteľný zdroj energie 

Projekt je schválený, prebieha príprava realizácie. Výška celkových výdavkov na projekt: 

159 325,42 EUR; Výška nenávratného finančného príspevku: 151 359,15 EUR; Výška 

spolufinancovania: 7 966,27 EUR.  

 

 Uznesenie č. 384/2021 – ZŠ M. R. Štefánika – obnoviteľný zdroj energie 
Projekt je schválený, prebieha príprava realizácie. Výška celkových výdavkov na projekt: 

880 000,00 EUR; Výška nenávratného finančného príspevku: 836 000,00 EUR; Výška 

spolufinancovania: 44 000,00 EUR.  

 

 Uznesenie č. 414/2021 – Zvýšenie hygienického a technického štandardu 

MsKS Trebišov v súvislosti s pandémiou COVID - 19  

Žiadosť o NFP podaná. Riadiaci orgán (Ministerstvo kultúry SR) doteraz nerozhodol. 

 Uznesenie 415/2021 – Cyklotrasa – mesto Trebišov - I. etapa 
Žiadosť o NFP podaná, posudzuje sa.  

 

 Uznesenie 416/2021 – Vodozádržné opatrenia v Trebišove - Kutnohorská 
Žiadosť o NFP podaná, posudzuje sa.  

 

 Splnené uznesenia 
 

Ostatných 72 uznesení MsZ v Trebišove prijatých v roku 2021 bolo splnených.  

 

Závery – zistené nedostatky: 
 

Kontrolou plnenia uznesení MsZ za rok 2021 neboli zistené žiadne závažné nedostatky. 

 

Odporúčania: 
 

 Zabezpečiť plnenie uznesení, ktoré sú v štádiu vybavovania, resp. termín ich plnenia trvá. 

 Pravidelne informovať poslancov MsZ o stave podaných žiadostí na jednotlivé projekty, 

tzn., či bola žiadosť schválená, neschválená alebo proces hodnotenia stále prebieha.  

 

Príloha – Zoznam prijatých uznesení MsZ v roku 2021 

 

V Trebišove, dňa 7.10.2022   

                                                                                                       _____________________ 

                                                                                                            Ing. Ľubomír Princík 

                                                                                                          hlavný kontrolór mesta 



Zoznam prijatých uznesení MsZ v roku 2021 
 

1 
 

UZNESENIE 

číslo 

DÁTUM 

PREDMET UZNESENIA 

CHARAKTER UZNESENIA 

 

PLNENIE 

287/2021 
15.02.2021 

Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie 
finančnej a hlasovanie „per rollam" 
MsZ berie na vedomie 

- 

288/2021 
15.02.2021 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku 
MsZ berie na vedomie 

- 

289/2021 
15.02.2021 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej 
MsZ berie na vedomie 

- 

290/2021 
15.02.2021 

Prevod nehnuteľného majetku mesta (Juraj Ferčák a Helena 
Ferčáková) 
MsZ schvaľuje 

Splnené 

291/2021 
15.02.2021 

Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa (Ján Gojdič a Anna Gojdičová) 
MsZ schvaľuje 

Splnené 

292/2021 
15.02.2021 

Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa (Anton Boršč a Valéria Borščová) 
MsZ schvaľuje 

Splnené 

293/2021 
15.02.2021 

Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa (Marián Barilič a Ingrid Bariličová) 
MsZ schvaľuje 

Splnené 

294/2021 
15.02.2021 

Prenájom nehnuteľného majetku (POWER DEVELOPMENT 

s.r.o.) MsZ schvaľuje 
Splnené 

295/2021 
15.02.2021 

Prenájom nehnuteľného majetku (Orange Slovensko, a.s.) 
MsZ schvaľuje 

Splnené 

296/2021 
15.02.2021 

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme (Gréckokatolícka eparchia 
Košice) 
MsZ schvaľuje 

Splnené 

297/2021 
15.02.2021 

Zriadenie vecného bremena (VSD, a.s.) 
MsZ schvaľuje 

Splnené 

298/2021 
15.02.2021 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (VSD, 
a.s.) 
MsZ schvaľuje 

