
 

V Trebišove 07. 12. 2022 
Č. j.: 14164/2022/1-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 2. zasadnutie Mestského  zastupiteľstva 

v Trebišove, ktoré sa uskutoční           

 pondelok 12. decembra 2022 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. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2022 

11. Použitie prostriedkov rezervného fondu – odstránenie stavby „Kôlňa č. s. 2747 na pozemku 

parc. č. 5007/5 v Trebišove 

12. Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 - 2025 

13. Zásady odmeňovania členov volených orgánov 

14. Suma finančných prostriedkov vyčlenených na dotácie na rok 2023 

15. Cenník služieb poskytovaných mestom 

16. Prevod nehnuteľného majetku mesta zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa       

(Mgr. Magdaléna Kolodiová a Ing. Marián Kolodi) 

17. Prevod nehnuteľného majetku mesta zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa (GREEN 

SIDE TV s.r.o.) 

 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV  



18. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Mgr. Magdaléna Kolodiová          

a Ing. Marián Kolodi) 

19. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Trebišovská energetická, s.r.o.) 

20. Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu mesta Trebišov 

21. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

22. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnych daniach  

23. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi 

24. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2023 

25. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 129/2013 o parkovaní 

a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách 

26. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 177/2022 o určení výšky 

príspevkov v školách a školských zariadeniach 

27. Príspevok za stravovanie dieťaťa v Mestských detských jasliach 

28. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku mestskej rady 

29. Záznam Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly Projekty 

zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy       

KA-029/2022/1090 

30. Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov 

31. Organizačno-technické zabezpečenie referenda v roku 2023 

32. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove na rok 2023 

33. Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytov na sídlisku Juh v Trebišove 

34. Informatívna správa o priebehu výstavby stavby Kompostárne Trebišov 

35. Správa o výsledku kontroly činnosti strediska Mestskej vnútornej ochrany Trebišov 

36. Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 

2021 

37. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trebišov na 1. polrok 2023 

38. Rôzne 

39. Záver 

 

 

 

 

 

 

                                                            PhDr. Marek Čižmár  v. r.     



 

Komisia finančná         
                                                                                                              

Číslo: 6 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022 

 

 

 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

 



1 

 

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  
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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 



 
 

Komisia výstavby a majetku       
                                                                                                              

Číslo: 7 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022 

 

 

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 12. 12. 2022. 

 

 

 

          

 

 

 

Predkladá: Ing. Dušan Biž, predseda komisie 

Spracoval: Bianka Ferenčíková, tajomník komisie 

 

 

V Trebišove 30.11.2022 

 

 

 

Ing. Dušan Biž  v. r. 
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Komisia výstavby a majetku 
 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 28.11.2022 
 

 

     Poslanci    Neposlanci 

 

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

                                                   2. Ing. Martin Telepovský                  2. Ing. Vincent Pristáš 

    3. František Tomko                                                                                                                     

    4. Jozef Krucovčin  

                                        

Neprítomní členovia komisie:         1. Ing. Eduard Soták  

                                                                                                

                                                                                          

Ostatní prítomní:                      1. Ing. arch. Alexander Bugala 

             2. Mgr. Peter Sovák 

                      3. JUDr. Martin Galgoczy 

           4. Mgr. Katarína Futóva 

            

               

                                                                                                                       

Priebeh rokovania: 

 

1. Úvod 

 

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

 

2. Prevod nehnuteľného majetku mesta zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

    (GREEN SIDE TV s.r.o.) 

3. Prevod nehnuteľného majetku mesta zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

    (Mgr. Magdaléna Kolodiová a Ing. Marián Kolodi) 

4. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Mgr. Magdaléna Kolodiová  

  a Ing. Marián Kolodi) 

5. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Trebišovská energetická, s.r.o.) 

6. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Trebišov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a  

    drobnými stavebnými odpadmi 

7. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 129/2013 o parkovaní     

    a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách 

8. Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu mesta Trebišov 

9. Záznam Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly 

Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy KA- 

029/2022/1090 

10. Informatívna správa o priebehu výstavby Nájomných bytov na sídlisku Juh 

11. Informatívna správa o priebehu výstavby Kompostárne 

  12. Rôzne 
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  13. Diskusia 

  14.  Záver 

 

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

 

2. Prevod nehnuteľného majetku mesta zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

    (GREEN SIDE TV s.r.o.) 

 

Mesto Trebišov je vlastníkom pozemkov parc. č. 4208/8 a parc. č. 4208/12, ktoré sú po realizácii 

terajšej výstavby bytového domu a budúcej výstavby garáží v lokalite, aj bez faktického prístupu a tým 

sú pre mesto Trebišov nevyužiteľné. V záujme ďalšieho zhodnotenia územia požiadala obchodná 

spoločnosť GREEN SIDE TV s.r.o. mesto Trebišov o zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta, za 

pozemky vo vlastníctve GREEN SIDE TV s.r.o. s tým, že tieto svoje pozemky prevedie na mesto 

Trebišov vrátane už vybudovaných povrchových inžinierskych stavieb a teda cca. 15 parkovacích 

miest, prístupovej cesty k nim a taktiež chodníkov. 

 

Diskusia: 

Ing. Biž upozornil, že je potrebné sa vysporiadať s ťarchou – záložným právom na pozemku p. č. 

4202/4 spoločnosti GREEN SIDE TV s.r.o. Ďalej predseda komisie uviedol, že na novooddeľovanom 

pozemku parc. č. 4202/88 v zmysle predloženého geometrického plánu bolo uvažované v projektovej 

dokumentácii stavby bytového domu s detským ihriskom. Aj s touto skutočnosťou sa bude potrebné 

vysporiadať. 

 

Členovia komisie prejednali navrhovanú zámenu pozemkov zo strany žiadateľa a skonštatovali, že 

predmetná zámena pozemkov je pre mesto výhodná jednak z hľadiska výmery zamieňaných pozemkov 

v prospech Mesta Trebišov a jednak z hľadiska už spomínaných vybudovaných parkovacích miest pre 

obyvateľov priľahlých bytových domov. 

 

Stanovisko komisie:  

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 28.11.2022 prerokovala vyššie uvedený materiál a  

odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak ako bol písomne 

predložený 

 

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

Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie tak ako bol písomne 

predložený. 

  

3. Prevod nehnuteľného majetku mesta zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

    (Mgr. Magdaléna Kolodiová a Ing. Marián Kolodi) 

 

JUDr. Galgoczy stručne oboznámil členov komisie výstavby a majetku s uvedeným materiálom. 

 

Diskusia: 

Ing. Biž upozornil, že je potrebné sa vysporiadať s ťarchou – záložným právom na pozemku registra 

CKN s parc. č. 3696/3, ktorého časť v zmysle predloženého geometrického plánu bude predmetom 

prevodu. Ďalej uviedol, že bude potrebné venovať pozornosť trasovaniu budúceho chodníka tak, aby 

nedošlo k znemožneniu parkovania vozidiel najmä pre obyvateľov bytových domov Hurbanovej ulice. 

 

Ing. Telepovský v diskusii navrhoval možnosti zmeny trasovania chodníka. 
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V rámci diskusie pán Ing. Pristáš sa opýtal, či sa v končenom dôsledku bude jednať o polyfunkčný 

objekt alebo o bytový dom, nakoľko v technickej správe žiadateľ nemá uvedené funkčné využitie 

stavby, preto podľa neho môže v konečnom dôsledku byť vybudovaný len bytový dom, pán Ing. 

Pristáš sa to pýtal aj v súvislosti so zásobovaním prevádzok ak by sa jednalo o polyfunkčný objekt. 

 

JUDr. Galgoczy uviedol že zmenou územného plánu dôjde k zadefinovaniu stavby na bytový dom, 

tým pádom nie je potrebné riešiť otázky spojené s polyfunkčným objektom. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 28.11.2022 prerokovala vyššie uvedený materiál 

a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak ako bol písomne 

predložený. 

 

Hlasovanie: za – 5 členovia, proti – 1 členov, zdržal sa: - 0 členov 

Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie tak ako bol písomne 

predložený. 

 

4. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Mgr. Magdaléna Kolodiová  

  a Ing.Marián Kolodi) 

 

Ing. Bugala oboznámil členov komisie výstavby a majetku s uvedeným materiálom, pričom uviedol, že 

ide o typickú situáciu, ktorá sa rieši na pravidelnej báze, keď ide o vybudovanie inžinierskych sietí 

a spevnených plôch na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta a zostávajú vo vlastníctve mesta, 

takže sa vlastnícke vzťahy nezmenia.  
 

Diskusia: 

Do diskusie na neprihlásil žiadny člen komisie. 

 

Stanovisko komisie:  

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 28.11.2022 prerokovala vyššie uvedený materiál 

a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak ako bol písomne 

predložený. 

 

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

Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie tak ako bol písomne 

predložený. 

 

5. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Trebišovská energetická, s.r.o.) 

 

JUDr. Galgoczy v krátkosti uviedol, Trebišovská energetická, s.r.o., chce napojiť na spoločnú kotolňu 

budovu teplovodom budovu Oremusu, ktorá sa nachádza za Hotelom Zemplín, a k tomu potrebuje 

zriadiť vecné bremeno.  

 

Diskusia: 

Do diskusie na neprihlásil žiadny člen komisie. 

 

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 28.11.2022 prerokovala vyššie uvedený materiál a 

odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak ako bol písomne 

predložený. 

 

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

Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie tak ako bol písomne 

predložený. 
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6. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Trebišov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a  

    drobnými stavebnými odpadmi 

 

JUDr. Galgoczy uviedol, že VZN reflektuje na zmenu zákona a už celé mesto prechádza na 

množstvový zber odpadov. 

 

Diskusia: 

V diskusii p. Tomko upozornil na potrebu riešenia nádob na odpad pre obyvateľov Cukrovarskej ulice. 

 

Stanovisko komisie:  

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 28.11.2022 prerokovala vyššie uvedený materiál 

a vzala ho na vedomie. 

 

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

 

7. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 129/2013 o parkovaní      

     a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách 

 

Mgr. Futóva uviedla, že sa zadefinoval výraz obytná zóna a bližšie sa zadefinovali podmienky na 

získanie vyhradeného parkovacieho miesta, a to na sídliskách, ktoré sú v súvislosti s parkovaním už 

beztak preexponované a celkovo je parkovacích miest málo.  

JUDr. Galgoczy uviedol, že pribúdajú žiadosti, kde občan, ktorý má živnosť a má ju nahlásenú priamo 

v byte, si na svoju adresu nahlási aj prevádzku, a takýto občan si následne nárokuje vyárendovanie 

miesta, resp. viacero parkovacích miest.  

Diskusia: 

Ing. Pristáš navrhol, či by nebolo vhodné na každej ulici urobiť  všeobecné parkovacie miesto a môže 

tam parkovať každý, kto je držiteľom parkovacieho preukazu. 

 

Stanovisko komisie:  

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 28.11.2022 prerokovala vyššie uvedený materiál a 

odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak ako bol písomne 

predložený.  

 

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

Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie tak ako bol písomne 

predložený. 

 

8. Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu mesta Trebišov 

 

Ing. Bugala vymenoval jednotlivé lokality, v rámci ktorých má dôjsť k zmene, uviedol súčasný stav, 

navrhovaný stav a zdôvodnenie navrhovanej zmeny, ktoré prediskutovali členovia komisie. 
 

Stanovisko komisie:  

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 28.11.2022 prerokovala vyššie uvedený materiál a 

odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak ako bol písomne 

predložený. 

 

Hlasovanie: za – 6 členovia, proti – 0 členov, zdržal sa: - 0 členov 
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Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie tak ako bol písomne 

predložený. 

 

9. Záznam Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly 

    Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy     

    KA- 029/2022/1090 

 

JUDr. Galgoczy uviedol, že NKÚ prišiel na mesto skontrolovať, či stavby, na ktoré boli poskytnuté 

peniaze vládou, alebo skrz nejakú dotáciu, či po rekonštrukcii spĺňajú, že sú energeticky efektívnejšie, 

nakoľko mesto žiadosti o finančný príspevok/dotáciu odôvodňovalo tým, že chceme dosiahnuť 

energetické zvýhodnenie/hospodárnosť predmetných stavieb, čiže, či sa naplnil cieľ dotácie.   
 

Stanovisko komisie:  

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 28.11.2022 prerokovala vyššie uvedený materiál a  

odporúča mestskému zastupiteľstvu vziať ho na vedomie. 

 

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

Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie tak ako bol písomne 

predložený. 

 

10. Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytových domov na sídlisku JUH 

 

Práce pokračujú podľa schválenej projektovej dokumentácie. Harmonogram výstavby je v dôsledku 

problémov na strane dodávateľa stavby v omeškaní 10 – 12 týždňov. Prebiehajú murovacie a 

betonárske práce na úrovni 4 - 5 NP. Dodávateľ stavby deklaruje zámer uzatvoriť stavby do nástupu 

zimného počasia (cca. do Vianoc). To znamená, že do daného termínu by mala byť dokončená betonáž 

všetkých stropov a montáž výplní otvorov (okien a vonkajších dverí).  

V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce na inštaláciách inžinierskych sietí a na hrubých úpravách 

vonkajších terénov. Po uzatvorení stavby dodávateľ bude intenzívne pokračovať montážou vnútorných 

technických rozvodov a inštalácii.  

Mesto z pozície investora v spolupráci s dodávateľom a projektantom stavby požiadalo o schválenie 

dotácie od MVDSR a úveru od ŠFRB podľa pravidiel pre navýšenie rozpočtu stavieb v dôsledku 

nepredvídaného nárastu cien stavebných materiálov.  

 

Stanovisko komisie:  

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 28.11.2022 prerokovala vyššie uvedený materiál a  

odporúča mestskému zastupiteľstvu vziať ho na vedomie. 

 

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

Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča schváliť informatívnu správu tak ako bola písomne 

predložená. 

 

11. Informatívna správa o priebehu výstavby Kompostárne v Trebišove 

 

Práce prebiehajú v zmysle projektu stavby a ZoD. Oproti pôvodnému harmonogramu je na stavbe sklz 

3-4 mesiace. Aktuálne sa realizujú práce na dozrievacej ploche, manipulačnej ploche, systéme 

vsakovania a prípojkách inžinierskych sietí. Mesto Trebišov ako investor v spolupráci s projektantom a 

dodávateľom operatívne rieši problémy, ktoré vznikajú na stavbe v dôsledku predchádzajúceho 

nevhodného užívania dotknutých pozemkov. Mesto ako investor sa prostredníctvom Technických 
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služieb Trebišov aktívne podieľa na riešení nepredvídaných komplikácií, ktoré vznikli v priebehu 

zemných prác. 

 

Stanovisko komisie:  

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 28.11.2022 prerokovala vyššie uvedený materiál a 

odporúča mestskému zastupiteľstvu vziať ho na vedomie. 

 

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

Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča schváliť informatívnu správu tak ako bola písomne 

predložená. 

 

12. Rôzne 

 

Do bodu rôzne nebol predložený žiadny materiál na prerokovanie. 

 

13. Diskusia 

 

Terminál intergrovanej osobnej dopravy (TIOP) – Ing. Pristáš navrhuje zvážiť prechody pre chodcov 

a parkovanie. 

 

 

Zapísal: Bianka Ferenčíková, tajomník komisie 

Schválil: Ing. Dušan Biž, predseda komisie 



 
 

Komisia bytová 
                                                                                                              

Číslo: 8 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022                 

 

 

Názov materiálu: Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej 

 

 

Obsah materiálu: - informatívna správa 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie bytovej zo dňa 26. 09. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Mgr. Viera Mokáňová, predsedníčka komisie 

Spracoval: Mgr. Petronela Lučanská, tajomníčka komisie 

 

 

 

 

V Trebišove 06. 10. 2022      Mgr. Viera Mokáňová  v. r. 



Strana 1 z 7 

 

 Komisia bytová        
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 26.09.2022 
 

 

 

 

 

        Poslanci     Neposlanci 

 

 

Prítomní členovia komisie:     1. Mgr. Viera Mokáňová   1.  Mgr. Martin Dzielavský 

      2. Mgr. Martin Begala   2. Mgr. Mária Duduričová 

     3. Ladislav Ivan    3. Ing. Eduard Soták                         

                                                                                                

   

               

Ostatní prítomní:                       1. Ing. Marián Číž 

 2. Mgr. Petronela Lučanská  

           

 

Neprítomní:        1. Mgr. Roman Ostrožovič                            

 

           

 

 

Priebeh rokovania:  

 

1 Kontrola uznesení zo zasadnutia Komisie bytovej dňa 22.06.2022: 
 

1.1. Pridelené byty  -  Komisia bytová zo dňa 22.06.2022: 

 

IV. kategória: 

2307/27-12  ul. Ivana Krasku   Korová Marcela – byt odovzdaný 8.7.2022, 

IV. kategória,  2.-izbový,  44,76 m2,  III. poschodie, dlh na byte k 8.7.2022: 821,37 € 

 

Pridelené byty  -  Komisia bytová zo dňa 22.6.2022: 

Bod 2 

I. kategória:    ul. SNP   3886/106-17  - nájomca Pigula Jozef – nájomná zmluva od 1.9.2022 do 

30.6.2023.  

 

Pridelené byty – Komisia bytová zo dňa 07.09.2022 – do Mestského  zastupiteľstva. 

I. kategória:     ul. SNP   3885/98-6  byt pridelený Gašparovej Eve – zatiaľ neprevzatý – nájomná  

zmluva do 31.3.2023. 

IV. kategória:  ul. Ivana Krasku   2307/27-12  - KB byt nepridelila, nakoľko nie je vhodný kandidát.  
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1.2. Predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomných zmlúv končiacich k 31.03.2022 

Bod 2.  

 

Komisia odporúčala oddeleniu sociálnych vecí MsÚ v Trebišove, aby prostredníctvom terénnych 

sociálnych pracovníkov vyzvali nájomcov mestských nájomných bytov IV. kategórie, ktorí nesplnili 

podmienky predĺženia platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy, k dojednaniu úhrady dĺžnej sumy 

za nájom, uzatvoreniu splátkového kalendára ako aj k uzatvoreniu platnosti nájomnej zmluvy. Zároveň 

komisia odporúča, aby im TSP boli nápomocní pri vypísaní žiadosti o predĺženie platnosti nájomnej 

zmluvy, a s uvedenou žiadosťou ich odporúčali na BP TV, s.r.o. k dojednaniu uvedených náležitosti 

súvisiacich s predĺžením platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy. 

 

Terénni sociálni pracovníci prostredníctvom  žiadosti sociálneho oddelenia o súčinnosť vyzvali 

dotyčných nájomcov k uzatvoreniu NZ, dojednaniu úhrady dĺžnej sumy za nájom, k uzatvoreniu 

splátkového kalendára. 

 

1.3. Predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomných zmlúv končiacich k 30.06.2022 

Bod 3. 

D č. Nájomca 

P
la

tn
o

sť
 

u
rč

en
ia

 

n
áj

o
m

cu
 a

 

N
Z

 

Poznámka 

Dlh 

Sp
ln

en
ie

 
p

o
d

m
. ku výška 

I. kategória 
3538/1-2 Kolesárová 

Serafína 

31.12.2022 Vyplatila celý dlh (18.7.2022)- určenie 

nájomcu a NZ do 31.12.2022 

. 

31.8.2022 0 A 
 
 
 

3758/94-

14 
Gora Michal   31.12.2022 Zaplatil splátku dlhu (300€ + ďalšie 

splátky) – určenie nájomcu a NZ do 

31.12.2022 

31.8.2022 137,63 A 

3758/94-

16 
Hudáková Jana  31.12.2022 Vyplatila celý dlh (11.7.2022)- 

určenie nájomcu a NZ do 31.12.2022 

31.8.2022 0 A 
 
 
 

3886/104-

1 
Duč Marek 31.12.2022 Zaplatil splátku dlhu 300 € 

(14.7.2022), určenie nájomcu a NZ 

do 31.12.2022. 

31.8.2022 691,54 A 

IV. kategória 

2231/38-

7 

Demeter 

Andrej, Júlia  

30.9.2022 Vyplatili nájomné a dlh 60 €, určenie 

nájomcu a NZ do 30.9.2022  

31.7.2022 30,19 A 

2307/27-

4 

Šandorová 

Monika, Elemír 

30.9.2022 Zaplatili nájomné a splátku dlhu 83 €, 

splátkový kalendár od 18.5.2021. 

Určenie nájomcu a NZ do 30.9.2022  

31.8.2022 561,41 A 

2311/31-

1 

Pulková 

Jarmila, Tomáš 

31.3.2022 Zaplatili nájomné a splátku dlhu (100 

€), splátkový kalendár od 20.4.2021. 

Určenie nájomcu a NZ do 30.9.2022 

31.8.2022 1089,80 A 

3542/44-

7 

Šandorová 

Margita, 

Severín 

30.9.2022 Zaplatili splátku dlhu a nájomné 

100€, splátkový kalendár od 

20.7.2021. Určenie nájomcu 

a nájomná zmluva do 30.9.2022. 

31.8.2022 464,86 A 

3542/44-

8 Zajacová Stela  

30.9.2022 Zaplatila nájomné a splátku dlhu 130 

€, splátkový kalendár od 19.10.2020. 

Určenie nájomcu a NZ do 30.9.2022. 

7.9.2022 4 898,57 A 

3542/46-

4 
Maďarová 

Jolana, Michal 

30.9.2022 Zaplatili nájomné a splátku dlhu 130 

€, splátkový kalendár od 21.9.2015. 

Určenie nájomcu a NZ do 30.9.2022. 

30.9.2022 9 357,70 A 

3542/46- Tancoš Andrej, 30.9.2022 Zaplatili nájomné a splátku dlhu (165 31.8.2022 1 815,07  A 
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5 Valéria €), splátkový kalendár od 28.10.2021. 

Určenie nájomcu a NZ do 30.9.2022. 

3896/48-

2 Kešeľ Ján, 

Tamara 

30.6.2022 Nezaplatili nájomné ani splátku dlhu,  

splátkový kalendár od 15.11.2021. 

NZ nepredĺžená (platnosť do 

30.6.2022). 

31.8.2022 691,34 N 

3897/54-

4 
Kuviková 

Silvia 

30.9.2022 Zaplatila nájomné a splátku dlhu (120 

€), splátkový kalendár od 19.4.2021. 

Určenie nájomcu a NZ o 30.9.2022. 

31.8.2022 3051,24  A 

3898/55-

1 

Demeter 

Dušan, Terézia 

30.9.2022 Zaplatil splátku dlhu a nájomné 110e, 

určenie nájomcu a NZ do 30.9.2022 

31.8.2022 1099,39 A 

3898/58-

4 
Balog Ladislav, 

Silvia 

30.9.2022 Zaplatili nájomné a splátku dlhu 150 

€, splátkový kalendár od 13.7.2022. 

Určenie nájomcu a NZ do 30.9.2022 

31.8.2022 1151,44 A 

3919/569

-1 
Balogová 

Silvia, Matúš 

30.9.2022 Zaplatili nájomné a splátku dlhu 

100€, určenie nájomcu a NZ do 

30.9.2022 

31.8.2022 109,16 A 

3921/69-

2 
Balog Ľudovít, 

Jana 

30.9.2022 Zaplatili nájomné a splátku dlhu (110 

€). Určenie nájomcu a NZ do 

30.9.2022 

31.8.2022 352,63  A 

 

1.4. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 

Bod 5 

D č. Nájomca 

P
la

tn
o
sť

 

u
rč

en
ia

 

n
áj

o
m

cu
 a

 

N
Z

 

Poznámka 

Dlh 

Sp
ln

en
ie

 
p

o
d

m
. ku výška 

VI. kategória 
2308/29-2 Karička Maroš 31.12.2021 Nezaplatil nájomné ani splátku dlhu – NZ 

nepredĺžená (platnosť do 31.12.2021)  

31.8.2022 1 905,37 N 
 
 
 

 

1.5. Žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy 

Bod 11.3 

D č. Nájomca 

P
la

tn
o
sť

 

u
rč

en
ia

 

n
áj

o
m

cu
 a

 

N
Z

 

Poznámka 

Dlh 

Sp
ln

en
ie

 
p

o
d

m
. ku výška 

VI. kategória 
2312/33-

10 

Kováč Jozef 30.9.2022 Zaplatili nájomné a splátku dlhu 

splátkový kalendár od 7.6.2022. Určenie 

nájomcu a NZ do 30.9.2022 

31.8.2022 1408,70 A 
 
 

 

Komisia odporúča oddeleniu sociálnych vecí MsÚ v Trebišove, aby prostredníctvom terénnych 

sociálnych pracovníkov vyzvali nájomcov mestských nájomných bytov IV. kategórie, ktorí nesplnili 

podmienky predĺženia platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy, k dojednaniu úhrady dĺžnej sumy 

za nájom, uzatvoreniu splátkového kalendára ako aj k uzatvoreniu platnosti nájomnej zmluvy. Zároveň 

komisia odporúča, aby im TSP boli nápomocní pri vypísaní žiadosti o predĺženie platnosti nájomnej 

zmluvy, a s uvedenou žiadosťou ich odporúčali na BP TV, s.r.o. k dojednaniu uvedených náležitosti 

súvisiacich s predĺžením platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy 

Hlasovanie: 

Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa:   0 
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2. Predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomných zmlúv končiacich k 30.9.2022 

 
Predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomných zmlúv končiacich k 30.9.2022 

                                                                                                                   

I. kategória:  

 
Číslo bytového  Ulica     Nájomca                             Výška mesačného   Aktuálny dlh k      Dátum               

domu                                                                           nájmu                     31.8.2022              predch. 

                                                                                                                                                 predĺženia         
3758/94-1 SNP Rohaľ Jozef         270,00  713,92     1.10.2021 

3758/94-15 SNP Botka Rudolf Ing.        170,00  0,00     1.4.2022 

3885/98-2 SNP Vašková Viera         233,00   0,00     1.4.2022 

3885/100-19 SNP Ternerová Mária         130,00  0,00     1.4.2022 

3885/102-27 SNP Vargová Erika Mgr.        235,00  1 393,65     1.4.2022 

3886/104-11 SNP Cifra Dalibor         233,00  714,22     1.4.2022 

3886/106-26 SNP Antalová Martina         269,28  0,00    1.4.2022 

3886/108-33 SNP Pajtašová Jarmila          289,44  4 424,28    1.4.2022 

   

 

Číslo bytového  Ulica     Nájomca                             Výška mesačného   Aktuálny dlh k      Dátum               

domu                                                                           nájmu                     31.8.2022              predch. 

                                                                                                                                                 predĺženia        

    
II. kategória: 
         

1645/1-23 Zimná Zajacová Alžbeta   75,70  0,00  1.10.2021 

1645/1-25 Zimná Kora Matúš   124,19  85,34  1.4.2022 

1645/1-26 Zimná Tipan Emil   70,19  0,00  1.4.2022 

1645/1-27 Zimná Džudžová Petra   88,00  0,00  1.4.2022 

1645/3-12 Zimná Botošová Lucia,Juraj  89,00  0,00  1.4.2022 

1645/3-13 Zimná Kanalošová Denisa  69,00  69,00  1.4.2022 

1645/3-16 Zimná Kanalošová Jana   87,78  0,00  1.4.2022 

1645/5-2 Zimná Tancošová Silvia   52,88  0,00  1.4.2022 

1645/5-4 Zimná Bodor Ladislav   92,00  184,00  1.4.2022 

         

 

Číslo bytového  Ulica                Nájomca                   Výška mesačného   Aktuálny dlh k      Dátum               

domu                                                                           nájmu                     31.8.2022              predch. 

                                                                                                                                                 predĺženia        

IV. kategória: 

 
2205/32-12 Záhradná Balog Matúš,Anna  35,00   103,55  1.10.2021 

2231/38-7 Záhradná Demeter Andrej,Júlia  40,00   70,19  1.7.2022 

2231/38-9 Záhradná Pulko Ladislav   14,00   56,43  1.4.2022 

2307/27-4 I.Krasku               Šandorová Monika,Elemír  33,00   561,41  1.7.2022 

2307/27-5 I.Krasku               Pohlotková Juliana,Ladis.  26,32    95,70  1.4.2022 

2308/29-3 I.Krasku               Balog Milan   45,00   118,98  1.4.2022 

2311/31-1 I.Krasku  Pulková Jarmila,Tomáš  34,20 1 089,80  1.7.2022 

3542/44-7 Záhradná Šandorová Margita,Sever.  77,00      64,86  1.7.2022 

3542/44-8 Záhradná Zajacová Stela   83,15 4 898,57  1.7.2022 

3542/46-4 Záhradná Maďarová Jolana,Michal  83,00 9357,70  1.7.2022 

3542/46-5 Záhradná Tancoš Andrej,Valéria             115,00 1815,07  1.7.2022 

3542/46-12 Záhradná Zajac František,Ľudmila  90,00    180,91  1.4.2022 

3897/54-4 Záhradná Kuviková Silvia   90,00 3051,24  1.7.2022 

3898/55-1 Záhradná Demeter Dušan,Terézia  90,00 1099,39  1.7.2022 

3898/56-2 Záhradná Rác Michal,Svetlana  70,00 1279,61  1.1.2020 

3898/58-4 Záhradná Balog Ladislav,Silvia             100,00 1151,44  1.7.2022 

3919/59-1 Záhradná Balogová Silvia,Matúš  90,00    109,16  1.7.2022 

3921/69-2 Záhradná Balog Ľudovít,Jana  75,00    352,63  1.7.2022 

3921/71-4 Záhradná Kováčová Denisa,Viktor  80,00        0,00  1.4.2022 
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I.Kategória 

Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do 31.03.2023 u 

nájomníkov, ktorí sú bez dlhu. 

Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do 31.12.2022 u 

nájomníkov Rohaľ Jozef, Cifra Dalibor, s podmienkou vyplatenia sumy 300 € pri podpise nájomnej 

zmluvy, uzatvorenia splátkového kalendára na zvyšok dlhu. 

Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do 31.12.2022 u nájomcu 

Pajtášová Jarmila, s podmienkou vyplatenia sumy 300 € pri podpise nájomnej zmluvy, s upozornením 

na ukončenie nájomnej zmluvy a nepredĺženie nájomného vzťahu v prípade nedodržiavania 

splátkového kalendára a pravidelnej platby nájomného. 

II. Kategória 

Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do 31.12.2022 

u nájomníkov, ktorí sú bez dlhu. 

Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do 31.12.2022 u 

nájomníkov Kora Matúš, Kanalošová Denisa, s podmienkou vyplatenia celej čiastky dlhu pri podpise 

zmluvy. 

Komisia odporúča predlženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do 31.12.2022 u nájomcu 

Bodor Ladislav, s podmienkou vyplatenia sumy 100€ pri podpise nájomnej zmluvy a uzatvorenia 

splátkového kalendára na zvyšok dlhu.  

IV. Kategória 

Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do 31.03.2023 

u nájomníkov, ktorí sú bez dlhu. 

Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do 31.12.2022, 

s podmienkou vyplatenia dĺžnej sumy 50 € pri podpise nájomnej zmluvy, uzatvorenia splátkového 

kalendára na zvyšok dlhu. 

Hlasovanie: 

Za: 6       Proti: 0    Zdržal sa:        0 

 

 

3  Žiadosť o byt po zomrelej dcére a odkúpenie bytu 
 

I. kategória: 

2217/21-5   ul. Berehovská  - nájomníčka Uhrinová Magdaléna, nar. 23.4.1953 zomrela -                   

o byt po zomrelej dcére žiada matka  Janka Jakabová, bytom Stanča. V byte je nahlásená 1 osoba – 

nájomníčka Uhrinová Magdaléna. Pani Jakabová predložila overené čestné prehlásenie, že bývala 

s dcérou v jednej domácnosti. Dlh k 31.8.2022: 120,52 € 

 

Komisia berie na vedomie  prechod nájmu mestského nájomného bytu v zmysle zákona.  

Hlasovanie: 

Za: 6    Proti:  0    Zdržal sa:          0 

                                                      

4 Rôzne  

 
4.1.  Žiadosť o prechod nájmu 

IV. kategória: 

2451 č.135  I. Krasku   - Makuňová Denisa – žiada o prechod nájmu do unimobunky. 

Bunka č. 135 nebola prideľovaná – na základe  rozhodnutia KB z júna 2018, kde KB nedoporučila 

prideľovať ako mestský nájomný byt.       

 

Komisia  neodporúča prideliť unimobunku ako mestský nájomný byt, nakoľko uvedená unimobunka 

nie je priestor vhodný na bývanie. 

Hlasovanie: 
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Za: 6    Proti:  0    Zdržal sa:   0 

 

4.2.  Žiadosť o prepis mestského nájomného bytu 

Jolana Maďarová, Michal Zajac, Hlavná 69/44, 076 15  Hrčeľ žiadajú o prepis mestského  nájomného 

bytu na ul. Záhradná 3542/46, Trebišov, ktorého sú nájomcami na nájomcov Ivana Zajacová a Gejza 

Peter (a ich dve deti), trvale bytom Michalovská 93/32, Sobrance, ktorí na uvedenej adrese žijú od 

roku 2019. 

 

Komisia odporúča vyzvať Jolanu Maďarovú a Michala Zajaca, aby uvedený mestský nájomný byt 

odovzdali a vyrovnali dlh na byte. Potom si môže žiadateľka Ivana Zajacová podať žiadosť 

o pridelenie mestského nájomného bytu. 

Hlasovanie: 

Za: 6    Proti:  0    Zdržal sa:       0 

 
4.3.  Žiadosť o predĺženie nájomného zmluvy mestského nájomného bytu 

Tatiana Kuviková, Záhradná 3542/46, 075 01  Trebišov žiada o predĺženie nájomnej zmluvy 

mestského nájomného bytu. Uzatvorila splátkový kalendár dňa 08.09.2022.  

 

Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do 31.12.2022, 

s podmienkou vyplatenia sumy 50 € pri podpise nájomnej zmluvy.  

Hlasovanie: 

Za: 6    Proti:  0    Zdržal sa: 0 

 

5 Prerokovanie došlých žiadostí od občanov na Mestský úrad Trebišov 

 

5.1.  Urgencia – žiadosť o pridelenie MNB 

Valéria Anďalová, Košická 834/27, Trebišov žiada o urgentné pridelenie MNB 2- izbového z 

rodinných dôvodov.  

 

Komisia nemôže uvedenej žiadosti vyhovieť, nakoľko mesto Trebišov nemá k dispozícii voľný 

mestský nájomný byt. 

Hlasovanie: 

Za: 6    Proti:  0    Zdržal sa: 0 

 

5.2. Žiadosť o prechod nájmu 

Tomáš Daňo, Záhradná 2232/40, 075 01  Trebišov žiada o prechod nájmu po nebohej mame, Alžbete 

Daňovej, (zomrela 10.09.2022), s ktorou žili  na uvedenej adrese v spoločnej domácnosti.  

 

Komisia berie na vedomie prechod nájmu bytu a odporúča uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú, 

t.j. do 31.12.2022, s podmienkou vyplatenia sumy 50 € pri podpise nájomnej zmluvy a uzatvorenia 

splátkového kalendára. Zároveň komisia odporúča menovanému uhradiť sumu 30 € za podĺžnosti voči 

mestu Trebišov na tuhom komunálnom odpade a uzatvoriť a dodržiavať splátkový kalendár. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6    Proti:             0    Zdržal sa:          0 

 

5.3.  Dohoda o vzájomnej výmene bytov 

Mgr. Erika Vargová, SNP 3885/105, TV( ako nájomca I.) a Vladimír Mikloš, SNP 3886/104, TV (ako 

nájomca II.)žiadajú o vzájomnú výmenu bytov z dvojizbového bytu za jednoizbový.  

 

Komisia súhlasí so vzájomnou výmenou bytov medzi Mgr. Erikou Vargovou, bytom SNP 3885/105, 

Trebišov (ako nájomcom I.) a Vladimírom Miklošom, bytom SNP 3886/104, Trebišov (ako nájomcom 

II.), s podmienkou vyplatenia podĺžnosti za tuhý komunálny odpad u p. Mikloša a u p. Vargovej 
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komisia odporúča vyplatiť podlžnosť za tuhý komunálny odpad a zároveň vyplatiť sumu 300 € pri 

podpise nájomnej zmluvy, uzatvorenia a dodržiavania splátkového kalendára. Komisia odporúča 

uzavrieť nájomnú zmluvu do 31.12.2022. 

Hlasovanie: 

Za: 6    Proti:  0    Zdržal sa: 0 

 

5.4. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 

a.) Štefan Balog a Anna Balogová, Ivana Krasku 2311/31,075 01 Trebišov žiadajú o predĺženie 

platnosti nájomnej zmluvy. NZ bola uzatvorená na dobu určitú, do 31.3.2022. Uzatvorený splátkový 

kalendár dňa 12.9.2022. 

 

Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do 31.12.2022, 

s podmienkou vyplatenia 50 € pri podpise nájomnej zmluvy a dodržiavania splátkového kalendára, 

ktorí uzatvorili. 

Hlasovanie: 

Za: 6    Proti:  0    Zdržal sa:         0 

 

b.) Marcela Demeterová a Milan  Demeter, Záhradná 3542/44, 075 01  Trebišov žiadajú o predĺženie 

nájomnej zmluvy.  NZ bola uzatvorená do 31.3.2022. Uzatvorený splátkový kalendár dňa 09.09.2022. 

 

Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do 31.12.2022, 

s podmienkou vyplatenia 50 € pri podpise nájomnej zmluvy. 

Hlasovanie: 

Za: 6    Proti:  0    Zdržal sa: 0 

 

5.5 Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu 

Alžbeta Pulková a Štefan Oláh, Zimná 1645/5, 075 01  Trebišov žiadajú o pridelenie MNB na ul. 

Zimná 1645/1 po p. Plajdičkovej, z dôvodu stiesnených podmienok v 2 izb.byte, nakoľko v byte býva 

viac rodinných príslušníkov. 

 

Komisia nemôže uvedený mestský nájomný byt prideliť, nakoľko žiadatelia majú podĺžnosti voči 

mestu Trebišov. 

Hlasovanie:  

Za: 6    Proti:  0    Zdržal sa: 0 

 

6  Rôzne 

 
Žiadosť o výmenu 2 izbového nájomného bytu za 3 izbový nájomný byt na ul. Zimnej č. 1645/1 

v Trebišove 

Petra Džudžová, Zimná 1645/1, 075 01  Trebišov žiada o výmenu 2 izbového bytu za 3 izbový byt na 

ul. Zimnej 1645/1 v Trebišove po pani Plajdičkovej alebo p. Potočníkovej. 

 

Komisia mestský nájomný byt neprideľuje, nakoľko má žiadateľka podĺžnosti voči mestu Trebišov. 

Hlasovanie:  

Za: 6    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: 12. 12. 2022 

 

 

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

 

 

Obsah materiálu: - informatívna správa         

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  

 

schvaľuje 

Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu zo dňa 28. 11. 2022. 

 

 

 

 

  

Predkladá: PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka komisie 

Spracoval: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie 

 

 

 

V Trebišove 29. 11. 2022 

 

 

 

PhDr. Daniela Fecková  v. r. 
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Komisia školstva, kultúry a športu          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 28. 11. 2022 
 

 

     Poslanci       Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:   1. PhDr. Daniela Fecková             1. Mária Johanidesová                          

      2. PhDr. Beáta Kereštanová             2. Mgr. Miroslav Tóth  

                            3. Mgr. Lenka Janoková.                 3. Mgr. Dušan Kobeľa 

                                                   

Neprítomní členovia komisie:  1. RNDr. Slavomír Partila     

          

Ostatní prítomní:    1. Mgr. Danica Gajdošová 

      2. Ing. Rastislav Kočiš 

                                                 3. Ing. Svetlana Varhaniková 

 

                

   

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 hlasovali za program zasadnutia jednomyseľne. 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2023 

Ing. Svetlana Varhaniková uviedla predložený návrh VZN, v ktorom sú zohľadnené aspekty: zvýšenie 

minimálnej mzdy od 01. 01. 2023, očakávaná výška výnosu dane z príjmov fyzických osôb, potreba 

zvýšených výdavkov na personálne zabezpečenie a na prevádzku, skutočná potreba  finančných 

prostriedkov na základe požiadaviek škôl a školských zariadení, nariadenie vlády č. 296/2022 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme. Objem finančných  prostriedkov na  nepredvídané  skutočnosti  je  stanovený vo  výške  60,00 

tis. eur. 

Na dieťa/žiaka neštátnych škôl a  školských  zariadení poskytne mesto finančné prostriedky na základe  

Zmluvy v súlade s § 6 ods. 12 písm. b), §  9aa 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. 

Zo strany členov komisie neboli k predloženému návrhu VZN vznesené žiadne výhrady 

a pripomienky. 

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť predložený návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl 

a školských zariadení na rok 2023 jednomyseľne. 
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3. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov o určení výšky 

príspevkov v školách a školských zariadeniach 

Ing. Rastislav Kočiš informoval prítomných o potrebe určiť príspevok zákonného zástupcu dieťaťa za 

stravovanie v súvislosti so zmenou finančných pásiem na nákup potravín, platných od 01. 01. 2023. 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Trebišov č. 177/2022 o určení výšky príspevkov v školách 

a školských zariadeniach vychádza aj z požiadaviek riaditeľov/-liek a  vedúcich stravovacích zariadení 

materských a základných škôl. Reaguje aj na viac ako 25 % - tný nárast cien potravín, prevádzkových 

a osobných nákladov spojených s prípravou jedál.  

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť predložený návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne 

záväznému nariadeniu mesta Trebišov  č. 177/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach jednomyseľne. 

 

4. Návrh príspevku za stravovanie dieťaťa v Mestských detských jasliach     

       PhDr.  Daniela  Fecková  uviedla,  že  v  nadväznosti  na  návrh  Dodatku č.  1 k  VZN  mesta Trebišov 

       č. 177/2022  o  určení  výšky  príspevkov  v školách a školských  zariadeniach  sa  mení  aj   príspevok  

       za  stravovanie   dieťaťa v  mestských detských  jasliach, zo sumy  1,54 €  na  2,10 €,  s  účinnosťou  od 

01. 01. 2023.        

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť Návrh príspevku za stravovanie dieťaťa v 

Mestských detských jasliach jednomyseľne. 

 

5. Návrh zmeny Cenníka služieb poskytovaných formou krátkodobého prenájmu ZŠ a CVČ 

Mgr. Danica Gajdošová informovala, že úprava cenníka za prenájom telovýchovno-športových 

zariadení škôl, t. j. hlavne telocviční, ale aj ďalších objektov a priestorov, je navrhovaná na základe 

požiadaviek riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, vznesených na porade 

riaditeľov, z dôvodu rastu cien energií. Následne bola navrhovaná úprava Cenníka služieb prerokovaná 

so zástupcami jednotlivých športových klubov. Ceny nájmu zvýhodňujú športové  kluby pred 

fyzickými a právnickými osobami a tiež deti a mládež pred dospelými. 

Mgr. Lenka Janoková reagovala na zvýšenie cien prenájmu Mestského kultúrneho strediska o 100 %, 

vyjadrila obavu z dôvodu prenájmu priestorov pre kultúrne podujatia organizované školami.  

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť Cenník služieb poskytovaných mestom 

jednomyseľne.  

 

6. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov 

PhDr. Daniela Fecková uviedla, že nominácie poslancov do jednotlivých rád škôl a školských 

zariadení boli s  poslancami prerokované a odsúhlasené na stretnutí s pánom primátorom. 

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť odvolanie a delegovanie zástupcov 

zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov 

jednomyseľne. 

 

7. Suma finančných prostriedkov vyčlenená na účely poskytovania dotácií na rok 2023 

PhDr. Daniela Fecková informovala prítomných, že určiť celkovú sumu na poskytovanie dotácií na 

podporu rozvoja športu a telesnej kultúry, ako aj všeobecne prospešných služieb a všeobecne 

prospešných alebo verejnoprospešných účelov je v kompetencii mestského zastupiteľstva. Navrhovaná 

suma na rok 2023 je 260 000,00 eur. Sumy finančných prostriedkov vyčlenených na účely 
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poskytovania dotácií na podporu jednotlivých hlavných športových klubov sú vypočítané v súlade 

s ustanoveniami súčasne platného znenia všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov 

o poskytovaní dotácií. 

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť sumu  finančných prostriedkov vyčlenenú na 

účely poskytovania dotácií na rok 2023 jednomyseľne. 

 

8. Rôzne 

PhDr. Daniela Fecková upozornila na materiál ,,Rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva“,  

zdôraznila  najmä  ustanovenie v Článku 7, že  komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa vtedy,  ak  je  

prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov - poslancov. 

 

9. Záver 

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

 

   

Zapísal: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie 

 

Schválil: PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka komisie 



 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV 
                                                                                                              

Číslo: 10 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022 

 

 

 

 

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2022 

   

 

 

Obsah materiálu: -    rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2022 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 
rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2022, a to: 

Príjmová časť    24 851 800,00 € 

Výdavková časť   24 848 900,00 €  

Rozdiel príjmov a výdavkov           2 900,00 €. 

 

 

 

 

         

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného 

 

 

 

V Trebišove  21. 11. 2022 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 

 

 

 

 



Príjmová časť:

Dotačné Vlastné

111003 529 640,00 10 891 340,00

133013 150 000,00 830 000,00

223001 25 500,00 70 500,00

223002 5 800,00 28 800,00

233001 170 000,00 170 000,00

292012 8 000,00 8 000,00

292027 4 300,00 10 000,00

Z predaja pozemkov 0,00 170 000,00

Podielové dane 10 361 700,00 529 640,00

TKO 680 000,00 150 000,00

Detské jasle 23 000,00 5 800,00

Kino 45 000,00 25 500,00

Dobropisov 0,00 8 000,00

Pokuty MsP 5 700,00 4 300,00

Rozpočtové opatrenie  primátora mesta č. 4/2022

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

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

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a schváleného Uznesenia

MsZ č. 20/2018 zo dňa 19.12.2018, schvaľujem rozpočtové opatrenie č. 4/2022 k 02.11.2022 nasledovne:

EKO Názov položky

Ropočet po 

zmene č. 4

ZdrojRozpočet 2022 po 

zmene č. 3   

Finančné 

operácie RO č. 4 spolu



Výdavková časť

Dotačné Vlastné

5 1 1 0310 600 32 000,00 532 000,00

6 1 0510 600 150 000,00 454 200,00

7 2 0180 600 7 420,00 231 670,00

9 09 600 192 130,00 4 977 620,00

9 1 09111 600 7 700,00 75 770,00

10 1 1 0180 600 12 200,00 46 180,00

10 1 1 0180 700 15 150,00 15 150,00

10 1 3 0180 600 2 700,00 72 090,00

10 1 4 0180 600 3 370,00 64 790,00

11 1 0820 600 50 000,00 230 000,00

12 1 0180 600 7 760,00 262 810,00

12 1 0180 600 14 290,00 256 070,00

12 2 0180 600 2 020,00 129 210,00

12 2 0180 600 40 000,00 240 000,00

12 4 0180 600 4 720,00 93 970,00

12 7 0180 600 148 330,00 460 390,00

14 10 0180 600 6 070,00 109 380,00

15 0111 600 200 000,00 2 520 290,00

Technické služby - športová hala 69 390,00 2 700,00

Technické služby - verejné osvetlenie  127 190,00 2 020,00

Technické služby - futbalový areál 61 420,00 3 370,00

Technické služby - verejné priestranstvo 255 050,00 7 760,00

Mestské kultúrne stredisko 180 000,00 50 000,00

Správa mesta - mzdy, odvody, stravné

Technické služby - ostatné služby 312 060,00 148 330,00

2 320 290,00 200 000,00

Technické služby - cintorínske služby 89 250,00 4 720,00

Technické služby - aktivačné stredisko 103 310,00 6 070,00

Mestská polícia 500 000,00 32 000,00

Ropočet po 

zmene č. 4Názov položky RO č. 4 spolu

Finačné 

operácie

Rozpočet 2022 

po zmene č. 3

Zdroj

Technické služby AVŠ 0,00

12 200,00Technické služby AVŠ

Technické služby - doprava 224 250,00 7 420,00

15 150,00

33 980,00

Detské jasle 68 070,00 7 700,00

Program Prvok FK EKO

Podpr

ogram

200 000,00 40 000,00Technické služby - verejné osvetlenie mesto

Technické služby - hospodárske stredisko 241 780,00 14 290,00

Zber a odvoz TKO 304 200,00 150 000,00

MŠ, ŠKD, ZUŠ 4 785 490,00 192 130,00



Dotačné Vlastné

Príjmy spolu 23 958 560,00 0,00 893 240,00 0,00 893 240,00 24 851 800,00

Výdavky spolu 23 953 040,00 0,00 895 860,00 0,00 895 860,00 24 848 900,00

Rozdiel príjmov a výdavkov 5 520,00 0,00 -2 620,00 0,00 -2 620,00 2 900,00

Spracovala:

PhDr. Beáta Hippová

vedúca oddelenia finančného 

PhDr. Marek Čižmár 

         primátor

Zdroj

Sumarizácia

Rozpočet 2022 

po 3. zmene RO č. 4 spolu

Rozpočet po 

zmene č. 4

Finančné 

operácie



Dôvodová správa 

 

Príjmová časť 

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 4 dochádza v kapitolách  100 a 200 

k nasledujúcim zmenám: 

• 110 – Výnos dane z príjmu územnej samospráve – zvýšenie bežných vlastných príjmov 

poukázaných samospráve o 529,64 tis. €, na základe odhadu založeného na prognóze MF 

SR na rok 2022,  

• 133013 – Poplatok za komunálny odpad – zvýšenie bežných vlastných príjmov 

o 150,00 tis. €, z dôvodu zreálnenia skutočne prijatých platieb za komunálny odpad,  

• 223001 – Mestské kino – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 25,50 tis. €, z dôvodu 

zreálnenia skutočne prijatých platieb za predaj lístkov v Mestskom kine Slávia,  

• 223002 – Za školy a školské zariadenia – Detské jasle – zvýšenie bežných vlastných 

príjmov o 5,80 tis. €, z dôvodu zreálnenia skutočne prijatých platieb za Detské jasle,                                                                                               

• 233001 – Z predaja pozemkov – zvýšenie kapitálových vlastných príjmov o 170,00 tis. 

€, z dôvodu skutočne prijatých platieb za odpredaj pozemkov na základe schválených 

uznesení MsZ,  

• 292012 – Z dobropisov – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 8,00 tis. €, z dôvodu 

prijatia platieb za úhradu z dobropisových platieb, 

• 292027 – Iné – Pokuty MsP – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 4,30 tis. €, 

z dôvodu zreálnenia skutočne prijatých platieb za výber pokút prostredníctvom MsP 

Trebišov. 

Výdavková časť 

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 4 dochádza v programoch  5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 14 a 15 k týmto zmenám: 

• FK 03.1.0 Policajné služby, Prvok  5.1.1 Aktívna ochrana – zvýšenie bežných 

vlastných výdavkov o 32,00 tis. €, z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov na 

mzdy a  odvody súvisiace s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku 

Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu službu a verejnú službu za rok 2021 

a z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu službu a verejnú 

službu za rok 2022,  

• FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.1 Zber a odvoz TKO – zvýšenie 

bežných vlastných výdavkov o 150,00 tis. €, v nadväznosti na príjmovú časť ide 

o zvýšenie bežných vlastných výdavkov na zber a odvoz TKO,  

• FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 7.2 Oprava a údržba 

miestnych komunikácií a chodníkov – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 7,42 

tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na činnosť pre Technické služby mesta 

Trebišov na dopravu – súvisiaci s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 

ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu za rok 2022, 

• FK 09. Školy a školské zariadenia, Program 9 Školy a školské zariadenia – 

zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 192,13 tis. €, pre MŠ, ZUŠ, ŠKD, z dôvodu 

navýšenia finančných prostriedkov na mzdy a  odvody súvisiace s výdavkami za 

odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu 

službu a verejnú službu za rok 2021 a z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho 

stupňa pre štátnu službu a verejnú službu za rok 2022,  

• FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 Materské školy a detské 

jasle – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 7,70 tis. €, z dôvodu navýšenia 



finančných prostriedkov na mzdy a  odvody súvisiace s výdavkami za odmeny 

vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu službu 

a verejnú službu za rok 2021 a z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 

pre štátnu službu a verejnú službu za rok 2022, 

• FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.1 Areál vodných športov – 

zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 12,20 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného 

transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na AVŠ,  

• FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.1 Areál vodných športov – 

zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 15,15 tis. €, z dôvodu poskytnutia 

bežného transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na AVŠ – WC 

kontajner,  

• FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.3 Športová hala – zvýšenie 

bežných vlastných výdavkov o 2,70 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na 

činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na športovú halu – súvisiaci 

s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho 

stupňa pre štátnu a verejnú službu za rok 2022,  

• FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.4 Futbalový areál – zvýšenie 

bežných vlastných výdavkov o 3,37 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na 

činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na futbalový areál – súvisiaci 

s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho 

stupňa pre štátnu a verejnú službu za rok 2022,  

• FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry – zvýšenie 

bežných vlastných výdavkov o 50,00 tis. €, z dôvodu uvoľnenia opatrení v súvislosti 

s celosvetovo šíriacim sa ochorením COVID-19 a možnosťou uskutočnenia kultúrno 

spoločenských akcií s podporou mesta a z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov 

na mzdy a  odvody súvisiace s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku 

Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu službu a verejnú službu za rok 2021 

a z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu službu a verejnú 

službu za rok 2022,  

• FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.1 Verejná zeleň – 

zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 7,76 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného 

transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na verejné priestranstvo – 

súvisiaci s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve 

vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu za rok 2022,  

• FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.1 Verejná zeleň – 

zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 14,29 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného 

transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na verejné priestranstvo – 

Hospodárske stredisko – súvisiaci s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 

ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu za rok 2022,  

• FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie – 

zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,02 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného 

transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na verejné osvetlenie – 

súvisiaci s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve 

vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu za rok 2022,  

• FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie – 

zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 40,00 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného 

transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na verejné osvetlenie,  

• FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.4 Cintorínske služby - 

zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 4,72 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného 

transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na cintorínske služby – 



súvisiaci s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve 

vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu za rok 2022,  

• FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.7 Ostatné služby - 

zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 148,33 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného 

transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na ostatné služby – 

súvisiaci s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve 

vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu za rok 2022 a súvisiaci s potrebou 

dofinancovania ostatných služieb pre Technické služby mesta Trebišov, 

• FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné 

služby - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,07 tis. €, z dôvodu poskytnutia 

bežného transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na aktivačné 

stredisko – súvisiaci s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku 

Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu za rok 2022,  

• FK 01.1.1  Výkonné a zákonodarne orgány, Program 15 Administratíva - 

zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 200,00 tis. €, z dôvodu navýšenia finančných 

prostriedkov na mzdy a  odvody súvisiace s výdavkami za odmeny vyplývajúce 

z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu službu a verejnú 

službu za rok 2021 a z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu 

službu a verejnú službu za rok 2022. 