Splnené 

299/2021 
15.02.2021 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (VSD, 
a.s. v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o.) 
MsZ schvaľuje/zrušené uzn. 327/2021 

Zrušené 

300/2021 
15.02.2021 

Prevod nehnuteľného majetku mesta (trafostanica VSD, a.s.) 
MsZ schvaľuje 

Splnené 

https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25045
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25045
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25046
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25047
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25048
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25048
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25049
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25049
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25050
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25050
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25051
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25051
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25052
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25052
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25053
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25054
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25054
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25055
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25056
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25056
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25057
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25057
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25059


Zoznam prijatých uznesení MsZ v roku 2021 
 

2 
 

301/2021 
15.02.2021 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Trebišov č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych 
komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách 
MsZ schvaľuje 

Splnené 

 

302/2021 
15.02.2021 

Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Trebišov 
MsZ berie na vedomie/súhlasí/schvaľuje/žiada 

Splnené 

303/2021 
15.02.2021 

Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Trebišov č. 108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti 
Územného plánu mesta Trebišov 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

304/2021 
15.02.2021 

Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými 
organizáciami 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

305/2021 
15.02.2021 

Revitalizácia športového areálu Slavoj 

MsZ schvaľuje 
Čiastočne 

306/2021 
15.02.2021 

Vodozádržné opatrenia v Trebišove – Kutnohorská 

MsZ schvaľuje/zmenené uznesením č. 416/2021 
Zmenené 

307/2021 
15.02.2021 

MŠ Hviezdoslavova – obnoviteľný zdroj energie 

MsZ schvaľuje/zmena uznesenia v bodoch 2. a 3. uznesením 

č. 330/2021 

Zmenené 

308/2021 
15.02.2021 

Obstaranie nájomných bytov – Trebišov – sídlisko JUH I., 2 x 39 
bj a ich financovanie 

MsZ schvaľuje 

V plnení 

309/2021 
15.02.2021 

Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte 
Mestskej plavárne 

MsZ berie na vedomie 

- 

310/2021 
15.02.2021 

Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte 
Mestskej športovej haly 

MsZ berie na vedomie 

- 

311/2021 
15.02.2021 

Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania vybraných 
dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Trebišov na podporu 
športových klubov a športových aktivít v roku 2019 
MsZ berie na vedomie 

- 

312/2021 
15.02.2021 

Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov pri zákazke – „Rekonštrukcia miestnych komunikácii" 
MsZ berie na vedomie 

- 

313/2021 
15.02.2021 

Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta Trebišov v Základnej škole M. R. Štefánika 
910/52, Trebišov za rok 2019 
MsZ berie na vedomie 

- 

https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25060
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25060
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25060
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25061
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25062
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25062
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25062
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25063
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25063
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25064
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25065
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25066
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25067
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25067
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25068
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25068
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25069
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25069
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25070
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25070
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25070
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25071
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25071
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25071
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25072
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25072
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25072
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314/2021 
15.02.2021 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 
MsZ berie na vedomie 

- 

315/2021 
15.02.2021 

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

v Trebišove  MsZ schvaľuje 
V plnení 

316/2021 
26.04.2021 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej 
MsZ berie na vedomie 

- 

317/2021 
26.04.2021 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku 
MsZ berie na vedomie 

- 

318/2021 
26.04.2021 

Informatívne správy zo zasadnutia Komisie bytovej 
MsZ berie na vedomie/zrušuje 

- 

319/2021 
26.04.2021 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a 

športu   MsZ berie na vedomie 
- 

320/2021 
26.04.2021 

Informatívna správa o stave kriminality a páchaní trestnej 
činnosti na území mesta Trebišov za rok 2020 
MsZ berie na vedomie 

- 

321/2021 
26.04.2021 

Správa o činnosti Mestskej polície Trebišov za rok 2020 
MsZ berie na vedomie 

- 

322/2021 
26.04.2021 

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 6/2020 

MsZ berie na vedomie 
- 

323/2021 
26.04.2021 

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 8/2020 

MsZ berie na vedomie 
- 

324/2021 
26.04.2021 

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2021 

MsZ berie na vedomie 
- 

325/2021 
26.04.2021 

Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa (E-MAX INTERNET & IT s.r.o.) 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

 

326/2021 
26.04.2021 

Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa (Gejza Zurko a Kristína Zurková) 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

327/2021 
26.04.2021 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (VSD, 
a.s.) 

MsZ zrušuje uzn. 299/2021/schvaľuje 

Splnené 

328/2021 
26.04.2021 

Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými 
organizáciami 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

 

329/2021 
26.04.2021 

Výška mesačného poplatku za správu bytov vo vlastníctve 
mesta Trebišov 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25073
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25074
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/104?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25074
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25276
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25277
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25278
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25279
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25279
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25280
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25280
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25281
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25282
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25283
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25284
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25285
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25285
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25286
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25286
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25287
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25287
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25288
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25288
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25289
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25289
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330/2021 
26.04.2021 

MŠ Hviezdoslavova – obnoviteľný zdroj energie 

MsZ schvaľuje  
V plnení 

331/2021 
26.04.2021 

Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa 
zmene klímy (CLIMAINFO) – Clima even for the Roma 

MsZ schvaľuje 

Čiastočne 

332/2021 
26.04.2021 

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

MsZ schvaľuje 

Splnené 

333/2021 
26.04.2021 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o spádových 
materských školách 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

334/2021 
26.04.2021 

Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu mesta Trebišov 

MsZ schvaľuje/zrušené uznesením 352/2021 
Zrušené 

335/2021 
26.04.2021 

Dodatok č. 3 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. NP 

– 4/2016     MsZ schvaľuje 
Splnené 

336/2021 
26.04.2021 

Vstup mesta Trebišov do občianskeho združenia Diaľnica na 
Zemplín 

MsZ berie na vedomie/schvaľuje 

Splnené 

337/2021 
26.04.2021 

Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte 
Mestskej plavárne 

MsZ berie na vedomie 

- 

338/2021 
26.04.2021 

Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte 
Mestskej športovej haly 

MsZ berie na vedomie 

- 

339/2021 
26.04.2021 

Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za 
rok 2020 

MsZ berie na vedomie 

- 

340/2021 
14.06.2021 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej 

MsZ berie na vedomie 
- 

341/2021 
14.06.2021 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku 

MsZ berie na vedomie 
- 

342/2021 
14.06.2021 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej 

MsZ berie na vedomie 
- 

343/2021 
14.06.2021 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie 
problémov marginalizovanej rómskej komunity 

MsZ berie na vedomie 

- 

344/2021 
14.06.2021 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie pre časť mesta 
Milhostov    

MsZ berie na vedomie 

- 

https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25290
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25291
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25291
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25292
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25292
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25293
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25293
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25294
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25295
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25295
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25296
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25296
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25297
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25297
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25298
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25298
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25299
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/105?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25299
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25477
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25478
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25479
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25480
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25480
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25481
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25481
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345/2021 
14.06.2021 

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2021 

MsZ berie na vedomie 
- 

346/2021 
14.06.2021 

Záverečný účet mesta Trebišov za rok 2020 

MsZ berie na vedomie/schvaľuje/potvrdzuje/ukladá 
Splnené 

347/2021 
14.06.2021 

Zámer mesta Trebišov podieľať sa na založení občianskeho 
združenia ONDAVSKÉ CYKLOTRASY 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

348/2021 
14.06.2021 

Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa (Ladislav Demeter a Mária Demeterová) 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

349/2021 
14.06.2021 

Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa (Milan Matovič a Eva Matovičová) 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

350/2021 
14.06.2021 

Prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa (TK JUNIOR TV) 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

351/2021 
14.06.2021 

Zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien 
(METALPORT, s.r.o.) 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

352/2021 
14.06.2021 

Doplnenie lokalít do obstarania Zmien a doplnkov č. 7 
Územného plánu mesta Trebišov 