 

Celková suma príjmov, výdavkov sa po 4. rozpočtovej zmene mení nasledovne: 

• Celkové príjmy    24 851 800,00 € 

• Celkové výdavky    24 848 900,00 € 

• Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok          2 900,00 € 

 

 

 

 

 

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného 

V Trebišove 02. 11. 2022 



 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV 
                                                                                                              

Číslo: 11 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022 

 

 

 

 

Názov materiálu: Použitie prostriedkov rezervného fondu – odstránenie stavby  „Kôlňa“   

č. s.  2747  na pozemku parc. č. 5007/5 v Trebišove  

   

 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, použitie 

prostriedkov rezervného fondu vo výške 12 730,99 EUR s DPH na  odstránenie stavby 

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

 

 

 

 

         

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného 

 

 

V Trebišove 21. 11. 2022 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 

 

 

     Finančné prostriedky peňažného rezervného fondu mesta Trebišov sú tvorené 

z prerozdelenia prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok a zo zostatku fondu 

z predchádzajúcich období. 

 

     V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, rozhodovanie o použití fondu je 

priamo uvedeným zákonom zverené mestskému zastupiteľstvu.  

 

     Rezervný fond mesta Trebišov slúži na krytie nezabezpečených výdavkov kapitálového 

rozpočtu (ako aj na zabezpečenie nevyhnutného chodu mesta v prípade nepredvídaných 

a mimoriadnych udalostí). 

 

     Dňa 20. 08. 2022 bol na území Mesta Trebišov vyhlásený mimoriadny stav z dôvodu 

vzniku požiaru v priestoroch zberného dvora  budova „Kôlňa“ č. s. 2747 na pozemku parc. 

č. 5007/5 v Trebišove. Nakoľko vznikla potreba financovania nákladov súvisiacich 

s odstránením následného havarijného stavu v zmysle  § 10 odstavec 9 zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení, ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných 

výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného 

celku, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou 

okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec alebo 

vyšší územný celok na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky 

rezervného fondu. 

 

      Z uvedeného navrhujeme schváliť Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove použitie 

prostriedkov rezervného fondu na financovanie búracích a demolačných prác pri odstránení 

stavby „Kôlňa“ č. s. 2747 na pozemku parc. č. 5007/5 v Trebišove vo výške 12 730,99 EUR 

s DPH. 

 

 

 

 

V Trebišove  21. 11. 2022 

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného 

 

 



 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV 
                                                                                                              

Číslo: 12 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022 

 

 

 

 

Názov materiálu: Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2023 

 s výhľadom na roky 2024 – 2025  

   

 

 

Obsah materiálu: -    návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2023  

   s výhľadom na roky 2024 – 2025  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

A/ schvaľuje 
Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2023, a to: 

 

Príjmová časť    23 457 650,00 € 

Výdavková časť   23 389 650,00 € 

- z toho reprezentačné         10 000,00 €  

Rozdiel príjmov a výdavkov         68 000,00 €. 

 

B/ berie na vedomie 
Návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na roky 2024 – 2025  

 

 

 

         

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného 

 

 

 

V Trebišove  21. 11. 2022 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 

 

 

 

 



 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

PPP   RRR   OOO   GGG   RRR   AAA   MMM   OOO   VVV   ÝÝÝ               RRR   OOO   ZZZ   PPP   OOO   ČČČ   EEE   TTT         

MMM   EEE   SSS   TTT   AAA            TTT   RRR   EEE   BBB   III   ŠŠŠ   OOO   VVV            NNN   AAA            RRR   OOO   KKK            222   000   222   333         

   SSS               VVV   ÝÝÝ   HHH   ĽĽĽ   AAA   DDD   OOO   MMM               NNN   AAA            RRR   OOO   KKK   YYY            222   000   222   444   –––   222   000   222   555   
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ÚVOD 

 

Programový rozpočet mesta Trebišov pre roky 2023 – 2025 predstavuje významný 

krok pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe zmeny pohľadu na 

rozpočet, jeho funkciu a obsah. 

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v meste Trebišov je snaha 

o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta 

a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre najbližšie 3 roky. 

Vypracovanie programového rozpočtu pre nasledujúce obdobie však súčasne znamená 

len začiatok procesu, nie jeho ukončenie. Inými slovami, v každom z nasledujúcich rokov sa 

mestský úrad a jeho organizácie budú snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia 

s činnosťou a životom mesta, ale aj ciele, ktoré chce napĺňať, ale zároveň aj hľadať 

ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať úspechy samosprávy pri 

plnení si svojich úloh a zabezpečovaní čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta. 

V programovom rozpočte sú výdavky mesta Trebišov rozdelené do 15 programov: 

1. Plánovanie, manažment a kontrola 

2. Propagácia a marketing 

3. Interné služby  

4. Služby občanom 

5. Bezpečnosť 

6. Odpadové hospodárstvo 

7. Komunikácie 

8. Doprava 

9. Vzdelávanie 

10. Šport 

11. Kultúra 

12. Prostredie pre život 

13. Bývanie 

14. Sociálne služby 

15. Administratíva 
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Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované 

výstupy a výsledky práce mesta a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch. 

Programový rozpočet mesta Trebišov vychádza zo Strategického plánu mesta, ktorý 

prezentuje víziu mesta, jeho poslanie  a hodnoty. 

Každý program predstavuje rozpočet samosprávy pre danú oblasť, ktorý má 

definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si 

samospráva stanovila. 

Programový rozpočet od roku 2009 podlieha pravidelnému monitorovaniu 

a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého bude možné sledovať nielen vývoj finančného 

plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t.j. dosahovanie stanovených cieľov. 

Výsledky plnenia rozpočtu mesta budú prezentované prostredníctvom 

monitorovacích správ a záverečného účtu mesta, ktoré budú dostupné aj na internetovej 

stránke mesta pre zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta. 
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1 ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA 

 

Programové rozpočtovanie 

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít mesta 

v nadväznosti na jeho priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do 

programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. 

Programové rozpočtovanie – ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia – kladie 

dôraz na vzťah medzi rozpočtom mesta Trebišov a očakávanými výstupmi a výsledkami 

realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu mesta. 

Programový rozpočet 

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky do jednotlivých 

programov a jeho častí a kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov 

a výsledkov. 

Programová štruktúra 

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne 

vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta Trebišov. Programovú štruktúru vo 

všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty). 

Program 

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) 

vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov mesta. Program môžeme obrazne 

považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva. Program sa vo 

všeobecnosti delí na podprogramy, prvky a/alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, 

ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov. 

Podprogram 

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. 

Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace 

tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo 

projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov. 



Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025  

         

 5 

Prvok 

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo 

službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov. 

Projekt 

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. 

Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov. 

Zámer 

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných 

cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce mesto Trebišov v konečnom dôsledku dosiahnuť 

realizáciou programov a jeho častí a plnením príslušných cieľov. 

Cieľ 

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa 

dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme: 

 výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované 

mestom, 

 krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po 

relatívne krátkom čase (približne do 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov, 

 strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za 

obdobie dlhšie ako jeden rok, v horizonte 3 – 5 rokov. 

Výstup 

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Trebišov. 

Výsledok 

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú 

dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. 

Merateľný ukazovateľ 

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. 

nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa. 
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Monitorovanie 

Monitorovanie je proces zberu, triedenia a uchovávania informácií o vecnom 

a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní 

výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných 

ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa 

prezentujú v monitorovacej správe. 

Hodnotenie 

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií 

relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability 

a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch 

a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, 

ktorá je súčasťou záverečného účtu mesta Trebišov. 
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2 ROZPOČET MESTA 

 

Rozpočet mesta na rok  2023 je spracovaný ako prebytkový. Je v ňom premietnutý 

nový systém financovania územných samospráv nadväzujúci na prechod kompetencií v 

rokoch 2002 – 2004. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií budú obciam 

poukazované na základe zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní 

územnej samospráve. Finančné prostriedky pre obce budú poukazované  podľa určených 

kritérií, ktorými sú počet obyvateľov obce k 1. 1. predchádzajúceho roka s trvalým pobytom 

na území obce, počet obyvateľov obce upravený koeficientom v závislosti od zaradenia obce 

do veľkostnej kategórie, prepočítaný počet žiakov v základných umeleckých školách, 

materských školách, školských zariadeniach a počet obyvateľov starších ako 62 rokov, 

špecifické koeficienty – koeficient nadmorskej výšky, veľkostný koeficient obce, koeficient 

školských zariadení.  

Programový rozpočet je zostavený v súlade: 

 so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

 so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve,  

 so zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších 

predpisov,  

 so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,  

 so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
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 s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších 

predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia 

a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,  

 ostatnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta a inými právnymi predpismi, 

ktoré upravujú oblasť samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy.  

 

Na základe zákona o rozpočtových pravidlách sa rozpočet obce vnútorne člení na:  

a) bežné príjmy a bežné výdavky,  

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 

c) finančné operácie.  

Celkový rozpočet mesta na rok 2023 sa predpokladá v objeme 23 457 650,00 €. 

Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, 

prenesené kompetencie budú aj naďalej financované z decentralizačnej dotácie štátu – jedná 

sa o matriku, základné školstvo, školský úrad, spoločný stavebný úrad, evidenciu 

obyvateľstva,  ŠFRB, životné prostredie, pozemné komunikácie. 

 

V súlade so zákonom je bežný rozpočet na rok 2023 zostavený ako prebytkový, 

kapitálový rozpočet je schodkový a rozpočet finančných operácií je schodkový.  

Položka ROZPOČET na rok 2023  

Bežné príjmy 

 

23 422 650,00 € 

Bežné výdavky 22 692 870,00 € 

Bežný rozpočet – prebytok 729 780,00 € 

Kapitálové príjmy 5 000,00 € 

Kapitálové výdavky 65 700,00 € 

Kapitálový rozpočet – schodok  - 60 700,00 € 

Príjmy spolu (bežné + kapitálové) 23 427 650,00 € 

Výdavky spolu (bežné + kapitálové) 22 758 570,00 € 

Bežný a kapitálový rozpočet spolu  - 669 080,00 €  

Finančné operácie príjmy 30 000,00 € 

Finančné operácie výdavky 631 080,00 € 

Finančné operácie – schodok    - 601 080,00 € 

Celkový rozpočet príjmov 23 457 650,00 € 

Celkový rozpočet výdavkov 23 389 650,00 € 

SALDO ROZPOČTU CELKOM 68 000,00 € 
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2.1 PRÍJMOVÁ ČASŤ 

Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2023 je tvorený sumou 23 457 650,00 €, 

z toho:  

 100 – Daňové príjmy                  13 503 480,00 €  

 200 – Nedaňové príjmy                   1 180 900,00 €  

 Vlastné príjmy škôl              760 500,00 € 

 300 – Granty                      7 982 770,00 €  

 400 – Finančné operácie               30 000,00 €  

 500 – Prijaté úvery a výpomoci                       0,00 € 

 

100 – DAŇOVÉ PRÍJMY        13 503 480,00 €  

 

Tieto príjmy zahŕňajú príjmy z daňových príjmov a klasifikujú všetky druhy daní, 

ktoré sa triedia podľa charakteru základu dane, na ktorý sa daň ukladá alebo podľa druhu 

činnosti, ktorá vytvára záväzok, napr. predaj, príjem. 

 

111 – Daň z príjmov fyzickej osoby       11 329 130,00 € 

Na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej 

republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samospráve predpokladáme, že mesto 

získa na výnose dane z príjmov poukázanej územnej samospráve celkom 11 329 130,00 €. Z 

výnosu tejto dane mesto musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých 

a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce a mestá v rámci pokračujúcej decentralizácie 

verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovania mestskej verejnej 

dopravy.  

120 – Dane z majetku         1 243 150,00 €  

Predpokladaná suma dane z majetku, pozostávajúca z dane z pozemkov (a jej 

nedoplatkov), zo stavieb (a jej nedoplatkov), z bytov (a jej nedoplatkov),   je rozpočtovaná 

v sume 1 243 150,00 €.  
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130 – Dane za tovary a služby            931 200,00 €  

Navrhujeme rozpočet vo výške  931 200,00 €, v tom:  

 133001 – Za psa        20 000,00 €  

 133003 – Za nevýherné hracie prístroje          500,00 € 

 133004 – Za predajné automaty           700,00 €  

 133006 – Za ubytovanie         3 000,00 €  

 133012 – Za užívanie verejného priestranstva      5 000,00 €  

 133012 – Za Dni mesta, trhy       22 000,00 €  

 133013 – Miestny popl. za kom.  odpady a drobné stavebné odpad          880 000,00 €  

Jedná sa o poplatok za zber, prepravu a služby spojené s uložením 

komunálneho odpadu na skládku hradený občanmi a organizáciami podľa VZN mesta 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 

odpady, ktorý je určený na úhradu výdavkov za zber, prepravu komunálneho odpadu a 

jeho zneškodňovanie na skládke.  

 

200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY          1 180 900,00 € 

 

Tieto príjmy zahŕňajú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a 

iné poplatky a platby, kapitálové príjmy, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy – z výťažkov 

z lotérií a hier. 

212002 – Z prenajatých pozemkov            14 500,00 €  

Jedná sa o príjmy z prenájmu pozemkov na podnikateľské a iné účely pre občanov – 

fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 

2022.  
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212003 – Z prenajatých budov          371 500,00 €  

Jedná sa o príjem za prenájom priestorov v budovách vo vlastníctve mesta, prenájom 

garáží, mestskej ubytovne, ihriska s umelou trávou, prenájom Priemyselného parku a splátku 

anuity od Bytového podniku s.r.o. Rozpočet je na úrovni skutočnosti roku 2022.  

212004 – Z prenajatých stroj., prístroj., zar., tech. a nár.             900,00 €  

Jedná sa o príjmy z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia na 

podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. 

Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2022.  

221002 – Administratívne poplatky            38 500,00 €  

Jedná sa o správne poplatky za výherné prístroje, rybárske lístky, rozhodnutia, záväzné 

stanoviská a ostatné správne poplatky. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2022. 

223 – Ostatné poplatky            649 700,00 €  

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy: 

 z predaja tovarov a služieb           8 000,00 € 

 za kultúrne podujatia a kino                  50 000,00 € 

 za opatrovateľskú službu         50 000,00 € 

 z školstva – hradené príspevky rodičov za detské jasle   23 000,00 €  

 za stredisko osobnej hygieny        1 700,00 €  

 z mestského útulku a mestskej ubytovne     40 000,00 €  

 Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o.              500 000,00 €  

229005 – Za znečisťovanie ovzdušia            16 500,00 €  

Tento príjem je rozpočtovaný na úrovni  rozpočtu roka 2022.  

231 – Príjem z predaja kapitálových aktív             5 000,00 € 

Tento príjem pozostáva z príjmu za odpredaj bytov.  
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292 – Ostatné príjmy              75 800,00 €  

Tieto príjmy zahrňajú finančné prostriedky získané z výťažkov z lotérií a prevádzky 

hracích automatov.  

 

Vlastné príjmy škôl      760 500,00 € 

 

300 – GRANTY               7 982 770,00 €  

 

310 – Tuzemské bežné granty a transfery           7 982 770,00 €   

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy: 

 prenesený výkon – Matrika       56 600,00 € 

 prenesený výkon – Školský úrad     36 760,00 € 

 prenesený výkon – Stavebný úrad     57 170,00 € 

 prenesený výkon – ŠFRB      22 700,00 € 

 prenesený výkon  - Životné prostredie        3 320,00 € 

  prenesený výkon – Evidencia obyvateľstva       8 110,00 € 

 prenesený výkon – Cestná doprava a komunikácie     1 990,00 €  

 prenesené kompetencie na úseku školstva           7 193 000,00 € 

 Terénna sociálna práca       14 500,00 € 

 sociálna sféra osobitného príjemcu              110 000,00 € 

 na koordinátorov a asistentov UPSVaR               20 000,00 € 

 Oprava hrobov Sovietskej armády        3 400,00 € 

 Dobrovoľná požiarna ochrana                  3 000,00 € 

 Sociálna služba – mestský útulok                 45 000,00 € 
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 na činnosť CVČ – z inej obce                   6 000,00 € 

 projekt MŠ Škultétyho                  30 000,00 € 

 projekt- Základné školy               146 000,00 € 

 Opatrovateľská služba               225 220,00 € 

 

 

400 – FINANČNÉ OPERÁCIE      30 000,00 €  

Čerpanie prostriedkov rezervného fondu: 

 vypracovanie projektovej dokumentácie – Športklub       30 000,00 €  

 

500 – PRIJATÉ ÚVERY A VÝPOMOCI   0,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025  

         

 14 

SUMÁR PRÍJMOV NA ROK 2023 S VÝHĽADOM NA ROKY 2024 – 2025 

Druh príjmov Názov Návrh  

Rozpočtu 2023   

v € 

Návrh  

Rozpočtu 2024    

v € 

Návrh  

Rozpočtu 2025    

v € 

100 Daňové príjmy 13 503 480,00 14 005 860,00 15 380 790,00 

200 Nedaňové príjmy 1 180 900,00 1 180 900,00 1 180 900,00 

Vlastné 

príjmy škôl 

 760 500,00 760 500,00  760 500,00 

300 Granty 7 982 770,00 7 968 270,00 7 968 270,00 

400 Finančné operácie 30 000,00 0,00 0,00 

500 Úvery a výpomoci 0,00 0,00 0,00 

Spolu  23 457 650,00 23 915 530,00 25 290 460,00 

 

Pri rozpočte príjmov na roky 2024 a 2025 sa vychádza z rozpočtu roka 2023. 

Výnimku tvoria daňové príjmy, ktoré sa medziročne zvyšujú v rámci podielových daní, 

vychádzajúc pritom z návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej 

správy v metodike ESA 2010. 
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Štruktúra rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2023 

  Rozpočet podiel 

100 - Daňové príjmy 13 503 480,00    57,57 % 

200 - Nedaňové príjmy 1 180 900,00    5,03 % 

Vlastné príjmy škôl 760 500,00    3,24 % 

300 - Transfery 7 982 770,00    34,03 % 

400 - Finančné operácie           30 000,00    0,13 % 

500 - Prijaté úvery           0,00    0,00 % 

Spolu 23 631 100,00    100,00 % 
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2.2 SUMÁR VÝDAVKOV 

Rozpočet programu 2023 2024 2025 
Program 1:  

Plánovanie, manažment a kontrola  189 100,00 189 100,00 189 100,00 

     
Program 2:  

Propagácia a marketing 65 000,00 65 000,00 65 000,00 

     
Program 3:  

Interné služby  1 260 100,00 1 325 100,00 1 375 100,00 

     
Program 4.:  

Služby občanom  126 880,00 126 880,00 126 880,00 

     
Program 5:  

Bezpečnosť  607 500,00 667 500,00 717 500,00 

     
Program 6:  

Odpadové hospodárstvo  880 000,00 880 000,00 880 000,00 

     
Program 7:  

Komunikácie  605 000,00 605 000,00 605 000,00 

     
Program 8:  

Doprava  139 990,00 139 990,00 139 990,00 

     
Program 9:  

Vzdelávanie  12 751 060,00 12 761 060,00 12 771 060,00 

     
Program 10:  

Šport  951 850,00 956 850,00 969 050,00 

     
Program 11:  

Kultúra  241 900,00 271 900,00 301 900,00 

     
Program 12:  

Prostredie pre život  1 523 720,00 1 592 720,00 1 742 720,00 

     
Program 13:  

Bývanie  23 700,00 23 700,00 23 700,00 

     
Program 14:  

Sociálne služby  803 120,00 788 620,00 788 620,00 

     
Program 15:  

Administratíva  3 220 730,00 3 471 640,00 3 869 990,00 

Celkové výdavky 23 389 650,00 23 865 060,00 24 565 610,00 
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Štruktúra rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií 

podľa funkčnej klasifikácie na rok 2023 

  Rozpočet podiel 

01 - Všeobecné verejné služby 6 257 720,00 26,75 % 

03 - Verejný poriadok 594 500,00 2,54 % 

04 - Ekonomická oblasť 402 900,00 1,72 % 

05 - Ochrana životného prostredia 1 076 500,00 4,60 % 

06 - Bývanie a občianska vybavenosť 1 024 800,00 4,38 % 

08 - Rekreácia, kultúra a náboženstvo 687 550,00 2,94 % 

09 - Vzdelávanie 12 758 060,00 54,56 % 

10 - Sociálne zabezpečenie 587 620,00 2,51 % 

Spolu  23 389 650,00 100,00 % 
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Štruktúra rozpočtu výdavkov podľa programov na rok 2023 

  Rozpočet podiel 

1 - Plánovanie, manažment a kontrola 189 100,00 0,81 % 

2 - Propagácia a marketing 65 000,00 0,28 % 

3 - Interné služby 1 260 100,00 5,39 % 

4 - Služby občanom 126 880,00 0,54 % 

5 - Bezpečnosť 607 500,00 2,60 % 

6 - Odpadové hospodárstvo 880 000,00 3,76 % 

7 - Komunikácie 605 000,00 2,59 % 

8 - Doprava 139 990,00 0,60 % 

9 Vzdelávanie  12 751 060,00 54,52 % 

10 - Šport 951 850,00 4,07 % 

11 - Kultúra 241 900,00 1,03 % 

12 - Prostredie pre život 1 523 720,00 6,51 % 

13 - Bývanie 23 700,00 0,10 % 

14 - Sociálne služby 803 120,00 3,43 % 

15 - Administratíva 3 220 730,00 13,77 % 

Spolu 23 389 650,00 100,00 % 
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Zoznam príloh: 

Príloha č. 1: Sumár výdavkov podľa programu a ekonomickej klasifikácie na roky 2023 – 

2025 

Príloha č. 2: Programová štruktúra výdavkov rozpočtu  

Príloha č. 3: Rozpočet výdavkov na roky 2023 – 2025 podľa programov 

Príloha č. 4: Rozpočet výdavkov na roky 2023 – 2025 podľa programov, funkčnej 

klasifikácie a ekonomickej klasifikácie 

Príloha č. 5: Rozpočet príjmov na rok 2023  

Príloha č. 6: Rozpočet výdavkov na rok 2023  

Príloha č. 7:  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 2023 – 2025  
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   Sumár výdavkov podľa programu a ekonomickej klasifikácie na roky 2023 – 2025   Príloha č.1 

UKAZOVATEĽ 
Rozpočet na 

rok 2023 
Bežné výdavky 

Kapitálové 

výdavky 

Rozpočet na 

rok 2024 
Bežné výdavky 

Kapitálové 

výdavky 

Rozpočet na 

rok 2025 
Bežné výdavky 

Kapitálové 

výdavky 

Program 1: Plánovanie, 

manažment a kontrola 

189 100,00 184 100,00 5 000,00 189 100,00 184 100,00 5 000,00 189 100,00 184 100,00 5 000,00 

Program 2: Propagácia 

a marketing 

65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 

Program 3: Interné služby 1 260 100,00 1 230 100,00 30 000,00 1 325 100,00 1 325 100,00 0,00 1 375 100,00 1 375 100,00 0,00 

Program 4: Služby občanom 126 880,00 126 880,00 0,00 126 880,00 126 880,00 0,00 126 880,00 126 880,00 0,00 

Program 5: Bezpečnosť 607 500,00 607 500,00 0,00 667 500,00 667 500,00 0,00 717 500,00 717 500,00 0,00 

Program 6:  Odpadové 

hospodárstvo 
880 000,00 880 000,00 0,00 880 000,00 880 000,00 0,00 880 000,00 880 000,00 0,00 

Program 7: Komunikácie 605 000,00 605 000,00 0,00 605 000,00 605 000,00 0,00 605 000,00 605 000,00 0,00 

Program 8: Doprava 139 990,00 139 990,00 0,00 139 990,00 139 990,00 0,00 139 990,00 139 990,00 0,00 

Program 9: Školstvo  12 751 060,00 12 751 060,00 0,00 12 761 060,00 12 761 060,00 0,00 12 771 060,00 12 771 060,00 0,00 

Program 10: Šport 951 850,00 935 650,00 16 200,00 956 850,00 940 650,00 16 200,00 969 050,00 963 650,00 5 400,00 

Program 11: Kultúra 241 900,00 241 900,00 0,00 271 900,00 271 900,00 0,00 301 900,00 301 900,00 0,00 

Program 12: Prostredie pre 

život 
1 523 720,00 1 523 720,00 0,00 1 592 720,00 1 592 720,00 0,00 1 742 720,00 1 742 720,00 0,00 

Program 13: Bývanie 23 700,00 23 700,00 0,00 23 700,00 23 700,00 

 

0,00 23 700,00 23 700,00 0,00 

Program 14: Sociálne služby 803 120,00 803 120,00 0,00 788 620,00 788 620,00 0,00 788 620,00 788 620,00 0,00 

Program 15: Administratíva 3 220 730,00 2 575 150,00 645 580,00 3 471 640,00 2 744 600,00 727 040,00 3 869 990,00 3 144 310,00 725 680,00 

Výdavky celkom  23 389 650,00 22 692 270,00 696 780,00 23 865 060,00 23 116 220,00 748 240,00 24 565 610,00 23 828 930,00 736 080,00 
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Príloha č. 2 

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu                  

mesta Trebišov na roky 2023 – 2025 

1. Plánovanie, manažment 

a kontrola 
1.1. Výkonný manažment mesta 

1.1.1 Výkon funkcie primátora 

1.1.2 Výkon funkcie prednostu 

1.2. Činnosť samosprávnych orgánov 

1.3. Plánovanie mesta 

1.3.1 Strategické plánovanie a projekty 

1.3.2 Územné plánovanie 

1.4. Kontrolná činnosť 

1.5. Finančná a rozpočtová politika 

1.6. Účtovníctvo a audit 

1.7. Členstvo v samosprávnych 

organizáciách a združeniach  

2. Propagácia a marketing 
2.1. Propagácia a prezentácia mesta 

2.1.1 Propagačné materiály mesta 

2.1.2 Jarmoky a trhy  

3. Interné služby 
3.1. Správa a údržba majetku mesta 

3.2. Vzdelávanie zamestnancov 

mestského úradu 

3.3. Rozšírenie cintorína 

3.4. Zabezpečenie úkonov spojených 

s voľbami 

3.5. Detské ihrisko 

3.6. Sčítanie obyvateľov 

4. Služby občanom 
4.1. Matrika  

4.2. Evidenčné služby občanom 

4.3. Zbor pre občianské záležitosti 

4.4. Stavebný úrad 

4.5. Elektronizácia verejnej správy 

a elektronických služieb na 

miestnej a regionálnej úrovni 

5. Bezpečnosť 
5.1. Mestská polícia 

5.1.1 Aktívna ochrana 

5.1.2 Kamerový system 

5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz   

         uhynutých zvierat  

5.1.4 Prevencia protispoločenskej 

činnosti 

5.2. Civilná ochrana 

5.3. Požiarna ochrana 

6. Odpadové hospodárstvo 
6.1. Zber a odvoz komunálneho 

odpadu 

6.2. Uloženie komunálneho odpadu 

6.3. Triedenie, kompostovanie 

a likvidovanie TKO 

7. Komunikácie 
7.1. Výstavba a rekonštrukcia 

pozemných komunikácií 

7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, 

chodníkov a parkovísk 

7.1.2 Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií, chodníkov a parkovísk 

7.2. Oprava a údržba miestnych 

komunikácií 

7.3. Dopravné značenie 

7.4. Svetelná signalizácia 

8. Doprava 
8.1. MHD 

8.2. Verejná nabíjacia stanica na 

elektromobily 

9. Vzdelávanie 
9.1. Materské školy a detské jasle 

9.2. Základné školy 

9.3. Školské jedálne 

9.4. Školské kluby detí 

9.5. Základná umelecká škola 

9.6. - 

9.7. Školský úrad 

9.8. Sociálna výpomoc a vzdelávanie 

9.9. Grantový systém v oblasti školstva 

9.10. – 

9.11. Centrum voľného času 

9.12. – 

9.13. -  

9.14. – 
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9.15. Transfery neziskovým 

právnickým osobám 

 