MsZ zrušuje uzn. č. 334/2021/schvaľuje 

Splnené 

353/2021 
14.06.2021 

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

MsZ berie na vedomie 

- 

354/2021 
14.06.2021 

Odvolanie a vymenovanie riaditeľa Technických služieb mesta 
Trebišov 

MsZ odvoláva/menuje 

Splnené 

355/2021 
14.06.2021 

Vymenovanie náčelníka Mestskej polície Trebišov 

MsZ menuje 
Splnené 

356/2021 
14.06.2021 

Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte 
Mestskej plavárne 
MsZ berie na vedomie 

- 

357/2021 
14.06.2021 

Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte 
Mestskej športovej haly 
MsZ berie na vedomie 

- 

358/2021 
14.06.2021 

Správa o výsledku kontroly prijatých opatrení na odstránenie 
nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných v 
predchádzajúcom období 
MsZ berie na vedomie 

- 

https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25482
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25483
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25484
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25484
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25485
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25485
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25486
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25486
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25487
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25487
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25488
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25488
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25489
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25489
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25490
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25490
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25491
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25491
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25492
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25493
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25493
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25494
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25494
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25495
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25495
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25495
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359/2021 
14.06.2021 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 

MsZ schvaľuje 
Splnené 

360/2021 
20.09.2021 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej 
MsZ berie na vedomie 

- 

361/2021 
20.09.2021 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku 
MsZ berie na vedomie 

- 

362/2021 
20.09.2021 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej 
MsZ berie na vedomie/schvaľuje 

Splnené 

363/2021 
20.09.2021 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a 
športu 
MsZ berie na vedomie 

- 

364/2021 
20.09.2021 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
MsZ berie na vedomie 

- 

365/2021 
20.09.2021 

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2021 

MsZ berie na vedomie 
- 

366/2021 
20.09.2021 

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2021 

MsZ berie na vedomie 
- 

367/2021 
20.09.2021 

Použitie prostriedkov rezervného fondu – AVŠ a letné kúpalisko 

MsZ schvaľuje 
Splnené 

368/2021 
20.09.2021 

Použitie prostriedkov rezervného fondu – cyklotrasy 

MsZ schvaľuje 
Splnené 

369/2021 
20.09.2021 

Použitie prostriedkov rezervného fondu – zriadenie pivničných 

kóji     MsZ schvaľuje 
Splnené 

370/2021 
20.09.2021 

Polročná monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2021 do 
30.06.2021 Programového rozpočtu mesta Trebišov 

MsZ berie na vedomie 

- 

371/2021 
20.09.2021 

Žiadosť o úverový produkt – kontokorentný úver 

MsZ schvaľuje 
Splnené 

372/2021 
20.09.2021 

Nákup osobných motorových vozidiel pre Mestskú políciu 
Trebišov 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

373/2021 
20.09.2021 

Dotácia pre mesto Hodonín za účelom poskytnutia pomoci 
ľuďom postihnutých prírodnou katastrofou 

MsZ zrušuje uzn, č, 176/2020/schvaľuje 

Splnené 

374/2021 
20.09.2021 

Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa (MUDr. Vladimír Dančák)   

MsZ schvaľuje 

Splnené 

https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/106?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25496
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25875
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25876
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25877
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25878
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25878
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25879
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25879
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25880
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25881
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25882
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25883
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25884
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25884
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25885
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25885
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25886
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25887
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25887
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25888
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25888
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25889
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25889


Zoznam prijatých uznesení MsZ v roku 2021 
 

7 
 

375/2021 
20.09.2021 

Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa (Ing. Jaroslav Korpáš a Paulína Korpášová) 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

376/2021 
20.09.2021 

Prenájom pozemkov za účelom zriadenia stavby (Trebišovské 
hotelové družstvo) 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

377/2021 
20.09.2021 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Bytový 
podnik Trebišov, s.r.o.) 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

378/2021 
20.09.2021 

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve (PaedDr. Blanka Matuchová) 

MsZ schvaľuje 
Splnené 

379/2021 
20.09.2021 

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve (Stredná odborná škola služieb 
a priemyslu sv. Jozafáta) 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

380/2021 
20.09.2021 

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme (Gréckokatolícka eparchia 
Košice) 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

381/2021 
20.09.2021 

Zriadenie vecného bremena (TAJBA, a.s.) 

MsZ schvaľuje 
Splnené 

382/2021 
20.09.2021 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (GREEN 
SIDE TV s.r.o.) 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

383/2021 
20.09.2021 

Doplnenie lokalít do obstarania Zmien a doplnkov č. 7 
Územného plánu mesta Trebišov 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

384/2021 
20.09.2021 

ZŠ M. R. Štefánika – obnoviteľný zdroj energie 

MsZ schvaľuje 
V plnení 

385/2021 
20.09.2021 

Trebišov – revitalizácia vnútrobloku sídliska Sever – lokalita 1 

MsZ schvaľuje 
Čiastočne 

386/2021 
20.09.2021 

Trebišov – revitalizácia vnútrobloku sídliska Sever – lokalita 2 

MsZ schvaľuje 
Čiastočne 

387/2021 
20.09.2021 

Trebišov – revitalizácia vnútrobloku sídliska Sever – lokalita 3 

MsZ schvaľuje 
Čiastočne 

388/2021 
20.09.2021 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Trebišov č. 170/2021 o určení výšky príspevkov v školách a 

školských zariadeniach   MsZ schvaľuje 

Splnené 

389/2021 
20.09.2021 

Udelenie Ceny mesta Trebišov 

MsZ udeľuje 
Splnené 

https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25890
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25890
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25891
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25891
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25892
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25892
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25893
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25894
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25894
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25895
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25895
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25896
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25897
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25897
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25898
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25898
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25899
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25900
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25901
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25902
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25903
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25903
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25903
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25904
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390/2021 
20.09.2021 

Návrh na udelenie Ceny predsedu Košického samosprávneho 
kraja 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

391/2021 
20.09.2021 
 

Vzdanie sa členstva v Komisii bytovej Mestského zastupiteľstva 
v Trebišove  

MsZ berie na vedomie 

- 

392/2021 
20.09.2021 

Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte 
Mestskej športovej haly 

MsZ berie na vedomie 

- 

393/2021 
20.09.2021 

Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Trebišov č. 140/2015 a 164/2019 o miestnych 
daniach v časti – Daň za užívanie verejného priestranstva za 
roky 2018 – 2020 
MsZ berie na vedomie 

- 

394/2021 
20.09.2021 

Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta Trebišov v Základnej škole Ivana Krasku 342/1, 
Trebišov za rok 2020 
MsZ berie na vedomie 

- 

395/2021 
13.12.2021 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej 
MsZ berie na vedomie 

- 

 

396/2021 
13.12.2021 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku 
MsZ berie na vedomie 

- 

397/2021 
13.12.2021 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej 
MsZ berie na vedomie 

- 

398/2021 
13.12.2021 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej 

MsZ berie na vedomie/schvaľuje 
Splnené 

399/2021 
13.12.2021 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a 
športu 
MsZ berie na vedomie 

- 

400/2021 
13.12.2021 

Aktualizácia Koncepcie rozvoja športu 2018 – 2022 

MsZ schvaľuje 
Splnené 

401/2021 
13.12.2021 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o poskytovaní 
dotácií 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

402/2021 
13.12.2021 

Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2022 s výhľadom 
na roky 2023 – 2024 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

403/2021 
13.12.2021 

Suma finančných prostriedkov vyčlenených na dotácie na rok 
2022 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25905
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25905
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25906
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25906
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25907
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25907
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25908
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25908
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25908
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25908
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25909
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25909
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/107?type=detailUznesenia&uznesenie_id=25909
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26258
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26259
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26260
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26261
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26262
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26262
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26263
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26264
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26264
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26265
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26265
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26266
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26266
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404/2021 
13.12.2021 

Postúpenie práv a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí dotácie 

MsZ schvaľuje/zrušené uznesením č. 441/2022 
Nesplnené 

405/2021 
13.12.2021 

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 5/2021 

MsZ berie na vedomie 
- 

406/2021 
13.12.2021 

Použitie prostriedkov rezervného fondu – transfer TS 

MsZ schvaľuje 
Splnené 

407/2021 
13.12.2021 

Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými 

organizáciami    MsZ schvaľuje 
Splnené 

408/2021 
13.12.2021 

Prevod nehnuteľného majetku (M.G.M. EXPRESS, s.r.o.) 