10.  Šport  
10.1. Športová infraštruktúra 

10.1.1 Areál vodných športov 

10.1.2 Zimný štadión  

10.1.3 Športová hala 

10.1.4 Futbalový areál  

10.1.5 Externé fitness centrum 

10.1.6 Multifunkčné ihrisko 

10.1.7 Hokejbalové ihrisko 

10.1.8 Mestský športový klub mládeže 

10.1.9 Výstavba skateparku 

10.1.10 Cyklotrasa 

10.1.11 Detské ihrisko 

10.1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov 

10.2. Grantový systém podpory 

športu 

11.  Kultúra 
11.1. Priama podpora kultúry 

11.2. Grantový systém v oblasti 

kultúry 

11.3. Pamiatková starostlivosť 

11.4. Náboženské a iné spoločenské 

služby 

11.5. Amfiteáter 

11.6. Hrad Parič 

11.7. Mestský park 

11.8. Digitalizácia kina 

12.  Prostredie pre život 
12.1. Verejná zeleň 

12.2. Verejné osvetlenie 

12.3. Manažment životného 

prostredia  

12.4. Cintorínske služby 

12.5. Vojnové hroby 

12.6. Deratizácia a dezinsekcia 

mesta 

12.7. Ostatné služby 

12.8. Kanalizácia Milhostov 

12.9. Odvodnenie Paričova 

12.10. – 

12.11. Trebišovské vody pre ľudí 

12.12. Odvodnenie povrchových vôd 

12.13. Kanalizácia 

12.14. Revitalizácia mesta 

12.15. Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia 

12.16. Odvodnenie Milhostova 

12.17. Priemyselný park 

12.18. Participatívny rozpočet 

13. Bývanie  
13.1. Bytová výstavba 

13.2. Štátny fond rozvoja bývania 

14. Sociálne služby 
14.1. Opatrovateľská služba 

14.2. Denné centrá 

14.3. Zariadenia sociálnych služieb 

14.3.1 Stredisko osobnej hygieny 

14.3.2 Terénna sociálna práca 

14.3.3 Mestský útulok a mestská 

ubytovňa 

14.4. Jednorázová sociálna pomoc 

14.5. Sociálne pohreby 

14.6. Osobitný príjemca 

14.7. Sociálna výpomoc rodinám a 

deťom 

14.8. Príspevky neštátnym subjektom 

14.9. Grantový systém v oblasti 

sociálnych vecí 

14.10. Všeobecnoprospešné služby 

14.11. Príspevok na osamostatnenie 

sa mladého dospelého CDR 

14.12. Finančný príspevok na 

prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby  

14.13. Plánovaná výstavba 

komunitného centra  

15. Administratíva 
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Príloha č. 3 

Rozpočet výdavkov na roky 2023 – 2025 v programovej štruktúre 

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 

Zámer 

programu 
Efektívna a transparentná samospráva 

ROK 2023 2024 2025 

Rozpočet 189 100,00 189 100,00 189 100,00 

 

 
Podprogram 1.1: Výkonný manažment mesta   

Zodpovednosť Kancelária primátora 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora 

Zámer Aktivity primátora pri výkone funkcie 

Zodpovednosť Kancelária primátora 

Cieľ Zabezpečiť transparentné riadenie mesta 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet porád primátora spolu za rok 

Cieľová hodnota 30 40 40 40 40 

Skutočná 

hodnota 
37     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok 

Cieľová hodnota 2 2 2 2 2 
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Skutočná 

hodnota 
2     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet verejných stretnutí s občanmi za rok  

Cieľová hodnota 3 3 15 15 15 

Skutočná 

hodnota 
2     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet vystúpení v médiách za rok  

Cieľová hodnota 90 90 90 90 90 

Skutočná 

hodnota 
102 

 
   

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok  

Cieľová hodnota 1 1 1 1 1 

Skutočná 

hodnota 
1     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet prijatých návštev z partnerských miest 

Cieľová hodnota 2 2 2 2 2 

Skutočná 

hodnota 
0     

Merateľný 

ukazovateľ 
Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok  

Cieľová hodnota 4 4 4 4 4 

Skutočná 

hodnota 
10     

Poznámka 

Prvok predstavuje aktivity primátora pri výkone funkcie. Výdavky 

súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe 

Administratíva.  
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Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu 

Zámer Aktivity prednostu mestkého úradu 

Zodpovednosť Prednosta 

Cieľ Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne  

Cieľová hodnota 100 100 100 100 100 

Skutočná 

hodnota 
100     

Poznámka 

Prvok predstavuje aktivity prednostu mestského úradu. Výdavky súvisiace 

s činnosťou prednostu mestského úradu sú rozpočtované v programe 

Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do 

poisťovní, tovary a služby.  

 

 
Podprogram 1.2: Činnosť samosprávnych orgánov 

Zámer Komlexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta 

Zodpovednosť Oddelenie organizačné 

Cieľ Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 95 630,00 120 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet zasadnutí mestkého zastupiteľstva za rok  

Cieľová 

hodnota 
6 6 5 5 5 

Skutočná 

hodnota 
5     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet zasadnutí mestskej rady za rok   

Cieľová 

hodnota 
6 6 5 5 5 

Skutočná 

hodnota 
5     
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Merateľný 

ukazovateľ 
Počet zasadnutí komisií MsZ  

Cieľová 

hodnota 
30 30 36 36 36 

Skutočná 

hodnota 
23     

Poznámka 

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. 

prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, 

zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na 

úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove je tvorené 24 

poslancami, má zriadenú Mestskú radu a 8 komisií MsZ. Výdavky sú 

rozpočtované na odmeny pre poslancov a členov komisií. Ostatné výdavky 

sú rozpočtované v programe Administratíva.   

 

 
Podprogram 1.3: Plánovanie mesta    

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 24 460,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 

 

 
Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie a projekty 

Zámer Financovanie prípravy projektových dokumentácií 

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku 

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 13 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet novovytvorených rozvojových koncepcií 

Cieľová 

hodnota 
1 1 1 1 1 

Skutočná 

hodnota 
2     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet podaných projektov 

Cieľová 

hodnota 
16 16 24 24 24 
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Skutočná 

hodnota 
22     

Merateľný 

ukazovateľ 

Percentný podiel schválených projektov z celkového počtu podaných 

projektov 

Cieľová 

hodnota 
50 50 50 50 50 

Skutočná 

hodnota 
50     

Cieľ Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch  

Merateľný 

ukazovateľ 
Spracovanie generelu dopravy  

Cieľová 

hodnota 
NIE NIE NIE NIE NIE 

Skutočná 

hodnota 
NIE     

Poznámka 
Financovanie prípravy projektových dokumentácií a súvisiacich 

podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP.  

 

 
Prvok 1.3.2: Územné plánovanie 

Zámer 
Spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov 

a porealizačných zameraní 

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku 

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 10 660,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet novo zahájených stavieb spolu za rok  

Cieľová 

hodnota 
5 5 5 5 5 

Skutočná 

hodnota 
5     

Poznámka 

Prvok zahŕňa rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií, expertíz, 

posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní. Kapitálové 

výdavky sú rozpočtované na spracovanie úprav územného plánu mesta.  
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Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť 

Zámer Aktivity hlavného kontrolóra mesta 

Zodpovednosť Hlavný kontrolór 

Cieľ 
Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zákonov, VZN a interných 

predpisov   

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet ukončených kontrol a odborných stanovísk   

Cieľová 

hodnota 
11 12 12 12 12 

Skutočná 

hodnota 
10     

Poznámka 

Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý 

zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu čiností 

a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami 

a vnútornými predpismi  mesta tak, aby samospráva fungovala čo 

najefektívnejšie s pozitívnymi dopadom na život v meste. Výdavky 

súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra sú rozpočtované v programe 

Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody a príspevky do 

poisťovní, školenia.   

 

 
Podprogram 1.5: Finančná a rozpočtová politika  

Zámer 
Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou 

rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním 

Zodpovednosť Oddelenie finančné  

Cieľ Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Programový rozpočet schválený k 31.12.  

Cieľová hodnota ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 

Skutočná 

hodnota 
ÁNO     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet monitorovacích a hodnotiach správ rozpočtu za rok  
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Cieľová hodnota 2 2 2 2 2 

Skutočná 

hodnota 
2     

Poznámka 

Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho 

sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním. Monitorovanie 

a vyhodnotenie merateľných ukazovateľov prostredníctvom dodržiavania 

stanovaných cieľov plánovaných do rozpočtovaného roka. Výdavky na 

mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované 

v programe Administratíva.  

 

 
Podprogram 1.6: Účtovníctvo a audit  

Zámer 
Činnosti spojené s účtovníctvom a vykonávaním povinného zákonom 

stanoveného účtovného auditu 

Zodpovednosť Oddelenie finančné  

Cieľ Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 5 760,00 5 800,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet audítorských overení za rok   

Cieľová hodnota 4 4 4 4 4 

Skutočná 

hodnota 
4     

Cieľ Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta  

Merateľný 

ukazovateľ 
Frekvencia predkladania výkazov za rok   

Cieľová hodnota štvrťrok štvrťrok štvrťrok štvrťrok štvrťrok 

Skutočná 

hodnota 
štvrťrok     

Poznámka 

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s úhradou vykonaných auditov, 

posudkov a poradenské služby. Mesto zabezpečuje audit prostredníctvom 

externého dodávateľa auditu na základe vyhodnotenia predložených 

cenových ponúk od dodávateľov. Ostatné výdavky za služby sú 

rozpočtované v programe Administratíva.  
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 Podprogram 1.7: Členstvo v samosprávnych                       

organizáciách a združeniach  

Zámer Mesto Trebišov je členom v organizáciach na získanie nových informácií  

Zodpovednosť Kancelária primátora  

Cieľ Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 7 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom    

Cieľová 

hodnota 
6 6 7 7 7 

Skutočná 

hodnota 
7     

Poznámka 

Mesto Trebišov je členom ZMOS, RVC, ZPOZ, AKE, AHK, ZMOJZ 

a prednostov mestských úradov,  čo dáva mestu možnosť získať množstvo 

nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich 

zmien. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov.  

 

Program 2: Propagácia a marketing 

Zámer 

programu 
Trebišov – mesto známe ako centrum Zemplína 

ROK 2023 2024 2025 

Rozpočet 65 000,00 65 000,00 65 000,00 

 

 
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta     

Zodpovednosť Oddelenie organizačné   

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 17 800,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 
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Prvok 2.1.1: Propragačné materiály mesta  

Zámer Zabezpečiť vydávanie informačných a propagačných materiálov  

Zodpovednosť Oddelenie organizačné  

Cieľ Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 15 200,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok     

Cieľová hodnota 1 1 1 1 1 

Skutočná 

hodnota 
1     

Poznámka 

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných 

a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie 

mesta.   

 

 
Prvok 2.1.2: Jarmoky a trhy  

Zámer Zabezpečenie jarmokov a trhov 

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku   

Cieľ Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 2 600,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok      

Cieľová hodnota 3 3 3 3 3 

Skutočná 

hodnota 
0     

Poznámka 
Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov, Dní mesta 

Trebišov, kultúrneho leta a folklórneho festivalu.    
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Program 3: Interné služby 

Zámer 

programu 
Nebyrokratická a pružná samospráva 

ROK 2023 2024 2025 

Rozpočet 1 260 100,00 1 325 100,00 1 375 100,00 

 

 
Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta  

Zámer Starostlivosť o majetok mesta  

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku   

Cieľ Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 996 600,00 1 150 800,00 1 243 100,00 1 308 100,00 1 358 100,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet spravovaných budov   

Cieľová 

hodnota 
22 22 22 22 22 

Skutočná 

hodnota 
22     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet uzatvorených nájomných zmlúv   

Cieľová 

hodnota 
58 58 60 60 60 

Skutočná 

hodnota 
58     

Poznámka 

Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho 

prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zveľaďovaním. Výdavky 

rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú 

údržbu, poistenie majetku. Navýšenie bežných výdavkov predstavuje 

zvýšené náklady za elektrickú energiu a plyn.  

Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2023 sú rozpočtované na 

vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu športklubu. 
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Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu  

Zámer 
Účasť zamestnancov mestského úradu a primátora na školeniach, 

seminároch a na ďalšom odbornom vzdelávaní 

Zodpovednosť Prednosta  

Cieľ Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 4 160,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok   

Cieľová hodnota 50 50 50 50 50 

Skutočná 

hodnota 
41     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet školení zamestnancov za rok   

Cieľová hodnota 30 30 30 30 30 

Skutočná 

hodnota 
24     

Poznámka 

Výdavky rozpočtované v tomto podprograme sú rozpočtované na bežné 

výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a odborné 

vzdelávanie.    

 

 
Podprogram 3.4: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami  

Zámer Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb 

Zodpovednosť Oddelenie organizačné 

Cieľ Bezproblémový priebeh volieb 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
 Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb  

Cieľová hodnota NIE ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 

Skutočná 

hodnota 
NIE     

Poznámka 
Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb vyhlásených v danom 

roku.   
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Podprogram 3.5: Detské ihrisko  

Zámer Oprava detských ihrísk 

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku 

Cieľ Zabezpečiť opravu detských ihrísk 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 8 260,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
 Počet detský ihrísk   

Cieľová hodnota 1 1 1 1 1 

Skutočná 

hodnota 
1     

Poznámka 
V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na opravu a údržbu 

detských ihrísk v meste.    

 

 
Podprogram 3.6: Sčítanie obyvateľov  

Zámer Upresniť počet obyvateľov 

Zodpovednosť Oddelenie organizačné 

Cieľ Bezproblémový priebeh sčítania obyvateľov 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 34 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
 Zabezpečiť bezproblémový priebeh sčítania obyvateľov 

Cieľová hodnota ÁNO ÁNO NIE NIE NIE 

Skutočná 

hodnota 
ÁNO     

Poznámka 
V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie 

sčítania obyvateľov, domov a bytov, vyhláseného v danom roku.  
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Program 4: Služby občanom 

Zámer 

programu 
Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom  

ROK 2023 2024 2025 

Rozpočet 126 880,00 126 880,00 126 880,00 

 

 
Podprogram 4.1: Matrika  

Zámer Zabezpečiť činnosť matriky v meste 

Zodpovednosť Oddelenie organizačné 

Cieľ Zabezpečiť činnosť matriky v meste 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 60 230,00 58 020,00 61 600,00 61 600,00 61 600,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
 Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok    

Cieľová hodnota 10 000 10 000 12 500 12 500 12 500 

Skutočná 

hodnota 
12 405     

Poznámka 

Podprogram matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí 

a uzavretí manželstva, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho 

a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, 

štatistické hlásenia a pod. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený 

výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov, odvody do 

poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná 

štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov 

mesta.     
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Podprogram 4.2: Evidenčné služby občanom 

Zámer Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta  

Zodpovednosť Oddelenie organizačné 

Cieľ Zabezpečiť evidenciu mesta  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 9 080,00 8 110,00 8 110,00 8 110,00 8 110,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
 Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %    

Cieľová hodnota 100 100 100 100 100 

Skutočná 

hodnota 
100     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v % 

Cieľová hodnota 100 100 100 100 100 

Skutočná 

hodnota 
100     

Merateľný 

ukazovateľ 

Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení 

súpisného čísla  

Cieľová hodnota 30 30 35 35 35 

Skutočná 

hodnota 
11     

Poznámka 

Podprogram evidenčné služby občanom zahŕňa činnosti súvisiace 

s evidenciou obyvateľov, prideľovanie súpisných a orientačných čísel. 

V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho transferu na 

prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdu 

zamestnanca. Ostatné bežné výdavky – mzdy, odvody do poisťovní, 

tovary a služby, súviasiace s činnosťami zahrnutými do tohto programu, 

sú zahrnuté v programe Administratíva.      
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Podprogram 4.4: Stavebný úrad 

Zámer Zabezpečiť výkon stavebného úradu v meste  

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku 

Cieľ Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti stavebného úradu 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 57 370,00 57 170,00 57 170,00 57 170,00 57 170,00 

Merateľný 

ukazovateľ 

 Počet vydaných rozhodnutí v oblasti územného plánovania a stavebného 

poriadku    

Cieľová 

hodnota 
250 250 250 250 250 

Skutočná 

hodnota 
342     

Merateľný 

ukazovateľ 

Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu pre miestne 

a účelové komunikácie  

Cieľová 

hodnota 
20 20 20 20 20 

Skutočná 

hodnota 
66     

Poznámka 

Podprogram stavebný úrad zahŕňa činnosti spojené s preneseným výkonom 

štátnej správy v oblasti stavebného úradu – vydávaním správnych 

rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích 

a rozhodnutí o zmene užívania stavby. Výdavky zo štátneho transferu na 

prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy a odvody do poisťovní 

pre zamestnancov a na tovary a služby. Výška transferu je každoročne 

určovaná štátom.  

 

 

Program 5: Bezpečnosť 

Zámer 

programu 
Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou  

ROK 2023 2024 2025 

Rozpočet 607 500,00 667 500,00 717 500,00 
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Podprogram 5.1: Mestská polícia     

Zodpovednosť Mestská polícia   

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 510 630,00 513 000,00 603 000,00 663 000,00 713 000,00 

 

 
Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana 

Zámer Zabezpečiť činnosť mestskej polície  

Zodpovednosť Mestská polícia 

Cieľ 
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste a počas kultúrnych 

a športových podujatí 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 492 700,00 500 000,00 590 000,00 650 000,00 700 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
 Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok     

Cieľová 

hodnota 
40 000 40 000 25 000 25 000 25 000 

Skutočná 

hodnota 
24 000     

Merateľný 

ukazovateľ 

Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na 

podujatiach za rok  

Cieľová 

hodnota 
3 200 3 200 3 000 3 000 3 000 

Skutočná 

hodnota 
600     

Poznámka 
Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poistné, tovary a služby súvisiace 

s činnosťou mestskej polície.  
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Prvok 5.1.2: Kamerový systém 

Zámer 
Zabezpečiť aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku 

obyvateľov v meste  

Zodpovednosť Mestská polícia 

Cieľ 
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne 

mesta 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 14 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet nainštalovaných monitorovacích kamier 

Cieľová 

hodnota 
10 10 10 20 20 

Skutočná 

hodnota 
11     

Poznámka 

Aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov 

v meste. Rozšírenie a modernizácia kamerového systému je prevažne 

zabezpečovaná v rámci aktuálne vypísaných výziev na kamerový systém.    

 

  
Prvok 5.1.3: Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat 

Zámer 
Zabezpečiť aktivity smerujúce k odchytu túlavých zvierat v intraviláne 

mesta 

Zodpovednosť Mestská polícia 

Cieľ 
Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých 

zvierat 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 3 650,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Predpokladaný počet výjazdov za rok  

Cieľová 

hodnota 
200 200 130 130 130 

Skutočná 

hodnota 
94     

Poznámka 

Prvok zahŕňa činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne 

mesta Trebišov, prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie 

ochrany života občanov mesta pred útokom túlavých zvierat a náklady 

spojené s úschovou týchto zvierat v útulku.  
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Prvok 5.1.4: Prevencia protispoločenskej činnosti 

Zámer 
Zabezpečiť vhodným výberom foriem a metód aspoň z časti eliminovať 

negatívne prejavy 

Zodpovednosť Mestská polícia 

Cieľ Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet zrealizovaných prednášok za rok   

Cieľová 

hodnota 
30 30 25 25 25 

Skutočná 

hodnota 
10     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet odprednášaných hodín za rok  

Cieľová 

hodnota 
120 120 70 70 70 

Skutočná 

hodnota 
16     

Poznámka 

Prvok zahŕňa zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé, plánovité a koordinované 

pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom odstrániť alebo 

vhodným výberom foriem a metód aspoň z časti eliminovať, prípadne ich 

negatívne prejavy obmedziť prostredníctvom prednášok. Výdavky spojené 

so zabezpečením daného prvku sú rozpočtované v prvku 5.1.1 Aktívna 

ochrana – Mestská polícia.   

 

 
Podprogram 5.2 Civilná ochrana 

Zámer Zabezpečiť udržiavanie skladov materiálov CO protichemickej ochrany 

Zodpovednosť Oddelenie organizačné 

Cieľ 
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej 

situácie 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 

Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území 

mesta 

Cieľová 

hodnota 
1 1 1 1 1 
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Skutočná 

hodnota 
1     

Merateľný 

ukazovateľ 
Skladované prostriedky protichemickej ochrany 

Cieľová 

hodnota 
ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 

Skutočná 

hodnota 
ÁNO     

Poznámka 

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO 

protichemickej ochrany. Výdavky na uvedenú činnosť sú rozpočtované 

v programe Administratíva.  

 

 
Podprogram 5.3 Požiarná ochrana 

Zámer Zabezpečiť vykonávanie preventívnych prehliadok mestských objektov 

Zodpovednosť Mestská vnútorná ochrana 

Cieľ Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 36 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet preventívnych prehliadok objektov za rok  

Cieľová hodnota 10 10 10 10 10 

Skutočná 

hodnota 
10     

Poznámka Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru.   

 

 

Program 6: Odpadové hospodárstvo 

Zámer 

programu 

Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na 

životné prostredie  

ROK 2023 2024 2025 

Rozpočet 880 000,00 880 000,00 880 000,00 
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Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu 

Zámer 
Zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických 

osôb 

Zodpovednosť Technické služby mesta Trebišov 

Cieľ 
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby 

obyvateľov 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 487 410,00 300 000,00 440 000,00 440 000,00 440 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách) 

Cieľová 

hodnota 
11 000 11 000 9 000 8 000 8 000 

Skutočná 

hodnota 
8 120,11     

Cieľ Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet stojísk 

Cieľová 

hodnota 
52 52 54 54 54 

Skutočná 

hodnota 
52     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet vozidiel na zvoz 

Cieľová 

hodnota 
4 4 5 5 5 

Skutočná 

hodnota 
4     

Poznámka 

Podprogram zahŕňa aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu 

komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, vrátane jarného 

a jesenného upratovania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky 

na úhradu vyššie uvedených činností.  
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Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu 

Zámer Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu 

Zodpovednosť Technické služby mesta Trebišov 

Cieľ Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 412 890,00 380 000,00 440 000,00 440 000,00 440 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 

Podiel odpadu uloženého na skladku z celkovo vzniknúteho komunálneho 

odpadu za rok v percentách 

Cieľová 

hodnota 
80 80 60 60 60 

Skutočná 

hodnota 
68,75     

Poznámka 

Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením efektívnej 

a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, 

s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na 

skládku. V podprograme sú rozpočtované výdavky na uloženie odpadu na 

skládke.  

 

 
Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO 

Zámer Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Trebišov 

Zodpovednosť Technické služby mesta Trebišov 

Cieľ Zabezpečiť zníženie BRKO v TKO 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 2 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Výstavba obecných kompostovísk  

Cieľová 

hodnota 
NIE NIE NIE NIE NIE 

Skutočná 

hodnota 
NIE     

Merateľný 

ukazovateľ 
Realizácia výstavby zberného dvora 

Cieľová 

hodnota 
NIE NIE ÁNO NIE NIE 

Skutočná 

hodnota 
NIE     
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Poznámka 
Minimalizovať biologicky rozložiteľný odpad v tuhom komunálnom odpade 

a jeho následné kompostovanie pre mesto Trebišov.    

 

 

Program 7: Komunikácie 

Zámer 

programu 
Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku  

ROK 2023 2024 2025 

Rozpočet 605 000,00 605 000,00 605 000,00 

 

 
Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií    

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku  

ROK 2021 2022 2023 2024  2025 

Rozpočet 166 150,00 1 568 000,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Prvok 7.1.1: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a 

parkovísk 

Zámer Výstavba miestnych komunikácií 

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku  

Cieľ Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 143 600,00 1 568 000,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet bežných metrov nových miestnyh komunikácií 

Cieľová hodnota 0 0 0 0 0 

Skutočná 

hodnota 
0     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet novovytvorených parkovacích miest 

Cieľová hodnota 60 60 90 50 50 
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Skutočná 

hodnota 
69     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet nových kruhových križovatiek  

Cieľová hodnota 3 3 0 1 1 

Skutočná 

hodnota 
1     

Poznámka 

Prvok zahŕňa náklady na výstavbu miestnych komunikácií a parkovísk. 

V rokoch 2024 a 2025 je plánovaná výstavba ďalších kruhových 

križovatiek podľa finančných možností v danom roku.   

 

 

 Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a 

parkovísk 

Zámer 
Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov 

a parkovacích miest 

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku  

Cieľ Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 22 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií za rok (m2) 

Cieľová hodnota 16 000 16 000 10 000 8 000 10 000 

Skutočná 

hodnota 
1 503     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet vybudovaných bezbarierových priechodov pre chodcov za rok  

Cieľová hodnota 10 10 10 10 8 

Skutočná 

hodnota 
3     

Poznámka Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk.   
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Podprogram 7.2: Oprava a údržba miestnych komunikácií  

Zámer 
Zabezpečiť opravy miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích 

miest 

Zodpovednosť 
Oddelenie výstavby a majetku 

 Technické služby mesta Trebišov 

Cieľ Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 313 060,00 470 000,00 605 000,00 605 000,00 605 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Plocha opravených chodníkov (m2) 

Cieľová hodnota 2 000 2 000 100 100 100 

Skutočná 

hodnota 
0     

Merateľný 

ukazovateľ 
Plocha opravných ciest (m2)  

Cieľová hodnota 2 000 2 000 600 600 600 

Skutočná 

hodnota 
700     

Poznámka 

Podprogram zahŕňa výdavky na opravy a údržbu ciest ako aj súvisiach 

plôch. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické 

služby mesta Trebišov.    

 

 
Podprogram 7.3: Dopravné značenie  

Zámer Zabezpečiť dopravné značenie ciest a priechodov pre chodcov 

Zodpovednosť Technické služby mesta Trebišov  

Cieľ Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek 

Cieľová 

hodnota 
1 700 1 730 1 800 1 850 1 900 

Skutočná 

hodnota 
1 700     

Merateľný 

ukazovateľ 

Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – 

priechody pre chodcov   



Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025  

         

 47 

Cieľová 

hodnota 
55 55 85 90 95 

Skutočná 

hodnota 
62     

Poznámka 

Podprogram zahŕňa činnosti s dopravným značením ciest, vrátane 

priechodov pre chodcov. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom 

správcu – Technické služby mesta Trebišov.     

 

 

 

Program 8: Doprava 

Zámer 

programu 
Dopravný systém orientovaný na klienta   

ROK 2023 2024 2025 

Rozpočet 139 990,00 139 990,00 139 990,00 

 

 

 
Podprogram 8.1: MHD  

Zámer 
Zabezpečiť prevádzku MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej 

správy v oblasti cestnej dopravy  

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku   

Cieľ Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 135 720,00 123 990,00 139 990,00 139 990,00 139 990,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)  

Cieľová 

hodnota 
130 130 60 60 60 

Skutočná 

hodnota 
116     

Poznámka 

V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu nákladov na MHD 

a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej 

dopravy.   
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Program 9: Vzdelávanie 

Zámer 

programu 

Moderné školské zariadenia rešpektujúce potreby, záujmy 

a slobodné rozhodnutia žiakov   

ROK 2023 2024 2025 

Rozpočet 12 751 060,00 12 761 060,00 12 771 060,00 

 

 
Podprogram 9.1: Materské školy a detské jasle 

Zámer Zabezpečiť financovanie MŠ a DJ na území mesta  

Zodpovednosť Oddelenie školstva 

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 1 886 410,00 2 011 030,00 2 322 850,00 2 332 850,00 2 342 850,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet detí navštevujúcich MŠ 

Cieľová 

hodnota 
596 650 662 660 660 

Skutočná 

hodnota 
691     

Merateľný 

ukazovateľ 

Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej 

dochádzky  

Cieľová 

hodnota 
187 260 314 315 315 

Skutočná 

hodnota 
317     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet detí navštevujúcich detské jasle  

Cieľová 

hodnota 
15 15 15 15 15 

Skutočná 

hodnota 
15     

Poznámka 

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie 1 

mestských detských jaslí a 5 materských škôl (8 elokovaných subjektov) na 

území mesta v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené 

materiálno, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné výchovné 

a vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj 

osobnosti dieťaťa.  
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Podprogram 9.2: Základné školy  

Zámer Zabezpečiť financovanie základných škôl 

Zodpovednosť Oddelenie školstva 

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 7 888 950,00 6 513 500,00 7 165 300,00 7 165 300,00 7 165 300,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet žiakov ZŠ 

Cieľová 

hodnota 
2 766 2 765 2 837 2 840 2 840 

Skutočná 

hodnota 
2 866     

Poznámka 

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie 4 

základných škôl s právnou subjektivitou a riadi sa zákonom č. 597/2003 

a dotácie sú poskytované KŠÚ Košice, ako prenesený výkon štátnej správy 

v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové 

a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov, 

odchodné, pre asistentov pre deti zo sociálne znevýhodneným prostredím, 

pre asistentov pre deti so zdravotným znevýhodnením.  

 

 
Podprogram 9.3: Školské jedálne 

Zámer Zabezpečiť stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ 

Zodpovednosť Oddelenie školstva 

Cieľ Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 1 060 770,00 1 058 020,00 1 239 360,00 1 239 360,00 1 239 360,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet stravujúcich sa detí v MŠ 

Cieľová 

hodnota 
558 650 662 660  660 

Skutočná 

hodnota 
691     

Merateľný 

ukazovateľ 
% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ 

Cieľová 

hodnota 
100 100 100 100 100 
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Skutočná 

hodnota 
100     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet stravujúcich sa detí v ZŠ 

Cieľová 

hodnota 
2 055 2 000 2 008 2 010 2 010 

Skutočná 

hodnota 
2 232     

Merateľný 

ukazovateľ 
% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v ZŠ 

Cieľová 

hodnota 
72 75 71 71 71 

Skutočná 

hodnota 
72     

Poznámka 

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného 

a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Mesto 

v rámci originálnych kompetencií financuje 9 školských jedálni, z toho 5 

pri MŠ, 3 pri ZŠ a 1 pri CZŠsMŠ. Jedná sa o bežné a prevádzkové 

výdavky.  

 

 
Podprogram 9.4: Školské kluby detí 

Zámer Zabezpečiť financovanie školských klubov detí 

Zodpovednosť Oddelenie školstva 

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 408 690,00 380 840,00 404 590,00 404 590,00 404 590,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet detí navštevujúcich ŠKD 

Cieľová hodnota 768 768 594 600 600 

Skutočná 

hodnota 
689     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet oddelení ŠKD spolu  

Cieľová hodnota 26 26 23 24 24 

Skutočná 

hodnota 
28     

Merateľný 

ukazovateľ 
% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov na 1.stupni 
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Cieľová hodnota 51 51 41 42 42 

Skutočná 

hodnota 
48     

Poznámka 

Podprogram zahŕňa financovanie školských klubov detí pri základných 

školách, s cieľom zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové 

podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít pre žiakov.  

 

 
Podprogram 9.5: Základná umelecká škola 

Zámer Zabezpečiť financovanie základnej umeleckej školy 

Zodpovednosť Oddelenie školstva 

Cieľ Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 548 130,00 520 650,00 584 730,00 584 730,00 584 730,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet žiakov ZUŠ 

Cieľová hodnota 571 570 540 545 545 

Skutočná 

hodnota 
579     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet vyučovaných umeleckých odborov 

Cieľová hodnota 4 4 4 4 4 

Skutočná 

hodnota 
4     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní 

Cieľová hodnota 312 310 276 275 275 

Skutočná 

hodnota 
312     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní 

Cieľová hodnota 259 260 264 265 265 

Skutočná 

hodnota 
267     
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Poznámka 

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného 

a dostupného vzdelávania základnej umeleckej školy s 4 umeleckými 

odbormi – tanečný, výtvarný, hudobný a literárno-dramatický s cieľom 

vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie detí a dospelých.   

 

 
Podprogram 9.7: Školský úrad  

Zámer Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva  

Zodpovednosť Oddelenie školstva  

Cieľ Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 55 740,00 36 150,00 56 760,00 56 760,00 56 760,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet zrealizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok  

Cieľová hodnota 20 20 22 22 22 

Skutočná 

hodnota 
19     

Poznámka 

Činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku 

školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z., prostredníctvom dvoch 

metodikov. Transfer na prenesený výkon školského úradu nepokrýva 

náklady spojené so zabezepčením činnosti Školského úradu, preto je 

potrebného zabezpečiť spolufinancovanie Školského úradu z vlastných 

finančných prostriedkov.  

 

 
Podprogram 9.8: Sociálna výpomoc a vzdelávanie 

Zámer Podpora detí zo sociálne slabších rodín 

Zodpovednosť Oddelenie školstva 

Cieľ 
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom 

procese 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 192 550,00 143 500,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok  

Cieľová 

hodnota 
620 580 1 350 1 350 1 350 
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Skutočná 

hodnota 
2 387     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok  

Cieľová 

hodnota 
620 560 380 380 380 

Skutočná 

hodnota 
416     

Poznámka 

Podprogram zahŕňa podporu detí zo sociálne slabších rodín poskytovanú na 

základe zákona o dotáciách MPSVaR SR o poskytovaní dotácii na 

stravovanie a dotácie na školské potreby pre deti. Finančné prostriedky na 

uvedené dotácie sú poskytované zo štátneho rozpočtu.  

 

 
Podprogram 9.9: Rozvoj v oblasti školstva  

Zámer Zabezpečenie rozvoj v oblastí školstva  

Zodpovednosť Oddelenie školstva  

Cieľ Zabezpečiť realizáciu mimoškolských aktivít za rok  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 1 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet podporených mimoškolských podujatí za rok   

Cieľová hodnota 2 3 4 5 5 

Skutočná 

hodnota 
2     

Poznámka Činnosti na realizáciu a podporu mimoškolských podujatí za rok.  

 

 
Podprogram 9.11: Centrum voľného času  

Zámer Zabezpečiť financovanie mimoškolskej činnosti žiakov  

Zodpovednosť Oddelenie školstva  

Cieľ Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 329 760,00 361 140,00 397 460,00 397 460,00 397 460,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet žiakov CVČ   
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Cieľová hodnota 2 031 2 030 1 998 2 000 2 000 

Skutočná 

hodnota 
1 923     

Poznámka 

V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú 

určené na financovanie mimoškolskej činnosti žiakov základných škôl 

v centre voľného času T. G. Masaryka z originálnych kompetencií a zo 

vzdelávacích poukazov.   

 

 
Podprogram 9.15: Transfery neziskových právnických osobám  

Zámer Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávac proces pre žiakov 

Zodpovedno

sť 
Oddelenie školstva 

Cieľ 
Podporiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Juraja 

a súkromnej MŠ pri DSA 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 184 040,00 230 890,00 340 010,00 340 010,00 340 010,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ  

Cieľová 

hodnota 
38 38 40 40 40 

Skutočná 

hodnota 
35     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet detí navštevujúcich CZŠsMŠ sv. Juraja 

Cieľová 

hodnota 
207 225 299 300 300 

Skutočná 

hodnota 
217     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet detí do 15 rokov, navštevujúcich internát DSA 

Cieľová 

hodnota 
- - 8 8 10 

Skutočná 

hodnota 
     

Poznámka 

V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené 

pre žiakov/deti CZŠsMŠ sv. Juraja, súkromnej MŠ pri DSA a príspevok na 

využívanie internátu DSA pre detí do 15 rokov.  
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Program 10: Šport 

Zámer 

programu 
Trebišov – mesto pre každodenné športové vyžitie 

ROK 2023 2024 2025 

Rozpočet 951 850,00 956 850,00 969 050,00 

 

 
Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra    

Zodpovednosť Technické služby mesta Trebišov 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 1 629 480,00 547 200,00 702 850,00 702 850,00 692 050,00 

 

 
Prvok 10.1.1: Areál vodných športov  

Zámer Zabezpečiť prevádzku areálu vodných športov  

Zodpovednosť Technické služby mesta Trebišov  

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 900 180,00 21 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ   

Cieľová hodnota 25 000 25 000 35 000 35 000 35 000 

Skutočná 

hodnota 
18 000     

Poznámka 

V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú 

určené na prevádzku areálu vodných športov, vrátane miezd a poistného 

pre zamestnancov.    
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Prvok 10.1.2: Zimný štadión  

Zámer Zabezpečiť prevádzku zimného štadióna  

Zodpovednosť Technické služby mesta Trebišov  

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 418 400,00 351 200,00 426 200,00 426 200,00 415 400,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión  

Cieľová hodnota 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Skutočná 

hodnota 
3 500     

Poznámka 

V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú 

určené na prevádzku zimného štadióna, vrátane miezd a poistného pre 

zamestnancov.  Kapitálové výdavky sú rozpočtované ako transfer pre TS 

na splátku za zrekonštruované osvetlenie.  

 

 

 
Prvok 10.1.3: Športová hala  

Zámer Zabezpečiť prevádzku športovej haly   

Zodpovednosť Technické služby mesta Trebišov  

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 119 110,00 54 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu  

Cieľová hodnota 3 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Skutočná 

hodnota 
0     

Poznámka 

V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú 

určené na prevádzku športovej haly, vrátane miezd a poistného pre 

zamestnancov.   
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Prvok 10.1.4: Futbalový areál  

Zámer Zabezpečiť prevádzku futbalového areálu   

Zodpovednosť Technické služby mesta Trebišov  

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 81 440,00 61 000,00 109 000,00 109 000,00 109 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál  

Cieľová hodnota 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Skutočná 

hodnota 
8 000     

Poznámka 

V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú 

určené na prevádzku futbalového areálu na správu, bežnú údržbu a revízie 

futbalového areálu.   

 

 

 
Prvok 10.1.8: Mestský športový klub mládeže 

Zámer Zabezpečiť činnosť mestského športového klubu mládeže 

Zodpovednosť Mestský športový klub mládeže 

Cieľ Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 60 000,00 60 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet detí v prípravke 

Cieľová hodnota 50 50 70 76 80 

Skutočná 

hodnota 
55     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet žiakov v skupine dorastu 

Cieľová hodnota 12 12 20 22 22 

Skutočná 

hodnota 
12     
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Merateľný 

ukazovateľ 
Počet detí v športových triedach 

Cieľová hodnota 74 74 50 56 60 

Skutočná 

hodnota 
75     

Poznámka 
Mestský športový klub mládeže zabezpečuje celoročný hokejový nábor 

chlapcov a dievčat od 3 do 18 rokov.  

 

 
Prvok 10.1.10: Cyklotrasa   

Zámer 

Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených 

osôb 

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku  

Cieľ Vybudovanie cyklotrasy pre potreby dochádzania za prácou 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 42 540,00 0,00 4 650,00 4 650,00 4 650,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií v km 

Cieľová hodnota 0 5 5 25 5 

Skutočná 

hodnota 
0     

Poznámka 

Na dosiahnutie stanoveného cieľa budeme reflektovať prostredníctvom 

výziev na poskytnutie NFP, ktoré sa budú týkať budovania cyklotrás 

(dochádzka za prácou, rekreačné účely). Prioritou je vytvorenie 

prepojenia medzi mestom a obcou Zemplínske Hradište a následné 

napojenie na nadnárodnú cyklomagistrálu Ondava, ktorá prepája viaceré 

regióny východného Slovenska.  

 

 

 

 

 

 



Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025  

         

 59 

 
Podprogram 10.2: Grantový systém podpory športu  

Zámer Zabezpečiť podporu športovým subjektom    

Zodpovednosť Kancelária primátora  

Cieľ Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 171 740,00 239 000,00 249 000,00 254 000,00 277 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Predpokladaný počet podporených subjektov za rok   

Cieľová hodnota 13  13 13 13 13 

Skutočná 

hodnota 
14     

Poznámka 

Mesto Trebišov pokračuje v tradícií podpory športu grantovým systémom. 

Aj v ďalšom roku plánuje podporiť uvedeným systémom jednotlivé 

športové subjekty.    

 

 

 

Progra 11: Kultúra 

Zámer 

programu 
Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta   

ROK 2022 2023 2024 

Rozpočet 241 900,00 271 900,00 301 900,00 
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Podprogram 11.1: Priama podpora kultúry 

Zámer Zabezpečiť prevádzku miestneho kultúrneho strediska 

Zodpovednosť Mestské kultúrne stredisko 

Cieľ Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 169 580,00 150 000,00 185 000,00 215 000,00 245 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom za rok 

Cieľová hodnota 20 20 20 20 22 

Skutočná 

hodnota 
3     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok  

Cieľová hodnota 8 8 8 8 8 

Skutočná 

hodnota 
1     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok  

Cieľová hodnota 3 3 3 3 5 

Skutočná 

hodnota 
1     

Merateľný 

ukazovateľ 

Počet usporiadaných akcií organizovaných mestom v amfiteátri, vrátane 

ostrovčeka spolu za rok  

Cieľová hodnota 12 12 12 12 15 

Skutočná 

hodnota 
8     

Poznámka 

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho strediska so 

spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje 

kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky sú 

rozpočtované na prevádzku a činnosť kultúrneho strediska.  

Kultúrne podujatia usporiadané mestom Trebišov, zahŕňujú všetky 

kultúrno-spoločenské podujatia okrem divadelných predstavení, 

súťažných podujatí a podujatí organizovaných v amfiteátri a na 

ostrovčeku v mestskom parku.  
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Podprogram 11.2: Grantový systém v oblasti kultúry 

Zámer Finančné prostriedky určené na kultúrne projekty  

Zodpovednosť Kancelária primátora 

Cieľ Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 7 250,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Predpokladný počet podporených subjektov za rok  

Cieľová hodnota 5 5 10 10 10 

Skutočná 

hodnota 
7     

Poznámka 
V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty 

pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry.   

 

 
Podprogram 11.3: Pamiatková starostlivosť 

Zámer Ochrana a údržba hrobky grófa Andrássyho  

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku  

Cieľ Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrássyho  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 990,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Predpokladný počet turistov za rok  

Cieľová hodnota 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Skutočná 

hodnota 
500     

Poznámka 
V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na ochranu 

a údržbu hrobky grófa Adrássyho.  
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Podprogram 11.4: Náboženské a iné spoločenské služby 

Zámer Náboženské a iné spoločenské služby  

Zodpovednosť Kancelária primátora   

Cieľ Zabezpečiť roznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Predpokladný počet podporených subjektov za rok  

Cieľová hodnota 1 1 1 1 1 

Skutočná 

hodnota 
0     

Poznámka 
V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na 

náboženské a iné spoločenské služby.  

 

 
Podprogram 11.5: Amfiteáter 

Zámer Zabezpečiť využitie amfiteátra 

Zodpovednosť Mestské kultúrne stredisko 

Cieľ Zabezpečiť využitie amfiteátra  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 26 360,00 5 550,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Realizácia obnovy 

Cieľová hodnota ÁNO ÁNO NIE NIE NIE 

Skutočná 

hodnota 
NIE     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok   

Cieľová hodnota 8 8 8 8 8 

Skutočná 

hodnota 
18     

Poznámka 
V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky a 

energie v mestkom parku a amfiteátri.  
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Podprogram 11.7: Mestský park 

Zámer Zabezpečiť obnovu mestského parku   

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku    

Cieľ Obnova mestského parku   

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Realizácia obnovy 

Cieľová hodnota NIE NIE ÁNO ÁNO ÁNO 

Skutočná 

hodnota 
NIE     

Poznámka Zabezpečiť obnovu a ochranu mestského parku.   

 

 

 
Podprogram 11.8: Mestské kino 

Zámer Zvýšenie kultúrnej úrovne 

Zodpovednosť Mestské kultúrne stredisko 

Cieľ Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 1 940,00 20 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet premietaných filmových titulov spolu za rok  

Cieľová hodnota 160 160 200 200 200 

Skutočná 

hodnota 
115     

Merateľný 

ukazovateľ 
Úprava interiéru divadelnej sály    

Cieľová hodnota ÁNO ÁNO NIE ÁNO ÁNO 

Skutočná 

hodnota 
NIE     
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Merateľný 

ukazovateľ 
Počet návštevníkov v kine Slávia za rok     

Cieľová hodnota 19 000 19 000 15 000 15 000 15 000 

Skutočná 

hodnota 
5 804     

Poznámka 

Plánovaná úprava a modernizácia interiéru divadelnej sály 

prostredníctvom vypísaných projektov na obnovu priestorov. Plánované 

množstvo premietaných filmových titulov v kine Slávia za rok s počtom 

návštevníkov využívaných tieto služby.   

 

 

Program 12: Prostredie pre život 

Zámer 

programu 
Atraktívne prostredie pre život a oddych   

ROK 2023 2024 2025 

Rozpočet 1 523 720,00 1 592 720,00 1 742 720,00 

 

 

 
Podprogram 12.1: Verejná zeleň 

Zámer Zabezpečenie údržby a správy verejnej zelene 

Zodpovednosť Technické služby mesta Trebišov 

Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 516 520,00 485 000,00 609 000,00 609 000,00 609 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Celková plocha udržiavanej zelene (m2) za rok   

Cieľová hodnota 85 900 85 900 85 900 85 900 85 900 

Skutočná 

hodnota 
85 900     

Poznámka 

Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých 

porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadba 

a údržba kvetinových záhonov.    
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Podprogram 12.2: Verejné osvetlenie 

Zámer Zabezpečenie údržby a správy verejného osvetlenia v meste 

Zodpovednosť Technické služby mesta Trebišov 

Cieľ Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 286 470,00 325 000,00 361 000,00 395 000,00 445 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet prevádzkovaných svetelných bodov   

Cieľová hodnota 2 570 2 570 2 501 2 550 2 550 

Skutočná 

hodnota 
2 501     

Merateľný 

ukazovateľ 
Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod     

Cieľová hodnota 230 230 473 420 400 

Skutočná 

hodnota 
473,77     

Poznámka 

Podprogram zahŕňa finančné náklady na zabezpečenie prevádzky 

verejného osvetlenia v meste, jeho údržbu a opravu. Kapitálové výdavky 

rozpočtovné na roky 2023 a 2024 sú rozpočtované na čiastočnú 

rekonštrukciu verejného osvetlenia.  

 

 

 

 
Podprogram 12.3: Manažment životného prostredia 

Zámer 
Činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody a vodného 

hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia 

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku  

Cieľ Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia   

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 5 300,00 3 720,00 3 720,00 3 720,00 3 720,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Predpokladaný počet konaní spolu za rok    
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Cieľová hodnota 210 210 210 200 185 

Skutočná 

hodnota 
219     

Poznámka 

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody 

vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. 

Jedná sa o vydávanie rozhodnutí a stanovísk, resp. záväzných stanovísk. 

Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú 

použité na mzdy zamestnanca, odvody do poisťovní, tovary a služby. 

Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Výdavky sú 

dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta a sú 

rozpočtované v programe Administratíva.   

 

 

 
Podprogram 12.4: Cintorínske služby 

Zámer Zabezpečenie údržby a správy cintorínov v meste 

Zodpovednosť Technické služby mesta Trebišov 

Cieľ Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 86 550,00 85 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet udržiavaných cintorínov   

Cieľová hodnota 3 3 3 3 3 

Skutočná 

hodnota 
3     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet udržiavaných hrobových miest     

Cieľová hodnota 6 000 6 000 5 730 5 810 5 900 

Skutočná 

hodnota 
5 565     

Cieľ Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov 

Merateľný 

ukazovateľ 
% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012 

Cieľová hodnota 37 37 3,60 5,50 6,50 

Skutočná 

hodnota 
38     
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Poznámka 

Podprogram zahŕňa finančné náklady na zabezpečenie správy a údržby 

mestského cintorína na Komenského ulici, mestského cintorína na 

Paričovskej ulici a cintorína v mestskej časti Milhostov.  

 

 

 

 
Podprogram 12.5: Vojnové hroby 

Zámer Údržba vojnových hrobov 

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku  

Cieľ Zabezpečiť zachovávanie pamiatky obetiam vojny 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 3 560,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet udržiavaných vojnových hrobov    

Cieľová hodnota 191 191 191 191 191 

Skutočná 

hodnota 
191     

Poznámka 

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s údržbou vojnových hrobov. Výška 

dotácie na udržiavanie vojnových hrobov je určovaná štátom a je 

poskytnutá vo forme dotácie so spoluúčasťou mesta na údržbe vojnových 

hrobov.  

 

 

 
Podprogram 12.6: Deratizácia a dezinsekcia mesta 

Zámer Zabezpečenie deratizácie a dezinsekcie mesta  

Zodpovednosť Mestská vnútorná ochrana  

Cieľ Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 16 820,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet vykonaných deratizácií a dezinsekcií za rok     
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Cieľová hodnota 10 10 10 10 10 

Skutočná 

hodnota 
10     

Poznámka 

Podprogram zahŕňa činnosti, ktorými chce mesto zabezpečiť zníženie 

počtu hlodavcov a hmyzu v meste a tak prispieť k zvýšeniu kvality života 

a bývania v meste.    

 

 
Podprogram 12.7: Ostatné služby 

Zámer Zabezpečiť opravu a údržbu objektov  

Zodpovednosť Technické služby mesta Trebišov  

Cieľ Zabezpečiť opravu a údržbu objektov  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 452 170,00 250 000,00 300 000,00 400 000,00 500 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet opravovaných objektov za rok      

Cieľová hodnota 1 3 5 1 1 

Skutočná 

hodnota 
1     

Poznámka 
Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na ostatné služby 

vykonávané prostredníctvom Technických služieb mesta Trebišov.  

 

 

 

 
Podprogram 12.9: Odvodnenie Paričova 

Zámer Zabezpečiť odvodňovacie práce  

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku   

Cieľ Zabezpečiť ochranu majetku pred povodňami  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Realizácia odvodňovacích prác      
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Cieľová hodnota ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 

Skutočná 

hodnota 
NIE     

Poznámka 
Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na plánované 

pokračovanie realizácie odvodňovacích prác v časti Paričov. 

 

 
Podprogram 12.13: Kanalizácia 

Zámer Zabezpečiť rekonštrukciu kanalizácie v meste  

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku   

Cieľ Zabezpečiť rekonštrukciu kanalizácie v meste  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Realizácie rekonštrukcie kanalizácie v meste       

Cieľová hodnota ÁNO ÁNO NIE NIE NIE 

Skutočná 

hodnota 
NIE     

Poznámka 
Podprogram zahŕňa prípadnú rekonštrukciu kanalizácie v meste Trebišov.    

 

 

 

 
Podprogram 12.16: Odvodnenie Milhostova 

Zámer Zabezpečiť odvodňovacie práce  

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku   

Cieľ Zabezpečiť ochranu majetku pred povodňami  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 100,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Realizácia odvodňovacích prác      
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Cieľová hodnota ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 

Skutočná 

hodnota 
NIE     

Poznámka 
Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na plánované 

pokračovanie realizácie odvodňovacích prác v časti Milhostov.   

 

 
Podprogram 12.17: Priemyselný park  

Zámer Podnikateľská činnosť  

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku   

Cieľ Podnikateľská činnosť – Priemyselný park Trebišov  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 89 800,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 

Poznámka 

Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na podnikateľskú 

činnosť v Priemyselnom parku v Trebišove na strážnu službu a právne 

služby.    

 

 

 

 
Podprogram 12.18: Participatívny rozpočet 

Zámer Participácia obyvateľov na rozvoji mesta   

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku   

Cieľ Participatívny rozpočet  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 30 000,00 40 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Realizácia projektov participatívneho rozpočtu      

Cieľová hodnota 5 5 5 5 5 

Skutočná hodnota 3     

Poznámka 
Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na projekty 

participatívneho rozpočtu.  
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Program 13: Bývanie 

Zámer programu Dostupné bývanie pre každého   

ROK 2023 2024 2025 

Rozpočet 23 700,00 23 700,00 23 700,00 

 

 
Podprogram 13.1: Bytová výstavba 

Zámer Zabezpečiť výstavbu mestských nájomných bytov 

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku  

Cieľ Zabezpečiť výstavbu bytov pre občanov mesta  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet novopostavených bytov  

Cieľová hodnota 0 0 78 30 0 

Skutočná 

hodnota 
0     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom  

Cieľová hodnota 0 0 0 0 0 

Skutočná 

hodnota 
0     

Poznámka 

Výstavba BD 2x39 BJ C,D v lokalite JUH. Výstavba je financovaná 

z dotácie od Ministerstva dopravy a výstavby SR, Štátneho fondu rozvoja 

bývania so spolufinancovaním z vlastných prostriedkov mesta. Stavba 

bude pozostávať z dvoch samostatne stojacich bytových domov, 

označených C a D. Postavené budú vo väzbe na už existujúce dva bytové 

domy A a B. Bytové domy budú 5 podlažné, každý BD pozostáva z 39 

jedno-, dvoj- a 3-izbových bytových jednotiek. Bytové domy by mali byť 

odovzdané do 18 mesiacov od odovzdania staveniska.  
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Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania 

Zámer Činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB   

Zodpovednosť Oddelenie výstavby a majetku   

Cieľ Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 28 650,00 23 700,00 23 700,00 23 700,00 23 700,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB       

Cieľová hodnota 5 5 5 5 5 

Skutočná 

hodnota 
3     

Poznámka 

Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na činnosti 

spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB 

v zmysle zákona č. 150/2013 o ŠFRB.  Výdavky zo štátneho transferu na 

prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov, 

odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne 

určovaná štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných 

prostriedkov mesta.     

 

 

 

 

Program 14: Sociálne služby  

Zámer 

programu 
Trebišov – mesto sociálnych istôt   

ROK 2023 2024 2025 

Rozpočet 803 120,00 788 620,00 788 620,00 
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Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba  

Zámer Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby 

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ 
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov 

zdravotne postihnutých občanov  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 575 810,00 286 500,00 345 220,00 345 220,00 345 220,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet opatrovaných osôb       

Cieľová 

hodnota 
40 40 35 35 40 

Skutočná 

hodnota 
34     

Poznámka 

Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie 

opatrovateľskej služby, ako terénnej formy sociálnej služby. Poskytovaná je 

fyzickej osobe v jej prirodzenom prostredí. Zahŕňa pomoc pri nevyhnutných 

základných potrebách.  

 

 

 
Podprogram 14.2: Denné centrá  

Zámer Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v dennom centre 

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ 
Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na 

udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 4 080,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet denných centier v meste        

Cieľová 

hodnota 
6 6 6 6 6 

Skutočná 

hodnota 
6     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet členov denných centier  

Cieľová 

hodnota 
380 390 321  333 345 
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Skutočná 

hodnota 
305     

Poznámka 

Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie 

poskytovania sociálnej služby v denných centrách. V denných centrách sa 

poskytuje sociálne poradenstvo a záujmová činnosť (kultúrne, spoločenské, 

vzdelávacie a športové aktivity).   

 

 
Podprogram 14.3: Zariadenia sociálnych služieb  

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych vecí 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 141 880,00 150 690,00 95 500,00 81 000,00 81 000,00 

 

 
Prvok 14.3.1: Stredisko osobnej hygieny   

Zámer Zabezpečiť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny 

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu   

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 7 340,00 6 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet poskytovaných úkonov         

Cieľová 

hodnota 
1 150 1 150 1 850 1 860  1 870 

Skutočná 

hodnota 
1 846     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet klientov   

Cieľová 

hodnota 
1 070 1 070 1 800 1 810 1 820 

Skutočná 

hodnota 
1 795     

Poznámka 

Vytvoriť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, 

žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre občanov mesta, ktorí nemajú 

zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. 