MsZ schvaľuje 
Splnené 

409/2021 
13.12.2021 

Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa (Peter Ondovčík a Ing. Anna Ondovčíková) 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

410/2021 
13.12.2021 

Postúpenie práv a povinností stavebníka 

MsZ schvaľuje 
Splnené 

411/2021 
13.12.2021 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – 
Kruhová križovatka Vrátna, SNP, Nemocničná 
(Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.) 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

412/2021 
13.12.2021 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – 
Kruhová križovatka Čsl. armády, Komenského 
(Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.) 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

413/2021 
13.12.2021 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
(Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.) 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

414/2021 
13.12.2021 

Zvýšenie hygienického a technického štandardu MsKS Trebišov 
v súvislosti s pandémiou COVID-19 

MsZ schvaľuje 

V plnení 

415/2021 
13.12.2021 

Cyklotrasa – mesto Trebišov – I. etapa 

MsZ schvaľuje 
V plnení 

416/2021 
13.12.2021 

Vodozádržné opatrenia v Trebišove – Kutnohorská 

MsZ schvaľuje  
V plnení 

417/2021 
13.12.2021 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

418/2021 
13.12.2021 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

MsZ schvaľuje 

Splnené 

https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26267
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26268
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26269
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26270
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26270
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26271
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26272
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26272
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26273
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26274
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26274
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26274
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26275
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26275
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26275
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26276
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26276
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26277
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26277
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26278
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26279
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26280
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26280
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26281
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26281
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419/2021 
13.12.2021 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských 
zariadení na rok 2022   

MsZ schvaľuje 

Splnené 

420/2021 
13.12.2021 

Zriadenie združenia obcí Ondavské cyklotrasy 

MsZ schvaľuje 
Splnené 

421/2021 
13.12.2021 

Voľba člena Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva v 
Trebišove   

MsZ volí 

Splnené 

422/2021 
13.12.2021 

Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2022 

MsZ berie na vedomie 
- 

423/2021 
13.12.2021 

Informatívna správa o postupe prác na stavbe „Rekonštrukcia 
mestskej športovej haly“ 
MsZ berie na vedomie 

- 

424/2021 
13.12.2021 

Informatívna správa o stavbách „Kruhová križovatka ulíc M. R. 
Štefánika, J. Kostru“, „Sídlisko Juh – spevnené plochy a 
parkoviská“, „Kutnohorská ulica – parkovisko a stavebné úpravy, 
vodozádržné opatrenia“ 
MsZ berie na vedomie 

- 

425/2021 
13.12.2021 

Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytových 
domov na sídlisku Juh 
MsZ berie na vedomie 

- 

426/2021 
13.12.2021 

Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva v Trebišove za rok 2020 
MsZ berie na vedomie 

- 

427/2021 
13.12.2021 

Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Trebišov č. 84/2008 – Prevádzkový poriadok 
pohrebiska – Cintorínsky poriadok mesta Trebišov v znení 
dodatkov č. 1, 2 a 3 
MsZ berie na vedomie 

- 

428/2021 
13.12.2021 

Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Trebišov č. 153/2017 o ovzduší a o poplatku 
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 
MsZ berie na vedomie 

- 

429/2021 
13.12.2021 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 

MsZ schvaľuje 
Splnené 

 

 

https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26282
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26282
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26282
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26283
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26284
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26284
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26285
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26286
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26286
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26287
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26287
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26287
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26287
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26288
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26288
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26289
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26289
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26290
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26290
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26290
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26290
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26291
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26291
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26291
https://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz/108?type=detailUznesenia&uznesenie_id=26292