Bežné výdavky sú rozpočtované udržiavanie priestorov SOH.  
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Prvok 14.3.2: Terénna sociálna práca   

Zámer Zvýšenie kultúrnej a vzdelávacej úrovne rómskej komunity  

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ 
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením 

s osobitným zreteľom na rómske komunity 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 73 410,00 67 090,00 14 500,00 0,00  0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Predpokladaný počet klientov  

Cieľová 

hodnota 
2 000 2 200 2 361 2 411 2 452 

Skutočná 

hodnota 
2 287     

Merateľný 

ukazovateľ 
Predpokladaný počet riešených prípadov    

Cieľová 

hodnota 
4 100 4 300 3 858 3 878 3 890 

Skutočná 

hodnota 
3 871     

Poznámka 
Zvýšenie kultúrnej a vzdelávacej úrovne rómskej komunity v jej 

prirodzenom prostredí, pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie.   

 

 
Prvok 14.3.3: Mestský útulok a mestská ubytovňa    

Zámer Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v ubytovni  

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ 
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením 

s osobitným zreteľom na rómske komunity 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 61 130,00 77 600,00 71 000,00 71 000,00 71 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet občanov v mestskom útulku 

Cieľová 

hodnota 
15 15 15 15 15 

Skutočná 

hodnota 
12     

Merateľný 

ukazovateľ 

Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných 

poskytovateľov sociálnych služieb    
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Cieľová 

hodnota 
66 66 66 66 66 

Skutočná 

hodnota 
45     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet občanov v mestskej ubytovni 

Cieľová 

hodnota 
25 27 28 29 30 

Skutočná 

hodnota 
26     

Poznámka 
Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby krízovej 

intervencie v útulku – ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo.    

 

 
Podprogram 14.4: Jednorázová sociálna pomoc    

Zámer Poskytnúť dávky v hmotnej núdzi občanom pod hranicou životného minima  

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ 
Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta 

Trebišov v sociálnej núdzi  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 10 250,00 9 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok  

Cieľová 

hodnota 
5 5 5 7 8 

Skutočná 

hodnota 
1     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi    

Cieľová 

hodnota 
5 5 5 7 8 

Skutočná 

hodnota 
1     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť 

Cieľová 

hodnota 
5 5 5 7 8 

Skutočná 

hodnota 
0     

Poznámka 

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na jednorázovú 

sociálnu výpomoc pre ľudí na zmiernenie negatívnych dôsledkov 

odkázaným občanom mesta v sociálnej núdzi. Dávky v hmotnej núdzi sa 
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poskytujú pre občanov, ktorých príjem je pod hranicou životného minima 

a spĺňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení.     

 

 
Podprogram 14.5: Sociálne pohreby     

Zámer Zabezpečiť pohrebné služby pre občanov  

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ 
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú 

príbuzných  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok   

Cieľová 

hodnota 
10 12 8 9 10 

Skutočná 

hodnota 
4     

Poznámka 

Pohrebné služby sa zabezpečujú pre občanov mesta, ktorých príbuzní 

nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je 

známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú 

aj pre nájdených neznámych zomrelých na území mesta. Finančné 

prostriedky sú rozpočtované v programe Administratíva.  

 

 
Podprogram 14.6: Osobitný príjemca     

Zámer Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok  

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ 
Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych 

dávok  

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 116 150,00 502 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet IOP   

Cieľová 

hodnota 
120 130 110 100  100 

Skutočná 

hodnota 
75     

Poznámka 
Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech 

rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných UPSVaR mestu, ako 
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osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná protredníctvom zmluvných 

obchodných zariadení.   

 

 
Podprogram 14.7: Sociálna výpomoc rodinám a deťom     

Zámer Príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa  

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ Fungujúci rodinný systém   

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok    

Cieľová 

hodnota 
4 4 4 4 4 

Skutočná 

hodnota 
1     

Poznámka 
V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na poskytovanie 

príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa. 

 

 
Podprogram 14.8: Príspevky neštátnym subjektom     

Zámer Zabezpečiť a podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste 

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste    

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Predpokladaný počet podporených subjektov za rok     

Cieľová 

hodnota 
3 3 2 2 2 

Skutočná 

hodnota 
2     

Poznámka 
Podprogram predstavuje poskytovanie podpory charitatívnych, sociálnych 

a humanitných aktivít v meste.  
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Podprogram 14.9: Grantový systém v oblasti sociálnych vecí      

Zámer Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí 

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ 
Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy 

na území mesta    

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 22 830,00 21 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Predpokladaný počet podporených subjektov za rok      

Cieľová 

hodnota 
2 2 2 2 2 

Skutočná 

hodnota 
2     

Merateľný 

ukazovateľ 
Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi 

Cieľová 

hodnota 
110 110 115 115 115 

Skutočná 

hodnota 
115     

Poznámka 

Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech 

detí, poukazovaných UPSVaR mestu, ako dávka v hmotnej núdzi pre 

špeciálne základné školy na území mesta Trebišov.  

 

 
Podprogram 14.10: Všeobecnoprospešné služby      

Zámer 
Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo 

nezamestnaného občana 

Zodpovednosť Technické služby mesta Trebišov 

Cieľ 
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného 

občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi    

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 211 860,00 302 400,00 203 400,00 203 400,00 203 400,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok       

Cieľová 

hodnota 
500 500 500 500 500 

Skutočná 

hodnota 
500     

Poznámka 
Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech 
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dlhodobo nezamestnaného občana a výdavky na koordinátorov a asistentov.   

 

 Podprogram 14.11: Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého 

CDR      

Zámer Poskytnutie jednorázového príspevku pre mladého dospelého 

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych vecí  

Cieľ 
Zabezpečiť mladému dospelému uľahčenie osamostatnenia sa po odchode 

do CDR    

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet žiadateľov o príspevok na osamostatnenie sa        

Cieľová 

hodnota 
6 6 3 3 3 

Skutočná 

hodnota 
0     

Poznámka 

Mladému dospelému sa poskytuje jednorázový príspevok na uľahčenie 

osamostatnenie sa mladého dospelého, a to na zabezpečenie bývania, vecí 

súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie mladého dospelého.    

 

 Podprogram 14.12: Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby       

Zámer 
Zabezpečiť poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby 

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ 
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov 

v zariadeniach sociálnych služieb na odbornej úrovni    

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet neverejných poskytovateľov sociálnej služby      

Cieľová 

hodnota 
10 10 5 5 5 

Skutočná 

hodnota 
2     

Merateľný 

ukazovateľ 
Počet občanov v zariadení sociálnych služieb u neverejného poskytovateľa 

Cieľová 

hodnota 
24 24 20 22 24 
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Skutočná 

hodnota 
7     

Poznámka 
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.  

 

 

 

 

 
Podprogram 14.13: Plánovaná výstavba komunitného centra      

Zámer Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre 

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych vecí  

Cieľ Plánovaná realizácia komunitného centra    

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 

Rozpočet 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merateľný 

ukazovateľ 
Plánovaná reálizácia komunitného centra         

Cieľová hodnota NIE NIE ÁNO ÁNO ÁNO 

Skutočná hodnota NIE     

Poznámka 

Komunitné centrum je zariadenie poskytujúce programy, ktorých 

cieľom je vzdelávanie, pestovanie záujmových aktivít, občianska 

svojpomoc alebo riešenie určitých problémov. Zlepšiť prístup ľudí 

z MRK k sociálnej infraštruktúre.     
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Program 15: Administratíva  

Zámer programu 
Zabezpečenie bezproblémového fungovania mestského 

úradu   

ROK 2023 2024 2025 

Rozpočet 3 220 730,00 3 471 640,00 3 869 990,00 

Poznámka 

Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania 

mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do 

poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, 

reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné 

odevy...), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne 

služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho 

fondu, poplatky, energie, nájmy, štúdie, posudky, splátky úverov, 

nákup výpočtovej techniky, obstaranie a zhodnotenie majetku mesta 

a iné bežné alebo kapitálové výdavky.  

Navýšenie finančných prostriedkov v súvislosti so schváleným 

navyšovaním miezd a zvýšených nákladov na prevádzku budovy 

MsÚ v nadväznosti na zvýšené ceny za elektrickú energiu a plyn.  

Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2023 sú rozpočtované na 

úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO, na 

zakúpenie klimatizačnej jednotky do serverovne MsÚ a zakúpenie 

projektora pre potreby MsÚ. 

Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2024 sú rozpočtované na 

úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO. 

Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2025 sú rozpočtované na 

úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO. 

Finančné operácie rozpočtované v programe Administratíva sú 

rozpočtované na splátky úverov. V roku 2024 a 2025 sú navýšené 

o splátku návratnej finančnej pomoci poskytnutej v roku 2020 

štátom, v súvislosti s poklesom prijatích podielových daní od štátu 

v roku 2020.  
 



Rozpočet výdavkov na roky 2023 - 2025 podľa programov, funkčnej 

klasifikácie a ekonomickej klasifikácie 

Príloha č. 4 
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Kód Názov 
Návrh 2024 Návrh 2025 Návrh 2023     

Platná mena EUR (v EUR) 

189 100.00 189 100.00 189 100.00     Plánovanie, manažment a kontrola   1 

165 000.00 165 000.00 165 000.00     Činnosť samosprávnych orgánov   1. 2 

165 000.00 165 000.00 165 000.00     01 Všeobecné verejné služby 

165 000.00 165 000.00 165 000.00     01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a 

rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 

165 000.00 165 000.00 165 000.00       600 Bežné výdavky 

9 000.00 9 000.00 9 000.00     Plánovanie mesta   1. 3 

9 000.00 9 000.00 9 000.00     Územné plánovanie   1. 3. 2 

4 000.00 4 000.00 4 000.00     01 Všeobecné verejné služby 

4 000.00 4 000.00 4 000.00     01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a 

rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 

4 000.00 4 000.00 4 000.00       600 Bežné výdavky 

5 000.00 5 000.00 5 000.00     06 Bývanie a občianska vybavenosť 

5 000.00 5 000.00 5 000.00     06.2 Rozvoj obcí 

5 000.00 5 000.00 5 000.00       700 Kapitálové výdavky 

6 600.00 6 600.00 6 600.00     Účtovníctvo a audit   1. 6 

6 600.00 6 600.00 6 600.00     01 Všeobecné verejné služby 

6 600.00 6 600.00 6 600.00     01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a 

rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 

6 600.00 6 600.00 6 600.00       600 Bežné výdavky 

8 500.00 8 500.00 8 500.00     Členstvo v samosprávnych organizáciách 

a združeniach 

  1. 7 

8 500.00 8 500.00 8 500.00     01 Všeobecné verejné služby 

8 500.00 8 500.00 8 500.00     01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a 

rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 

8 500.00 8 500.00 8 500.00       600 Bežné výdavky 

65 000.00 65 000.00 65 000.00     Propagácia a marketing   2 

65 000.00 65 000.00 65 000.00     Propagácia a prezentácia mesta   2. 1 

17 000.00 17 000.00 17 000.00     Propagačné materiály mesta   2. 1. 1 

17 000.00 17 000.00 17 000.00     01 Všeobecné verejné služby 

17 000.00 17 000.00 17 000.00     01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a 

rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 

17 000.00 17 000.00 17 000.00       600 Bežné výdavky 

48 000.00 48 000.00 48 000.00     Jarmoky a trhy   2. 1. 2 

48 000.00 48 000.00 48 000.00     08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 

48 000.00 48 000.00 48 000.00     08.2 Kultúrne služby 

48 000.00 48 000.00 48 000.00       600 Bežné výdavky 

1 260 100.00 1 325 100.00 1 375 100.00     Interné služby   3 

1 243 100.00 1 308 100.00 1 358 100.00     Správa a údržba majetku mesta   3. 1 

167 500.00 167 500.00 167 500.00     01 Všeobecné verejné služby 

167 500.00 167 500.00 167 500.00     01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a 

rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 
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Kód Názov 
Návrh 2024 Návrh 2025 Návrh 2023     

Platná mena EUR (v EUR) 

167 500.00 167 500.00 167 500.00       600 Bežné výdavky 

150 000.00 150 000.00 150 000.00     05 Ochrana životného prostredia 

150 000.00 150 000.00 150 000.00     05.6 Ochrana životného prostredia inde 

neklasifikovaná 

150 000.00 150 000.00 150 000.00       600 Bežné výdavky 

840 600.00 905 600.00 955 600.00     06 Bývanie a občianska vybavenosť 

2 000.00 2 000.00 2 000.00     06.2 Rozvoj obcí 

2 000.00 2 000.00 2 000.00       600 Bežné výdavky 

838 600.00 903 600.00 953 600.00     06.6 Bývanie a občianska vybavenosť inde 

neklasifikované 

808 600.00 903 600.00 953 600.00       600 Bežné výdavky 

30 000.00 0.00 0.00       700 Kapitálové výdavky 

85 000.00 85 000.00 85 000.00     08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 

85 000.00 85 000.00 85 000.00     08.2 Kultúrne služby 

85 000.00 85 000.00 85 000.00       600 Bežné výdavky 

7 000.00 7 000.00 7 000.00     Vzdelávanie zamestnancov mestského 

úradu 

  3. 2 

7 000.00 7 000.00 7 000.00     09 Vzdelávanie 

7 000.00 7 000.00 7 000.00     09.5 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 

7 000.00 7 000.00 7 000.00       600 Bežné výdavky 

10 000.00 10 000.00 10 000.00     Detské ihrisko   3. 5 

10 000.00 10 000.00 10 000.00     06 Bývanie a občianska vybavenosť 

10 000.00 10 000.00 10 000.00     06.2 Rozvoj obcí 

10 000.00 10 000.00 10 000.00       600 Bežné výdavky 

126 880.00 126 880.00 126 880.00     Služby občanom   4 

61 600.00 61 600.00 61 600.00     Matrika   4. 1 

61 600.00 61 600.00 61 600.00     01 Všeobecné verejné služby 

61 600.00 61 600.00 61 600.00     01.3 Všeobecné služby 

61 600.00 61 600.00 61 600.00       600 Bežné výdavky 

8 110.00 8 110.00 8 110.00     Evidenčné služby občanom   4. 2 

8 110.00 8 110.00 8 110.00     01 Všeobecné verejné služby 

8 110.00 8 110.00 8 110.00     01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a 

rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 

8 110.00 8 110.00 8 110.00       600 Bežné výdavky 

57 170.00 57 170.00 57 170.00     Stavebný úrad   4. 4 

57 170.00 57 170.00 57 170.00     01 Všeobecné verejné služby 

57 170.00 57 170.00 57 170.00     01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a 

rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 

57 170.00 57 170.00 57 170.00       600 Bežné výdavky 

607 500.00 667 500.00 717 500.00     Bezpečnosť   5 

603 000.00 663 000.00 713 000.00     Mestská polícia   5. 1 
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Kód Názov 
Návrh 2024 Návrh 2025 Návrh 2023     

Platná mena EUR (v EUR) 

590 000.00 650 000.00 700 000.00     Aktívna ochrana   5. 1. 1 

590 000.00 650 000.00 700 000.00     03 Verejný poriadok a bezpečnosť 

590 000.00 650 000.00 700 000.00     03.1 Policajné služby 

590 000.00 650 000.00 700 000.00       600 Bežné výdavky 

13 000.00 13 000.00 13 000.00     Odchyt túlavých a odvoz uhynutých 

zvierat 

  5. 1. 3 

13 000.00 13 000.00 13 000.00     01 Všeobecné verejné služby 

13 000.00 13 000.00 13 000.00     01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a 

rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 

13 000.00 13 000.00 13 000.00       600 Bežné výdavky 

4 500.00 4 500.00 4 500.00     Požiarna ochrana   5. 3 

4 500.00 4 500.00 4 500.00     03 Verejný poriadok a bezpečnosť 

4 500.00 4 500.00 4 500.00     03.2 Ochrana pred požiarmi 

4 500.00 4 500.00 4 500.00       600 Bežné výdavky 

880 000.00 880 000.00 880 000.00     Odpadové hospodárstvo   6 

440 000.00 440 000.00 440 000.00     Zber a odvoz komunálneho odpadu   6. 1 

440 000.00 440 000.00 440 000.00     05 Ochrana životného prostredia 

440 000.00 440 000.00 440 000.00     05.1 Nakladanie s odpadmi 

440 000.00 440 000.00 440 000.00       600 Bežné výdavky 

440 000.00 440 000.00 440 000.00     Uloženie komunálneho odpadu   6. 2 

440 000.00 440 000.00 440 000.00     05 Ochrana životného prostredia 

440 000.00 440 000.00 440 000.00     05.1 Nakladanie s odpadmi 

440 000.00 440 000.00 440 000.00       600 Bežné výdavky 

605 000.00 605 000.00 605 000.00     Komunikácie   7 

605 000.00 605 000.00 605 000.00     Oprava a údržba miestnych komunikácií   7. 2 

355 000.00 355 000.00 355 000.00     01 Všeobecné verejné služby 

355 000.00 355 000.00 355 000.00     01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi 

úrovňami verejnej správy 

355 000.00 355 000.00 355 000.00       600 Bežné výdavky 

250 000.00 250 000.00 250 000.00     04 Ekonomická oblasť 

250 000.00 250 000.00 250 000.00     04.5 Doprava 

250 000.00 250 000.00 250 000.00       600 Bežné výdavky 

139 990.00 139 990.00 139 990.00     Doprava   8 

139 990.00 139 990.00 139 990.00     MHD   8. 1 

1 990.00 1 990.00 1 990.00     01 Všeobecné verejné služby 

1 990.00 1 990.00 1 990.00     01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a 

rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 

1 990.00 1 990.00 1 990.00       600 Bežné výdavky 

138 000.00 138 000.00 138 000.00     04 Ekonomická oblasť 



Strana: 86 

 

Kód Názov 
Návrh 2024 Návrh 2025 Návrh 2023     

Platná mena EUR (v EUR) 

138 000.00 138 000.00 138 000.00     04.5 Doprava 

138 000.00 138 000.00 138 000.00       600 Bežné výdavky 

12 751 060.00 12 761 060.00 12 771 060.00     Vzdelávanie   9 

2 322 850.00 2 332 850.00 2 342 850.00     Materské školy a detské jasle   9. 1 

2 322 850.00 2 332 850.00 2 342 850.00     09 Vzdelávanie 

2 322 850.00 2 332 850.00 2 342 850.00     09.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie 

2 322 850.00 2 332 850.00 2 342 850.00       600 Bežné výdavky 

7 165 300.00 7 165 300.00 7 165 300.00     Základné školy   9. 2 

7 165 300.00 7 165 300.00 7 165 300.00     09 Vzdelávanie 

7 165 300.00 7 165 300.00 7 165 300.00     09.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie 

7 165 300.00 7 165 300.00 7 165 300.00       600 Bežné výdavky 

1 239 360.00 1 239 360.00 1 239 360.00     Školské jedálne   9. 3 

1 239 360.00 1 239 360.00 1 239 360.00     09 Vzdelávanie 

1 239 360.00 1 239 360.00 1 239 360.00     09.6 Vedľajšie služby v školstve 

1 239 360.00 1 239 360.00 1 239 360.00       600 Bežné výdavky 

404 590.00 404 590.00 404 590.00     Školské kluby detí   9. 4 

404 590.00 404 590.00 404 590.00     09 Vzdelávanie 

404 590.00 404 590.00 404 590.00     09.5 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 

404 590.00 404 590.00 404 590.00       600 Bežné výdavky 

584 730.00 584 730.00 584 730.00     Základná umelecká škola   9. 5 

584 730.00 584 730.00 584 730.00     09 Vzdelávanie 

584 730.00 584 730.00 584 730.00     09.5 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 

584 730.00 584 730.00 584 730.00       600 Bežné výdavky 

56 760.00 56 760.00 56 760.00     Školský úrad   9. 7 

56 760.00 56 760.00 56 760.00     09 Vzdelávanie 

56 760.00 56 760.00 56 760.00     09.8 Vzdelávanie inde neklasifikované 

56 760.00 56 760.00 56 760.00       600 Bežné výdavky 

240 000.00 240 000.00 240 000.00     Sociálna výpomoc a vzdelávanie   9. 8 

240 000.00 240 000.00 240 000.00     09 Vzdelávanie 

240 000.00 240 000.00 240 000.00     09.6 Vedľajšie služby v školstve 

240 000.00 240 000.00 240 000.00       600 Bežné výdavky 

397 460.00 397 460.00 397 460.00     Centrum voľného času   9.11 

397 460.00 397 460.00 397 460.00     09 Vzdelávanie 

397 460.00 397 460.00 397 460.00     09.5 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 

397 460.00 397 460.00 397 460.00       600 Bežné výdavky 

340 010.00 340 010.00 340 010.00     Transfery neziskovým právnickým 

osobám 

  9.15 

340 010.00 340 010.00 340 010.00     09 Vzdelávanie 

327 410.00 327 410.00 327 410.00     09.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie 
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327 410.00 327 410.00 327 410.00       600 Bežné výdavky 

12 600.00 12 600.00 12 600.00     09.6 Vedľajšie služby v školstve 

12 600.00 12 600.00 12 600.00       600 Bežné výdavky 

951 850.00 956 850.00 969 050.00     Šport 10 

702 850.00 702 850.00 692 050.00     Športová infraštruktúra 10. 1 

25 000.00 25 000.00 25 000.00     Areál vodných športov 10. 1. 1 

20 000.00 20 000.00 20 000.00     01 Všeobecné verejné služby 

20 000.00 20 000.00 20 000.00     01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi 

úrovňami verejnej správy 

20 000.00 20 000.00 20 000.00       600 Bežné výdavky 

5 000.00 5 000.00 5 000.00     08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 

5 000.00 5 000.00 5 000.00     08.1 Rekreačné a športové služby 

5 000.00 5 000.00 5 000.00       600 Bežné výdavky 

426 200.00 426 200.00 415 400.00     Zimný štadión 10. 1. 2 

426 200.00 426 200.00 415 400.00     01 Všeobecné verejné služby 

426 200.00 426 200.00 415 400.00     01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi 

úrovňami verejnej správy 

410 000.00 410 000.00 410 000.00       600 Bežné výdavky 

16 200.00 16 200.00 5 400.00       700 Kapitálové výdavky 

73 000.00 73 000.00 73 000.00     Športová hala 10. 1. 3 

73 000.00 73 000.00 73 000.00     01 Všeobecné verejné služby 

73 000.00 73 000.00 73 000.00     01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi 

úrovňami verejnej správy 

73 000.00 73 000.00 73 000.00       600 Bežné výdavky 

109 000.00 109 000.00 109 000.00     Futbalový areál 10. 1. 4 

108 000.00 108 000.00 108 000.00     01 Všeobecné verejné služby 

108 000.00 108 000.00 108 000.00     01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi 

úrovňami verejnej správy 

108 000.00 108 000.00 108 000.00       600 Bežné výdavky 

1 000.00 1 000.00 1 000.00     08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 

1 000.00 1 000.00 1 000.00     08.1 Rekreačné a športové služby 

1 000.00 1 000.00 1 000.00       600 Bežné výdavky 

65 000.00 65 000.00 65 000.00     Mestský športový klub mládeže 10. 1. 8 

65 000.00 65 000.00 65 000.00     08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 

65 000.00 65 000.00 65 000.00     08.1 Rekreačné a športové služby 

65 000.00 65 000.00 65 000.00       600 Bežné výdavky 

4 650.00 4 650.00 4 650.00     Cyklotrasa 10. 1.10 

4 650.00 4 650.00 4 650.00     08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 

4 650.00 4 650.00 4 650.00     08.1 Rekreačné a športové služby 

4 650.00 4 650.00 4 650.00       600 Bežné výdavky 
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249 000.00 254 000.00 277 000.00     Grantový systém podpory športu 10. 2 

249 000.00 254 000.00 277 000.00     08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 

249 000.00 254 000.00 277 000.00     08.1 Rekreačné a športové služby 

249 000.00 254 000.00 277 000.00       600 Bežné výdavky 

241 900.00 271 900.00 301 900.00     Kultúra 11 

185 000.00 215 000.00 245 000.00     Priama podpora kultúry 11. 1 

185 000.00 215 000.00 245 000.00     08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 

185 000.00 215 000.00 245 000.00     08.2 Kultúrne služby 

185 000.00 215 000.00 245 000.00       600 Bežné výdavky 

10 000.00 10 000.00 10 000.00     Grantový systém v oblasti kultúry 11. 2 

10 000.00 10 000.00 10 000.00     01 Všeobecné verejné služby 

10 000.00 10 000.00 10 000.00     01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi 

úrovňami verejnej správy 

10 000.00 10 000.00 10 000.00       600 Bežné výdavky 

400.00 400.00 400.00     Pamiatková starostlivosť 11. 3 

400.00 400.00 400.00     08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 

400.00 400.00 400.00     08.2 Kultúrne služby 

400.00 400.00 400.00       600 Bežné výdavky 

1 000.00 1 000.00 1 000.00     Náboženské a iné spoločenské služby 11. 4 

1 000.00 1 000.00 1 000.00     08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 

1 000.00 1 000.00 1 000.00     08.4 Náboženské a iné spoločenské služby 

1 000.00 1 000.00 1 000.00       600 Bežné výdavky 

5 500.00 5 500.00 5 500.00     Amfiteáter 11. 5 

5 500.00 5 500.00 5 500.00     06 Bývanie a občianska vybavenosť 

5 500.00 5 500.00 5 500.00     06.2 Rozvoj obcí 

5 500.00 5 500.00 5 500.00       600 Bežné výdavky 

40 000.00 40 000.00 40 000.00     Mestské kino 11. 8 

40 000.00 40 000.00 40 000.00     08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 

40 000.00 40 000.00 40 000.00     08.2 Kultúrne služby 

40 000.00 40 000.00 40 000.00       600 Bežné výdavky 

1 523 720.00 1 592 720.00 1 742 720.00     Prostredie pre život 12 

609 000.00 609 000.00 609 000.00     Verejná zeleň 12. 1 

604 000.00 604 000.00 604 000.00     01 Všeobecné verejné služby 

604 000.00 604 000.00 604 000.00     01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi 

úrovňami verejnej správy 

604 000.00 604 000.00 604 000.00       600 Bežné výdavky 

5 000.00 5 000.00 5 000.00     05 Ochrana životného prostredia 

5 000.00 5 000.00 5 000.00     05.6 Ochrana životného prostredia inde 

neklasifikovaná 

5 000.00 5 000.00 5 000.00       600 Bežné výdavky 
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361 000.00 395 000.00 445 000.00     Verejné osvetlenie 12. 2 

356 000.00 390 000.00 440 000.00     01 Všeobecné verejné služby 

356 000.00 390 000.00 440 000.00     01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi 

úrovňami verejnej správy 

356 000.00 390 000.00 440 000.00       600 Bežné výdavky 

5 000.00 5 000.00 5 000.00     06 Bývanie a občianska vybavenosť 

5 000.00 5 000.00 5 000.00     06.4 Verejné osvetlenie 

5 000.00 5 000.00 5 000.00       600 Bežné výdavky 

3 720.00 3 720.00 3 720.00     Manažment životného prostredia 12. 3 

3 320.00 3 320.00 3 320.00     01 Všeobecné verejné služby 

3 320.00 3 320.00 3 320.00     01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a 

rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 

3 320.00 3 320.00 3 320.00       600 Bežné výdavky 

400.00 400.00 400.00     04 Ekonomická oblasť 

400.00 400.00 400.00     04.2 Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné 

hospodárstvo a poľovníctvo 

400.00 400.00 400.00       600 Bežné výdavky 

110 000.00 110 000.00 110 000.00     Cintorínske služby 12. 4 

110 000.00 110 000.00 110 000.00     01 Všeobecné verejné služby 

110 000.00 110 000.00 110 000.00     01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi 

úrovňami verejnej správy 

110 000.00 110 000.00 110 000.00       600 Bežné výdavky 

3 500.00 3 500.00 3 500.00     Vojnové hroby 12. 5 

3 500.00 3 500.00 3 500.00     08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 

3 500.00 3 500.00 3 500.00     08.2 Kultúrne služby 

3 500.00 3 500.00 3 500.00       600 Bežné výdavky 

16 500.00 16 500.00 16 500.00     Deratizácia a dezinsekcia mesta 12. 6 

16 500.00 16 500.00 16 500.00     05 Ochrana životného prostredia 

16 500.00 16 500.00 16 500.00     05.6 Ochrana životného prostredia inde 

neklasifikovaná 

16 500.00 16 500.00 16 500.00       600 Bežné výdavky 

300 000.00 400 000.00 500 000.00     Ostatné služby 12. 7 

300 000.00 400 000.00 500 000.00     01 Všeobecné verejné služby 

300 000.00 400 000.00 500 000.00     01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi 

úrovňami verejnej správy 

300 000.00 400 000.00 500 000.00       600 Bežné výdavky 

15 000.00 15 000.00 15 000.00     Odvodnenie Paričova 12. 9 

15 000.00 15 000.00 15 000.00     05 Ochrana životného prostredia 

15 000.00 15 000.00 15 000.00     05.6 Ochrana životného prostredia inde 

neklasifikovaná 

15 000.00 15 000.00 15 000.00       600 Bežné výdavky 



Strana: 90 

 

Kód Názov 
Návrh 2024 Návrh 2025 Návrh 2023     

Platná mena EUR (v EUR) 

10 000.00 10 000.00 10 000.00     Odvodnenie Milhostova 12.16 

10 000.00 10 000.00 10 000.00     05 Ochrana životného prostredia 

10 000.00 10 000.00 10 000.00     05.6 Ochrana životného prostredia inde 

neklasifikovaná 

10 000.00 10 000.00 10 000.00       600 Bežné výdavky 

65 000.00 0.00 0.00     Priemyselný park 12.17 

65 000.00 0.00 0.00     06 Bývanie a občianska vybavenosť 

65 000.00 0.00 0.00     06.2 Rozvoj obcí 

65 000.00 0.00 0.00       600 Bežné výdavky 

30 000.00 30 000.00 30 000.00     Participatívny rozpočet 12.18 

30 000.00 30 000.00 30 000.00     06 Bývanie a občianska vybavenosť 

30 000.00 30 000.00 30 000.00     06.2 Rozvoj obcí 

30 000.00 30 000.00 30 000.00       600 Bežné výdavky 

23 700.00 23 700.00 23 700.00     Bývanie 13 

23 700.00 23 700.00 23 700.00     Štátny fond rozvoja bývania 13. 2 

23 700.00 23 700.00 23 700.00     06 Bývanie a občianska vybavenosť 

23 700.00 23 700.00 23 700.00     06.1 Rozvoj bývania 

23 700.00 23 700.00 23 700.00       600 Bežné výdavky 

803 120.00 788 620.00 788 620.00     Sociálne služby 14 

345 220.00 345 220.00 345 220.00     Opatrovateľská služba 14. 1 

345 220.00 345 220.00 345 220.00     10.2 Staroba 

345 220.00 345 220.00 345 220.00       600 Bežné výdavky 

5 000.00 5 000.00 5 000.00     Denné centrá 14. 2 

5 000.00 5 000.00 5 000.00     10.2 Staroba 

5 000.00 5 000.00 5 000.00       600 Bežné výdavky 

95 500.00 81 000.00 81 000.00     Zariadenia sociálnych služieb 14. 3 

10 000.00 10 000.00 10 000.00     Stredisko osobnej hygieny 14. 3. 1 

10 000.00 10 000.00 10 000.00     10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej 

núdzi 

10 000.00 10 000.00 10 000.00       600 Bežné výdavky 

14 500.00 0.00 0.00     Terénna sociálna práca 14. 3. 2 

14 500.00 0.00 0.00     04 Ekonomická oblasť 

14 500.00 0.00 0.00     04.1 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná 

oblasť 

14 500.00 0.00 0.00       600 Bežné výdavky 

71 000.00 71 000.00 71 000.00     Mestský útulok a mestská ubytovňa 14. 3. 3 

71 000.00 71 000.00 71 000.00     10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej 

núdzi 

71 000.00 71 000.00 71 000.00       600 Bežné výdavky 

10 000.00 10 000.00 10 000.00     Jednorázová sociálna pomoc 14. 4 
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10 000.00 10 000.00 10 000.00     10.2 Staroba 

10 000.00 10 000.00 10 000.00       600 Bežné výdavky 

110 000.00 110 000.00 110 000.00     Osobitný príjemca 14. 6 

110 000.00 110 000.00 110 000.00     10.4 Rodina a deti 

110 000.00 110 000.00 110 000.00       600 Bežné výdavky 

1 000.00 1 000.00 1 000.00     Sociálna výpomoc rodinám a deťom 14. 7 

1 000.00 1 000.00 1 000.00     10.4 Rodina a deti 

1 000.00 1 000.00 1 000.00       600 Bežné výdavky 

33 000.00 33 000.00 33 000.00     Grantový systém v oblasti sociálnych vecí 14. 9 

33 000.00 33 000.00 33 000.00     10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej 

núdzi 

33 000.00 33 000.00 33 000.00       600 Bežné výdavky 

203 400.00 203 400.00 203 400.00     Všeobecnoprospešné služby 14.10 

161 000.00 161 000.00 161 000.00     01 Všeobecné verejné služby 

161 000.00 161 000.00 161 000.00     01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi 

úrovňami verejnej správy 

161 000.00 161 000.00 161 000.00       600 Bežné výdavky 

40 000.00 40 000.00 40 000.00     06 Bývanie a občianska vybavenosť 

40 000.00 40 000.00 40 000.00     06.2 Rozvoj obcí 

40 000.00 40 000.00 40 000.00       600 Bežné výdavky 

2 400.00 2 400.00 2 400.00     10.9 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 

2 400.00 2 400.00 2 400.00       600 Bežné výdavky 

3 220 730.00 3 471 640.00 3 869 990.00     Administratíva 15 

3 220 730.00 3 471 640.00 3 869 990.00     01 Všeobecné verejné služby 

2 516 550.00 2 688 500.00 3 088 500.00     01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a 

rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 

2 502 050.00 2 679 500.00 3 079 500.00       600 Bežné výdavky 

14 500.00 9 000.00 9 000.00       700 Kapitálové výdavky 

704 180.00 783 140.00 781 490.00     01.7 Transakcie verejného dlhu 

73 100.00 65 100.00 64 810.00       600 Bežné výdavky 

631 080.00 718 040.00 716 680.00       800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a 

pasívami 

24 565 610.00 23 865 060.00 23 389 650.00  



Príloha č. 5

dotačné vlastné dotačné vlastné

100 - Daňové príjmy 10 476,26 11 004,69 12 712,84 12 712,84 13 503,48 0,00 13 503,48 0,00 0,00 0,00

110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku 8 885,98 9 256,57 10 891,34 10 891,34 11 329,13 0,00 11 329,13 0,00 0,00 0,00

        111003 Výnos DzP poukázaný samospráve 8 885,98 9 256,57 10 891,34 10 891,34 11 329,13 11 329,13

120 - Dane z majetku 937,10 937,77 934,60 934,60 1 243,15 0,00 1 243,15 0,00 0,00 0,00

        121001 Daň z pozemkov 189,78 178,35 200,00 200,00 200,00 200,00

        121002 Daň zo stavieb 635,5 643,00 635,00 635,00 933,55 933,55

        121003 Daň z bytov 61,76 61,52 60,00 60,00 60,00 60,00

        121001 Daň z pozemkov - nedoplatky 13,79 5,94 5,00 5,00 5,00 5,00

        121002 Daň zo stavieb - nedoplatky 34,61 45,75 29,00 29,00 39,00 39,00

        121003 Daň z bytov - nedoplatky 1,66 3,21 5,60 5,60 5,60 5,60

130 - Dane za tovary a služby 652,43 804,71 881,20 881,20 931,20 0,00 931,20 0,00 0,00 0,00

        133001 Daň za psa 16,34 18,27 20,00 20,00 20,00 20,00

        133003 Daň za nevýherné hracie prístroje 0,12 0,28 0,50 0,50 0,50 0,50

        133004 Daň za predajné automaty 0,67 0,39 0,70 0,70 0,70 0,70

        133006 Daň za ubytovanie 1,61 2,16 3,00 3,00 3,00 3,00

        133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 9,39 6,20 5,00 5,00 5,00 5,00

        133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy 0,00 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00

        133013 Poplatok za KOaDSO 602,11 777,41 830,00 830,00 880,00 880,00

        134001 Za dobývací priestor 22,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 - Sankcie 0,75 5,64 5,70 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                     Sankcie uložené v daňovom konaní 0,75 5,64 5,70 5,70 0,00

200 - Nedaňové príjmy 1 305,54 1 203,14 1 494,76 1 494,76 1 180,90 0,00 1 175,90 0,00 5,00 0,00

210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 321,54 339,42 430,26 430,26 372,40 0,00 372,40 0,00 0,00 0,00

        212001 Z úhrad za dobývací priestor 0,00 20,55 20,00 20,00 0,00 0,00

        212002 Prenájom pozemkov 16,02 15,38 14,50 14,50 14,50 14,50

        212003 Prenájom budov, priestorov a objektov 144,90 141,72 192,86 192,86 160,00 160,00

        212003 Prenájom budov - bytovky anuita 51,34 64,35 105,00 105,00 105,00 105,00

        212003 Prenájom priestorov - garáže 35,59 34,95 36,00 36,00 36,00 36,00

        212003 Prenájom ihriska s umelou trávou 5,40 0,00 7,00 7,00 2,00 2,00

        212003 Prenájom Priemyselný park 67,40 61,55 54,00 54,00 54,00 54,00

        212004 Prenájom stroj.,prístroj.,zar.,tech.a nár. 0,89 0,92 0,90 0,90 0,90 0,90

220 - Administratívne a iné poplatky 629,82 687,69 764,00 764,00 727,70 0,00 727,70 0,00 0,00 0,00

        221002 Administratívne poplatky 32,17 42,24 38,50 38,50 38,50 38,50

        222003 Pokuty a penále 2,25 6,39 0,00 0,00 0,00 0,00

        223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 5,36 8,20 8,00 8,00 8,00 8,00

        223001 Kultúrne podujatia 3,14 2,90 10,00 10,00 10,00 10,00

        223001 Opatrovateľská služba 50,36 41,65 50,00 50,00 50,00 50,00

        223001 MsKS - kino 39,31 27,51 70,50 70,50 40,00 40,00

        223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        223001 Za predaj výr., tov. a sl. - SOH 1,84 2,18 1,70 1,70 1,70 1,70

Finančné 

operácie
Ukazovateľ

Rozpočet 

2023

Rozpočet po 4. 

zmene za rok 

2022

Rozpočet na rok 2023 - PRÍJMOVÁ ČASŤ (v tis. EUR)

Skutočnosť 

2021

Skutočnosť 

2020

 Bežné príjmy Kapitálové príjmyOčakávaná 

skutočnosť 

2022



        223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o. 415,52 475,51 500,00 500,00 500,00 500,00

        223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa 42,49 39,85 40,00 40,00 40,00 40,00

        223002 Za jasle, MŠ a školské kluby 18,48 24,61 28,80 28,80 23,00 23,00

        229005 Za znečisťovnie ovzdušia 16,54 16,65 16,50 16,50 16,50 16,50

230 - Kapitálové príjmy 175,52 25,75 175,00 175,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

        231       Príjem z predaja kap. aktív 13,27 8,02 5,00 5,00 5,00 5,00

        233       Príjem z predaja pozemkov 162,25 17,73 170,00 170,00 0,00

240 - Úroky z vkladov 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        242       Úroky z bežných vkladov 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

290 - Iné nedaňové príjmy 178,43 150,28 125,50 125,50 75,80 0,00 75,80 0,00 0,00 0,00

        292006 Z náhrad z poistného plnenia 3,27 13,11 0,00 0,00 0,00

        292008 Z výťažkov z lotérii a hier 86,14 66,13 77,00 77,00 64,80 64,80

        292017 Vratky DPH 44,17 12,90 11,00 11,00 11,00 11,00

        292019 Z refundácie 22,93 34,67 19,50 19,50 0,00

        292012 Z dobropisov 10,07 9,43 8,00 8,00 0,00

        292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ 11,85 14,04 10,00 10,00 0,00

Vlastné príjmy škôl 951,09 790,44 630,10 630,10 760,50 6,50 754,00

VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM 12 732,89 12 998,27 14 837,70 14 837,70 15 444,88 6,50 15 433,38 0,00 5,00 0,00

300 - Granty 10 024,16 9 063,51 7 582,03 7 582,03 7 982,77 7 982,77 0,00 0,00 0,00 0,00

310 - Tuzemské bežné granty a transfery 8 265,13 8 755,03 7 582,03 7 582,03 7 982,77 7 982,77 0,00 0,00 0,00 0,00

        311       Dobrovoľná požiarna  ochrana  SR 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

        311       Juvamen, o.z. - Dni Mesta Trebišov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        311       Nadácia 6,31 6,40 0,00 0,00 0,00

        311       Dni Mesta Trebišov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        312001 Nájomné COVID 0,00 14,16 0,00 0,00 0,00

        312001 Testovanie COVID 0,00 142,89 0,00 0,00 0,00

        312001 Kalamita 0,00 15,47 0,00 0,00 0,00

        312001 Kultúrne poukazy - dotácia 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00

        312001 Terénna sociálna práca 63,66 66,71 67,09 67,09 14,50 14,50

        312001 Z ÚPSVaR - aktivačné služby 247,35 49,32 150,00 150,00 20,00 20,00

        312001 Soc. sféra (osobitný príjemca) 122,93 115,87 502,00 502,00 110,00 110,00

        312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej arm. 3,22 3,45 3,40 3,40 3,40 3,40

        312001 Mestský útulok - dotácia 27,00 40,41 21,60 21,60 45,00 45,00

        312001 Audiovizuálny fond - podpora návštev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        312001 Voľby 28,92 0,00 0,00 0,00 0,00

        312001 Podpora rozvoja športu v Trebišove 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        312001  Rekonštrukcia CZŠ Sv. Juraja 13,09 0,00 0,00 0,00 0,00

        312001 Opatrovateľská služba 296,86 301,35 0,00 0,00 225,22 225,22

        312001 Projekt Základné školy 9,26 161,50 36,00 36,00 146,00 146,00

        312001 Projekt MŠ Škultétyho 31,49 38,75 30,00 30,00 30,00 30,00

        312001 Nájomné opatrenia COVID-19 46,50 0,00 0,00 0,00 0,00

        312007 CVČ - Dotácia z inej obce 5,25 6,26 6,00 6,00 6,00 6,00

        312011 Modernizácia kina SLAVIA 5,61 1,89 0,00 0,00 0,00

        312012 Sčítanie obyvateľov, domov 2021 27,88 29,15 0,00 0,00 0,00

        312012 Životné prostredie 4,56 4,79 3,32 3,32 3,32 3,32



        312012 Evidencia obyvateľstva + register adries 8,23 8,23 8,11 8,11 8,11 8,11

        312012 Cestná doprava 1,99 1,98 1,99 1,99 1,99 1,99

        312012 Matrika 55,86 59,81 47,00 47,00 56,60 56,60

        312012 ŠFRB 22,58 22,53 22,70 22,70 22,70 22,70

        312012 Spoločný stavebný úrad 64,50 57,18 57,17 57,17 57,17 57,17

        312012 Školský úrad 53,11 37,10 36,15 36,15 36,76 36,76

        312012 Školstvo prenesené kompetencie 7 112,46 7 566,83 6 586,50 6 586,50 7 193,00 7 193,00

320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery 1 759,03 308,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        321       Dary granty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        322001 Pri polícii - rekonštrukcia 587,28 11,40 0,00 0,00 0,00

        322001 Rekonštrukcia ZŠ Pribinová 95,00 100,00 0,00 0,00 0,00

        322001 CZŠ sv. Juraja - projekt zatepl. budovy 639,40 0,00 0,00 0,00 0,00

        322001 I. Krasku 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00

        322001 Vybavenie učební 0,00 10,30 0,00 0,00 0,00

        322001 AVŠ - úrad vlády 294,40 0,00 0,00 0,00 0,00

        322001 Elektronabíjacia stanica 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        322001 Rekonštrukcia MsKS 0,00 19,50 0,00 0,00 0,00

        322001 Podpora rozvoja športu v Trebišove 0,00 41,40 0,00 0,00 0,00

        322001 Rekonštrukcia sídlisko JUH 0,00 116,38 0,00 0,00 0,00

        322002 MŠ 1. decembra - rekonštrukcia 134,95 0,00 0,00 0,00 0,00

        322008 Modernizácia kina Slávia 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 Finančné operácie 1 459,04 1 730,77 1 708,36 1 708,36 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

        453       Zostatok prostriedkov z predch. rokov 1 223,37 389,43 607,57 607,57 0,00

        454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch 198,41 1 238,68 1 100,79 1 100,79 30,00 30,00

        454002 Prevod prost. FRB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        456       Iné príjmové finančné operácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        456002 Prijaté finančné zábezpeky 37,26 102,66 0,00 0,00 0,00

500 Prijaté úvery a výpomoci 3 290,14 139,89 723,71 723,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        513002 Úver dlhodobý - rekonštrukcia 2 371,97 139,89 723,71 723,71 0,00

        513003 Kontokorentný úver 427,87 0,00 0,00 0,00 0,00

        514002 Dlhodobé pôžičky 490,30 0,00 0,00 0,00 0,00

PRÍJMY SPOLU 27 506,23 23 932,44 24 851,80 24 851,80 23 457,65 7 989,27 15 433,38 0,00 5,00 30,00



Príloha č. 6

dotačné vlastné dotačné vlastné

01 - Všeobecné verejné služby 5 526,57 5 928,43 6 198,29 6 198,29 6 257,72 127,19 5 468,75 0,00 30,70 631,08

  01.1.1  Výkonné a zákonodárne orgány 2 928,02 2 493,19 2 710,88 2 710,88 2 968,74 70,59 2 883,65 0,00 14,50 0,00

              Správa mesta 2 704,97 2 325,51 2 520,29 2 520,29 2 733,15 2 718,65 14,50

              Poslanci MsZ 142,33 95,50 120,00 120,00 165,00 165,00

              Prenesený výkon - stavebný úrad 65,27 57,18 57,17 57,17 57,17 57,17

              Prenesený výkon - životné prostredie 4,68 4,79 3,32 3,32 3,32 3,32

              Prenesený výkon - cestná doprava 1,99 1,98 1,99 1,99 1,99 1,99

              Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva 8,78 8,23 8,11 8,11 8,11 8,11

              IOMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  01.3.3  Iné všeobecné služby 58,78 60,09 58,02 58,02 61,60 56,60 5,00 0,00 0,00 0,00

              Matrika prenesený výkon 58,78 60,09 58,02 58,02 61,60 56,60 5,00

  01.6.0  Všeobecné verejné služby inde neklasif. 51,35 32,63 1,97 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

              Voľby 28,92 0,00 0,00 0,00 0,00

              Ščítanie obyvateľstva 22,43 32,63 1,97 1,97 0,00

  01.7.0  Transakcie verejného dlhu 409,28 585,90 680,71 680,71 704,18 0,00 73,10 0,00 0,00 631,08

              Splátka úveru - investičný (Junior) 41,52 40,98 42,46 42,46 40,60 2,10 38,50

              Splátka úveru - slsp 52,32 226,70 226,47 226,47 256,00 21,00 235,00

              Splátka úveru - nový 46,05 43,12 43,03 43,03 43,06 0,36 42,70

              Splátka úveru ŠFRB - 14 RD 2,16 2,12 2,17 2,17 2,25 0,35 1,90

              Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j. 56,06 56,10 56,08 56,08 56,60 19,00 37,60

              Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j. 47,36 47,37 47,38 47,38 47,60 5,80 41,80

              Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B 98,22 98,23 98,22 98,22 98,50 14,50 84,00

              Splátka - úroky - EUROVIA 64,02 68,04 72,02 72,02 43,62 8,00 35,62

              Splátka úveru ŠFRB - 12 RD 1,57 1,58 1,58 1,58 1,65 0,25 1,40

              Splátka úveru ŠFRB - 2x39 b.j. C,D 0,00 0,00 81,40 81,40 104,40 0,00 104,40

              Dodávateľský úver 0,00 1,66 9,90 9,90 9,90 1,74 8,16

              Návratná finančná pomoc štátu - COVID-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  01.8.0  Transfery všeobecnej povahy 2 079,14 2 756,62 2 746,71 2 746,71 2 523,20 0,00 2 507,00 0,00 16,20 0,00

              Technické služby - dotácia 2 078,79 2 749,39 2 496,71 2 496,71 2 247,20 2 231,00 16,20

              Technické služby - verejné osvetlenie 0,00 0,00 240,00 240,00 266,00 266,00

              Občianske združenia a nadácie 0,35 7,23 10,00 10,00 10,00 10,00

03 - Verejný poriadok a bezpečnosť 502,02 543,10 544,50 544,50 594,50 3,00 591,50 0,00 0,00 0,00

  03.1.0  Policajné služby 498,43 506,69 537,00 537,00 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00

              Mestská polícia 487,68 492,42 537,00 537,00 590,00 590,00

              Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia 10,75 14,27 0,00 0,00 0,00

  03.2.0  Požiarna ochrana 3,59 36,41 7,50 7,50 4,50 3,00 1,50 0,00 0,00 0,00

             DHZ mesta 3,59 3,76 4,50 4,50 4,50 3,00 1,50

             Požiarná zbronica 0,00 32,65 3,00 3,00 0,00

04 - Ekonomická oblasť 680,71 418,26 2 201,07 2 201,07 402,90 14,50 388,40 0,00 0,00 0,00

  04.1.2  Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca) 73,23 71,96 67,09 67,09 14,50 14,50 0,00
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  04.2.2  Lesníctvo 0,31 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40

  04.4.3  Výstavba - projektová dokumentácia 4,20 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00

  04.5.1  Cestná doprava 602,97 332,20 2 133,58 2 133,58 388,00 0,00 388,00 0,00 0,00 0,00

              Cestná doprava SAD 183,20 133,72 137,50 137,50 138,00 138,00

              Rekonštrukcia miestnych komunikácií 0,00 0,00 116,37 116,37 0,00

              Výstavba miestnych komunikácií 219,48 0,00 1 703,71 1 703,71 0,00

              Kalamita 0,00 15,47 0,00 0,00 0,00

              Oprava miestnych komunikácií a chodníkov 200,29 183,01 176,00 176,00 250,00 250,00

05 - Ochrana životného prostredia 1 061,53 1 107,21 1 006,20 1 006,20 1 076,50 0,00 1 076,50 0,00 0,00 0,00

  05.1.0  Nakladanie s odpadmi 916,08 953,37 834,70 834,70 880,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00

              Nakladanie s odpadmi 887,11 951,10 834,20 834,20 880,00 880,00

              Zberný dvor v Trebišove 3,65 2,27 0,00 0,00 0,00

              Kompostáreň 25,32 0,00 0,50 0,50 0,00

  05.6.0  Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná 145,45 153,84 171,50 171,50 196,50 0,00 196,50 0,00 0,00 0,00

              Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná 16,39 16,77 16,50 16,50 16,50 16,50

              Verejná zeleň 1,50 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00
              Odvodnenie Paričov 3,30 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00
              VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk 122,54 136,96 140,00 140,00 150,00 150,00
              Kanalizácia Milhostov - Trebišov 1,02 0,01 0,00 0,00 0,00
              Odvodnenie Milhostov 0,70 0,10 10,00 10,00 10,00 10,00

06 - Bývanie a občianska vybavenosť 1 368,26 1 105,68 1 228,85 1 228,85 1 024,80 42,70 947,10 0,00 35,00 0,00

  06.1.0  Rozvoj bývania 62,87 28,43 23,70 23,70 23,70 22,70 1,00 0,00 0,00 0,00

              ŠFRB (prenesený výkon) 22,78 22,53 22,70 22,70 22,70 22,70

              Sídlisko JUH 35,04 0,00 0,00 0,00 0,00

              Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

              PD - Bytová výstavba JUH (30 bytov) 5,05 5,90 0,00 0,00 0,00

  06.2.0  Rozvoj obcí 434,78 276,28 343,05 343,05 157,50 20,00 132,50 0,00 5,00 0,00

              Detské ihriská 6,53 8,25 10,00 10,00 10,00 10,00

              Vratka NFP Priemyselný park 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00

              Priemyselný park - podnikateľská činnosť 76,52 83,73 71,00 71,00 65,00 65,00

              Z ÚPSVaR - aktivačné služby 302,46 112,83 200,00 200,00 40,00 20,00 20,00

              Nabíjacia stanica na elektromobily  9,27 0,78 0,00 0,00 0,00

              Menšie obecné služby - 32 hod. 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00

              Územný plán 4,92 1,20 11,20 11,20 5,00 5,00

              Mestský park + amfiteáter 9,19 35,47 10,00 10,00 7,50 7,50

              Kanalizácia ul. Slnečná 0,00 0,00 0,85 0,85 0,00

              Milhostov - Trnávka 0,00 4,44 0,00 0,00 0,00

              Participatívny rozpočet 19,09 29,58 40,00 40,00 30,00 30,00

  06.4.0  Verejné osvetlenie 179,33 162,82 81,65 81,65 5,00 0,00 5,00

  06.6.0  Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná 691,28 638,15 780,45 780,45 838,60 0,00 808,60 0,00 30,00 0,00

              Oprava budov, prevádzkové náklady 208,27 138,92 223,30 223,30 305,00 305,00

              Trebišovská energetická - zámena pozemkov 20,00 20,00 22,70 22,70 0,00

              Mesto v zastúpeni BP TV s.r.o. 460,81 477,03 500,85 500,85 500,00 500,00

              Rekonštrukcia Športklub - PD 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00

              Prenájom pozemku Matuchová 2,20 2,20 3,60 3,60 3,60 3,60

07 - Zdravotníctvo 0,00 146,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



  07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia 0,00 146,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

              Celoplošné testovanie - COVID - 19 0,00 146,45 0,00 0,00 0,00

08 - Rekreácia, kultúra a náboženstvo. 4 093,18 872,69 759,63 759,63 687,55 3,40 684,15 0,00 0,00 0,00

  08.1.0  Rekreačné a športové služby 3 594,92 618,84 327,15 327,15 324,65 0,00 324,65 0,00 0,00 0,00

              Rekreačné a športové služby 176,78 171,74 239,00 239,00 249,00 249,00

              Výstavba multifunkčného ihriska 71,96 0,00 0,00 0,00 0,00

              Rekonštrukcia športového štadióna, bufet 55,70 0,00 2,00 2,00 0,00

              Hokejbalové ihrisko 80,57 0,00 0,00 0,00 0,00

              Športová hala - rekonštrukcia 19,91 0,87 4,70 4,70 0,00

              Podpora rozvoja športu 58,64 3,24 0,00 0,00 0,00

              Multifunkčné ihrisko 0,00 6,31 2,20 2,20 0,00

              Ihrisko s umelým povrchom 1,94 1,34 6,00 6,00 1,00 1,00

              Zimný štadión - rekonštrukcia 2,45 4,01 7,00 7,00 0,00

              Areál vodných športov 3 067,09 328,80 6,00 6,00 5,00 5,00

              Cyklotrasa  0,00 42,53 0,25 0,25 4,65 4,65

              Mestský športový klub mládeže 59,88 60,00 60,00 60,00 65,00 65,00

  08.2.0  Kultúrne služby 494,79 249,36 427,58 427,58 358,00 0,00 358,00 0,00 0,00 0,00

              Kultúrne služby 427,68 219,02 334,58 334,58 270,00 270,00

              Kino Slávia 30,47 28,21 45,00 45,00 40,00 40,00

              MsKS - rampa + schodisková plošina 36,41 0,00 0,00 0,00 0,00

              Folklórny festival 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00

              Kultúrne leto 0,23 2,13 8,00 8,00 8,00 8,00

              Dni mesta 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00

  08.2.0  Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť 3,47 4,49 3,90 3,90 3,90 3,40 0,50 0,00 0,00 0,00

              Mauzóleum - stráženie 0,23 0,93 0,40 0,40 0,40 0,40

              Oprava hrobov Sovietskej armády 3,24 3,56 3,50 3,50 3,50 3,40 0,10

  08.4.0  Náboženské a iné spoločenské služby 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

09 - Vzdelávanie 12 871,55 12 089,73 11 848,44 11 848,44 12 758,06 7 385,26 5 372,80 0,00 0,00 0,00

  09.       Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ 4 323,50 5 078,20 4 977,62 4 977,62 4 925,79 4 925,79

  09.       Základné školy - prenesené kompetencie 6 304,32 6 348,92 6 502,36 6 502,36 7 348,50 7 348,50

  09.1.1.1  Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl. 1 010,14 204,46 226,66 226,66 309,32 0,00 309,32 0,00 0,00 0,00

                 MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia 0,00 2,88 0,00 0,00 0,00

                 MŠ Komenského 59,84 0,80 0,00 0,00 0,00

                 MŠ Pri polícii - rekonštrukcia 628,82 12,86 0,00 0,00 0,00

                 MŠ 1. decembra - rekonštrukcia 143,52 11,95 0,00 0,00 0,00

                 Detské jasle 71,60 64,41 75,77 75,77 80,00 80,00

                 MŠ 29. augusta 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00

                 Rekonštrukcia MŠ - MRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                 Súkromná MŠ DSA + CZŠsMŠ od 2022 106,36 105,06 150,89 150,89 229,32 229,32

  09.1.2.1  Primárne vzdelávanie 1 174,72 392,48 85,33 85,33 98,09 0,00 98,09 0,00 0,00 0,00

                 CŠ sv. Juraja 59,52 63,52 80,13 80,13 98,09 98,09

                 CZŠ sv. Juraja - projekt zateplenia budovy 639,92 0,00 0,00 0,00 0,00

                 Základné školy 474,30 324,05 5,20 5,20 0,00

                 Medická - výdajňa jedál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                 ZŠ Pribinová - rekonštrukcia 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00

                 Rekonštrukcia ZUŠ 0,00 4,91 0,00 0,00 0,00



  09.2.1.3  Nižšie sekundárne vzdelávanie odborné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  09.5.0  Vzdelávanie nedefinované - školenia 3,56 4,16 7,00 7,00 7,00 7,00

  09.5.0  CVČ 1,80 5,90 0,00 0,00 0,00

  09.6.0  Vedľajšie služby v školstve - internát DSA 0,00 0,00 13,32 13,32 12,60 12,60

  09.8.0  Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad 53,51 55,61 36,15 36,15 56,76 36,76 20,00

10 - Sociálne zabezpečenie 803,01 816,50 1 061,92 1 061,92 587,62 413,22 174,40 0,00 0,00 0,00

  10.2.0  Staroba -  denné centrá 2,94 4,01 5,00 5,00 5,00 5,00

  10.2.0  Ďalšie soc. služby - staroba 8,15 12,90 9,00 9,00 10,00 10,00

  10.2.0  Opatrovateľská služba 356,18 436,23 423,05 423,05 345,22 225,22 120,00

  10.2.0  Poskytovanie sociálnej služby 0,00 0,00 8,65 8,65 0,00

  10.4.0  Rodina a deti 0,29 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

  10.4.0  Rodina a deti - RP a HN os. príjemca 308,16 244,27 504,59 504,59 110,00 110,00

  10.4.0  Príspevok CDR 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00

  10.7.0  Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  10.7.0  Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a ŠZŠI 49,67 50,52 21,00 21,00 33,00 33,00

  10.7.0  Mestská sociálna ubytovňa 33,22 15,53 20,00 20,00 20,00 20,00

  10.7.0  Ďalšie soc. služby - SOH 5,05 7,30 8,00 8,00 10,00 10,00

  10.7.0  Mestský útulok 38,10 44,24 58,73 58,73 51,00 45,00 6,00

  10.9.0  Komunitné centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  10.9.0  Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 1,25 1,50 2,40 2,40 2,40 2,40

VÝDAVKY SPOLU 26 906,83 23 028,05 24 848,90 24 848,90 23 389,65 7 989,27 14 703,60 0,00 65,70 631,08

Príjmy spolu 27 506,23 23 932,44 24 851,80 24 851,80 23 457,65 7 989,27 15 433,38 0,00 5,00 30,00

Výdavky spolu 26 906,83 23 028,05 24 848,90 24 848,90 23 389,65 7 989,27 14 703,60 0,00 65,70 631,08

Rozdiel príjmov a výdavkov 599,40 904,39 2,90 2,90 68,00 0,00 729,78 0,00 -60,70 -601,08
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Hlavný kontrolór Mesta Trebišov 
 

 

Stanovisko  

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2023 

a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2024 – 2025   
 

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len v z. n. p.)  

 

p r e d k l a d á m 

 

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2023 a k návrhu viacročného 

rozpočtu na roky 2024 – 2025. 

 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2023 a k návrhu viacročného rozpočtu na 

roky 2024 – 2025  (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe  predloženého 

„Návrhu programového rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025“, ktorý bol 

spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

A. VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 
 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal  z posúdenia predloženého Návrhu 

programového rozpočtu mesta na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 - 2025 (ďalej len „návrh 

rozpočtu“) z dvoch hľadísk:  

 

1.    Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu  

 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov: 

 

• č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

• č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a 

drobné stavebné odpady v z. n. p., na základe ktorého boli vydané Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta o  miestnych daniach a Všeobecne záväzné nariadenie mesta o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN). 

• č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov  

• č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy. 
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1.2. Súlad so strategickými dokumentami a všeobecne záväznými nariadeniami mesta 

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými strategickými dokumentami mesta, a 

všeobecne záväznými nariadeniami mesta, a to najmä  s VZN o  miestnych daniach, VZN o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. 

 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta 

  

Návrh rozpočtu bol zverejnený v meste obvyklým spôsobom, a to na úradnej tabuli mesta a na 

webovej stránke mesta  v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením 

v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

Návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 

2025 bol zverejnený dňa – 25.11.2022.  

 

2.  Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. 

MF/010175/2004-42 v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, 

organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná 

pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.  

 

   B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 
 

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 

2025 a  z vývoja hospodárenia mesta v roku 2022 a v predchádzajúcich sledovaných rokoch. 

Predpokladaný návrh rozpočtu príjmov je potrebné považovať za rámcový, nakoľko vývoj 

v plnení najmä daňových príjmov v  roku 2023 je vzhľadom na súčasnú komplikovanú 

spoločenskú situáciu ťažko predpokladať. 

 

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU 
 

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v členení podľa § 9 ods. 1 

citovaného zákona na: 

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2023,  

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku –  rok 2024, 

c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – 

rok 2025. 

 

Viacročný rozpočet na roky 2024 – 2025 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje 

rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je 

záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný 

charakter a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.  

Viacročný rozpočet na roky 2024 – 2025 je  v súlade s § 10  ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vnútorne členený na: 

a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 

b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 

c) finančné operácie. 
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Vo viacročnom rozpočte na roky 2024 – 2025 sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu 

rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym 

fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí 

a k rozpočtu vyšších územných celkov. 

 

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 
 

Na schválenie je predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2023 a návrh výhľadu rozpočtu mesta 

na roky 2024 – 2025: 

 

Rozpočet celkom v € 

Rozpočtové roky 2023 2024 2025 

Príjmy celkom  23 457 650,00 23 915 530,00 25 290 460,00 

Výdavky celkom 23 389 650,00 23 865 060,00 24 565 610,00 

Rozdiel príjmov a výdavkov 68 000,00 50 470,00 724 850,00 

 

ROZPOČET PRÍJMOV 
 

Návrh rozpočtu príjmov na rok 2023 – 23 457 650,00 € je v porovnaní s rozpočtom príjmov 

v roku 2022 – 22 447 600,00 € vyšší o 1 010 050,00 €. Takéto zvýšenie rozpočtu príjmov môže 

znamenať určité riziko z dôvodu, že k termínu zverejnenia návrhu rozpočtu mesta Trebišov nie 

je schválený štátny rozpočet a nie sú úplne jasné pravidlá v súvislosti s uvažovaným zvýšením 

daňového bonusu pre rodičov detí do 18 rokov pri pripravovanej novele zákona o dani 

z príjmov. Tieto skutočnosti môžu predstavovať riziko výpadku príjmov mesta a teda  

nenaplnenie rozpočtu príjmov. 

Naopak zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky sú navrhované kompenzačné 

opatrenia a je avizovaný rast príjmov z podielových daní pre samosprávy aj v ďalších rokoch.  

Z dôvodu nepredvídateľného financovania a nejasných pravidiel pre samosprávy sú riziká 

nenaplnenia navrhovanej príjmovej časti rozpočtu ťažko odhadnuteľné. 

Pre naplnenie príjmovej časti rozpočtu mesta je dôležité aj zabezpečenie pohľadávok, dôsledný 

výber daní z nehnuteľností, daní za tovary a služby, administratívnych a iných poplatkov 

a príjmov z majetku mesta (nájmy pozemkov, budov, priestorov, objektov a pod.). 

 

Sumár príjmov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025 v € 

DRUH PRÍJMOV 2023 2024 2025 

100 – Daňové príjmy 13 503 480,00    14 005 860,00 15 380 790,00 

200 – Nedaňové príjmy 1 180 900,00    1 180 900,00 1 180 900,00 

Vlastné príjmy škôl 760 500,00    760 500,00  760 500,00 

300 – Granty 7 982 770,00    7 968 270,00 7 968 270,00 

400 – Finančné operácie           30 000,00    0,00 0,00 

500 – Úvery a výpomoci           0,00    0,00 0,00 

SPOLU 23 457 650,00 23 915 530,00 25 290 460,00 

 

ROZPOČET VÝDAVKOV 
 

Na základe predpokladaných zdrojov v príjmovej časti bežného rozpočtu bol zostavený návrh 

rozpočtu výdavkov. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil 
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financovanie výkonu samosprávnych pôsobnosti mesta, úhradu záväzkov, financovanie 

nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou a 

údržbou majetku. 

V porovnaní s výdavkami rozpočtu roku 2022 sú výdavky návrhu rozpočtu roku 2023 vyššie 

o 953 550,00 €. Najvyšší podiel výdavkov až 54,56% tvoria výdavky na vzdelávanie. 

 

Porovnanie rozpočtu výdavkov rokov 2022 a 2023 v € 

UKAZOVATEĽ   ROZPOČET 2022 ROZPOČET 2023 

01 – Všeobecné verejné služby 5 122 990,00 6 257 720,00 

02 – Civilná obrana 0,00 0,00 

03 – Verejný poriadok            504 500,00    594 500,00 

04 – Ekonomická oblasť         2 007 490,00    402 900,00 

05 – Ochrana životného prostredia 866 500,00 1 076 500,00 

06 – Bývanie a občianska vybavenosť 1 152 500,00 1 024 800,00 

07 - Zdravotníctvo 0,00 0,00 

08 – Rekreácia, kultúra, náboženstvo 608 900,00 687 550,00 

09 – Vzdelávanie 11 262 720,00 12 758 060,00 

10 – Sociálne zabezpečenie 910 500,00 587 620,00 

VÝDAVKY SPOLU 22 436 100,00 23 389 650,00 

 

PROGRAMOVÝ   ROZPOČET : 

 

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

niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v § 4 ods. 5  „rozpočet obce obsahuje aj zámery  

a  ciele, ktoré  bude  obec  realizovať  z  výdavkov  rozpočtu  obce“  ukladá  samosprávam 

uplatňovať moderné metódy tvorby rozpočtu a nové nástroje rozpočtového procesu zamerané 

na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho, účelného a účinného 

vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícií, tzv. programové rozpočtovanie. 

 

Návrh programového rozpočtu mesta Trebišov je rozpracovaný do 15 programov. 

   

Programový rozpočet mesta na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025 v €  
ROZPOČET PROGRAMU 2023 2024 2025 

Program 1: Plánovanie, management, kontrola 189 100,00 189 100,00 189 100,00 

Program 2: Propagácia a marketing 65 000,00 65 000,00 65 000,00 

Program 3: Interné služby 1 260 100,00 1 325 100,00 1 375 100,00 

Program 4: Služby občanom 126 880,00 126 880,00 126 880,00 

Program 5: Bezpečnosť 607 500,00 667 500,00 717 500,00 

Program 6: Odpadové hospodárstvo 880 000,00 880 000,00 880 000,00 

Program 7: Komunikácie 605 000,00 605 000,00 605 000,00 

Program 8: Doprava 139 990,00 139 990,00 139 990,00 

Program 9: Vzdelávanie 12 751 060,00 12 761 060,00 12 771 060,00 

Program 10: Šport 951 850,00 956 850,00 969 050,00 

Program 11: Kultúra 241 900,00 271 900,00 301 900,00 

Program 12: Prostredie pre život 1 523 720,00 1 592 720,00 1 742 720,00 

Program 13: Bývanie 23 700,00 23 700,00 23 700,00 

Program 14: Sociálne služby 803 120,00 788 620,00 788 620,00 

Program 15: Administratíva 3 220 730,00 3 471 640,00 3 869 990,00 

CELKOVÉ VÝDAVKY 23 389 650,00 23 865 060,00 24 565 610,00 
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E. ZHRNUTIE 
 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2023 a návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2024 – 2025  

je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh 

rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona 

č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  zákona č. 597/2003 Z. z. o 

financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov a ostatné súvisiace právne normy. 

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými 

predpismi mesta. 

 

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v meste spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej 

lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

ZÁVER 
 

Na základe uvedených skutočností   o d p o r ú č a m   Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove  

 

schváliť 

 

predložený návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2023 a  

 

zobrať na vedomie 

 

návrh viacročného rozpočtu mesta Trebišov na  roky 2024 a 2025. 

 

 

V Trebišove, dňa 28.11.2022  

 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Ľubomír Princík 

                                                                                         hlavný kontrolór mesta 
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Hlavný kontrolór Mesta Trebišov 
 

 

Stanovisko  

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2023 

a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2024 – 2025   
 

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len v z. n. p.)  

 

p r e d k l a d á m 

 

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2023 a k návrhu viacročného 

rozpočtu na roky 2024 – 2025. 

 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2023 a k návrhu viacročného rozpočtu na 

roky 2024 – 2025  (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe  predloženého 

„Návrhu programového rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025“, ktorý bol 

spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

A. VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 
 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal  z posúdenia predloženého Návrhu 

programového rozpočtu mesta na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 - 2025 (ďalej len „návrh 

rozpočtu“) z dvoch hľadísk:  

 

1.    Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu  

 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov: 

 

 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a 

drobné stavebné odpady v z. n. p., na základe ktorého boli vydané Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta o  miestnych daniach a Všeobecne záväzné nariadenie mesta o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN). 

 č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy. 
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1.2. Súlad so strategickými dokumentami a všeobecne záväznými nariadeniami mesta 

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými strategickými dokumentami mesta, a 

všeobecne záväznými nariadeniami mesta, a to najmä  s VZN o  miestnych daniach, VZN o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. 

 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta 

  

Návrh rozpočtu bol zverejnený v meste obvyklým spôsobom, a to na úradnej tabuli mesta a na 

webovej stránke mesta  v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením 

v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

Návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 

2025 bol zverejnený dňa – 25.11.2022.  

 

2.  Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. 

MF/010175/2004-42 v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, 

organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná 

pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.  

 

   B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 
 

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 

2025 a  z vývoja hospodárenia mesta v roku 2022 a v predchádzajúcich sledovaných rokoch. 

Predpokladaný návrh rozpočtu príjmov je potrebné považovať za rámcový, nakoľko vývoj 

v plnení najmä daňových príjmov v  roku 2023 je vzhľadom na súčasnú komplikovanú 

spoločenskú situáciu ťažko predpokladať. 

 

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU 
 

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v členení podľa § 9 ods. 1 

citovaného zákona na: 

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2023,  

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku –  rok 2024, 

c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – 

rok 2025. 

 

Viacročný rozpočet na roky 2024 – 2025 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje 

rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je 

záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný 

charakter a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.  

Viacročný rozpočet na roky 2024 – 2025 je  v súlade s § 10  ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vnútorne členený na: 

a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 

b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 

c) finančné operácie. 
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Vo viacročnom rozpočte na roky 2024 – 2025 sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu 

rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym 

fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí 

a k rozpočtu vyšších územných celkov. 

 

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 
 

Na schválenie je predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2023 a návrh výhľadu rozpočtu mesta 

na roky 2024 – 2025: 

 

Rozpočet celkom v € 

Rozpočtové roky 2023 2024 2025 

Príjmy celkom  23 457 650,00 23 915 530,00 25 290 460,00 

Výdavky celkom 23 389 650,00 23 865 060,00 24 565 610,00 

Rozdiel príjmov a výdavkov 68 000,00 50 470,00 724 850,00 

 

ROZPOČET PRÍJMOV 
 

Návrh rozpočtu príjmov na rok 2023 – 23 457 650,00 € je v porovnaní s rozpočtom príjmov 

v roku 2022 – 22 447 600,00 € vyšší o 1 010 050,00 €. Takéto zvýšenie rozpočtu príjmov môže 

znamenať určité riziko z dôvodu, že k termínu zverejnenia návrhu rozpočtu mesta Trebišov nie 

je schválený štátny rozpočet a nie sú úplne jasné pravidlá v súvislosti s uvažovaným zvýšením 

daňového bonusu pre rodičov detí do 18 rokov pri pripravovanej novele zákona o dani 

z príjmov. Tieto skutočnosti môžu predstavovať riziko výpadku príjmov mesta a teda  

nenaplnenie rozpočtu príjmov. 

Naopak zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky sú navrhované kompenzačné 

opatrenia a je avizovaný rast príjmov z podielových daní pre samosprávy aj v ďalších rokoch.  

Z dôvodu nepredvídateľného financovania a nejasných pravidiel pre samosprávy sú riziká 

nenaplnenia navrhovanej príjmovej časti rozpočtu ťažko odhadnuteľné. 

Pre naplnenie príjmovej časti rozpočtu mesta je dôležité aj zabezpečenie pohľadávok, dôsledný 

výber daní z nehnuteľností, daní za tovary a služby, administratívnych a iných poplatkov 

a príjmov z majetku mesta (nájmy pozemkov, budov, priestorov, objektov a pod.). 

 

Sumár príjmov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025 v € 

DRUH PRÍJMOV 2023 2024 2025 

100 – Daňové príjmy 13 503 480,00    14 005 860,00 15 380 790,00 

200 – Nedaňové príjmy 1 180 900,00    1 180 900,00 1 180 900,00 

Vlastné príjmy škôl 760 500,00    760 500,00  760 500,00 

300 – Granty 7 982 770,00    7 968 270,00 7 968 270,00 

400 – Finančné operácie           30 000,00    0,00 0,00 

500 – Úvery a výpomoci           0,00    0,00 0,00 

SPOLU 23 457 650,00 23 915 530,00 25 290 460,00 

 

ROZPOČET VÝDAVKOV 
 

Na základe predpokladaných zdrojov v príjmovej časti bežného rozpočtu bol zostavený návrh 

rozpočtu výdavkov. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil 
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financovanie výkonu samosprávnych pôsobnosti mesta, úhradu záväzkov, financovanie 

nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou a 

údržbou majetku. 

V porovnaní s výdavkami rozpočtu roku 2022 sú výdavky návrhu rozpočtu roku 2023 vyššie 

o 953 550,00 €. Najvyšší podiel výdavkov až 54,56% tvoria výdavky na vzdelávanie. 

 

Porovnanie rozpočtu výdavkov rokov 2022 a 2023 v € 

UKAZOVATEĽ   ROZPOČET 2022 ROZPOČET 2023 

01 – Všeobecné verejné služby 5 122 990,00 6 257 720,00 

02 – Civilná obrana 0,00 0,00 

03 – Verejný poriadok            504 500,00    594 500,00 

04 – Ekonomická oblasť         2 007 490,00    402 900,00 

05 – Ochrana životného prostredia 866 500,00 1 076 500,00 

06 – Bývanie a občianska vybavenosť 1 152 500,00 1 024 800,00 

07 - Zdravotníctvo 0,00 0,00 

08 – Rekreácia, kultúra, náboženstvo 608 900,00 687 550,00 

09 – Vzdelávanie 11 262 720,00 12 758 060,00 

10 – Sociálne zabezpečenie 910 500,00 587 620,00 

VÝDAVKY SPOLU 22 436 100,00 23 389 650,00 

 

PROGRAMOVÝ   ROZPOČET : 

 

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

niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v § 4 ods. 5  „rozpočet obce obsahuje aj zámery  

a  ciele, ktoré  bude  obec  realizovať  z  výdavkov  rozpočtu  obce“  ukladá  samosprávam 

uplatňovať moderné metódy tvorby rozpočtu a nové nástroje rozpočtového procesu zamerané 

na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho, účelného a účinného 

vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícií, tzv. programové rozpočtovanie. 

 

Návrh programového rozpočtu mesta Trebišov je rozpracovaný do 15 programov. 

   

Programový rozpočet mesta na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025 v €  
ROZPOČET PROGRAMU 2023 2024 2025 

Program 1: Plánovanie, management, kontrola 189 100,00 189 100,00 189 100,00 

Program 2: Propagácia a marketing 65 000,00 65 000,00 65 000,00 

Program 3: Interné služby 1 260 100,00 1 325 100,00 1 375 100,00 

Program 4: Služby občanom 126 880,00 126 880,00 126 880,00 

Program 5: Bezpečnosť 607 500,00 667 500,00 717 500,00 

Program 6: Odpadové hospodárstvo 880 000,00 880 000,00 880 000,00 

Program 7: Komunikácie 605 000,00 605 000,00 605 000,00 

Program 8: Doprava 139 990,00 139 990,00 139 990,00 

Program 9: Vzdelávanie 12 751 060,00 12 761 060,00 12 771 060,00 

Program 10: Šport 951 850,00 956 850,00 969 050,00 

Program 11: Kultúra 241 900,00 271 900,00 301 900,00 

Program 12: Prostredie pre život 1 523 720,00 1 592 720,00 1 742 720,00 

Program 13: Bývanie 23 700,00 23 700,00 23 700,00 

Program 14: Sociálne služby 803 120,00 788 620,00 788 620,00 

Program 15: Administratíva 3 220 730,00 3 471 640,00 3 869 990,00 

CELKOVÉ VÝDAVKY 23 389 650,00 23 865 060,00 24 565 610,00 

 

 

 



5 

 

E. ZHRNUTIE 
 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2023 a návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2024 – 2025  

je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh 

rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona 

č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  zákona č. 597/2003 Z. z. o 

financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov a ostatné súvisiace právne normy. 

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými 

predpismi mesta. 

 

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v meste spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej 

lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

ZÁVER 
 

Na základe uvedených skutočností   o d p o r ú č a m   Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove  

 

schváliť 

 

predložený návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2023 a  

 

zobrať na vedomie 

 

návrh viacročného rozpočtu mesta Trebišov na  roky 2024 a 2025. 

 

 

V Trebišove, dňa 28.11.2022  

 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Ľubomír Princík 

                                                                                         hlavný kontrolór mesta 



ZÁSTUPCA PRIMÁTORA MESTA TREBIŠOV 
 

 
 

Číslo: 13 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022 

 
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 23. 11. 2022 

 

 

 

 
Ing. Peter Duč  v. r.



Dôvodová správa 
 

Súčasné Zásady odmeňovania členov volených orgánov sú účinné od 01.05.2019. Vzhľadom 

na časovú a odbornú náročnosť pôsobenia členov volených orgánov (poslancov 

i neposlancov) v komisiách, Mestskej rade (MsR) a Mestskom zastupiteľstve (MsZ) 

navrhujeme nasledujúce zvýšenie odmien členov volených orgánov (viď tabuľka 1). 

Tabuľka 1 

 

 

MsZ 

účasť na hlasovaní pôvodná úroveň v € navrhovaná úroveň v € 

61 - 100 % 140 350 

31 - 60 % 88 220 

0 - 30 % 17 45 

 

 

komisie 

 pôvodná úroveň v € navrhovaná úroveň v € 
poslanec - predseda 40 100 

poslanec - člen 30 80 

neposlanec - člen 30 80 

 

MsR 

 pôvodná úroveň v € navrhovaná úroveň v € 

člen MsR 40 100 

 
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 
odmena za jedno zasadnutie 140 350 

predpokladaná odmena za rok  700 1 750 

komisie 

- člen 

odmena za jedno zasadnutie 30 80 

predpokladaná odmena za rok  150 400 

 

MsR 
odmena za jedno zasadnutie 40 100 

predpokladaná odmena za rok  200 500 

Odmena za rok celkom 1 050 2 650 

 
 
 

Spracoval: Ing. Peter Duč, zástupca primátora 

V Trebišove   23.11.2022 
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Zásady odmeňovania členov volených orgánov 

účinné od 1. januára 2023 

 

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) 350 €, ak účasť na hlasovaní je 61 – 100 %, 

b) 220 €, ak účasť na hlasovaní je 31 –  60 %, 
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c) 45 €, ak účasť na hlasovaní je  0 – 30 %. 

 

2.6. Poslancovi, ktorý je členom mestskej rady, patrí za účasť na jej zasadnutí odmena v sume 100 €. 

 

2.7. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie, patrí za účasť na jej zasadnutí odmena v sume 100 €. 

 

2.8. Poslancovi, ktorý je členom komisie, patrí za účasť na jej zasadnutí odmena v sume 80 €. 

 

2.9. Poslancovi možno v kalendárnom roku poskytnúť odmenu, najviac vo výške jedného mesačného 

platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

 

2.10. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu sobášiaceho patrí odmena 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 80 €. 

 

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. 

 

5.4. Výška odmien uhradených poslancom sa  zverejňuje na webovom sídle mesta. 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1. Zásady schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove dňa 12.12.2022 uznesením č ...... /2022. 

 

6 2. Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2023. 

 

6.3. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania členov volených orgánov 

schválené dňa 15.04.2019 uznesením č. 147/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár 

primátor 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 14 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022 

 

Názov materiálu:  Suma finančných prostriedkov vyčlenených na dotácie na rok 2023  

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  

 

A/ schvaľuje  

sumu finančných prostriedkov vyčlenených na podporu rozvoja športu a telesnej kultúry, ako aj 

všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov na rok 

2023 vo výške 260 000,00 eur; 

 

B/ berie na vedomie 

výšku dotácií pre jednotlivé športové kluby z Fondu na podporu hlavných športových klubov pre 

rok 2023 v celkovom objeme 239 200,00 eur v nasledujúcej štruktúre: 

 

- SLAVOJ TREBIŠOV v sume ........................................................... 156 000,00 eur 

- Hokejový klub 2016 Trebišov v sume ................................................ 41 600,00 eur 

- Športový klub ZEMPLÍN Trebišov v sume ........................................ 35 100,00 eur 

- Hokejbalový klub ADLER Trebišov v sume ........................................ 6 500,00 eur 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Danica Gajdošová, vedúca oddelenia školstva 

 

 

 

V Trebišove 23. 11. 2022 

 

 

                                                                                                                     PhDr. Marek Čižmár  v. r. 

 

 



 
 

 

Dôvodová správa 

 

 

V súlade s ustanoveniami súčasne platného znenia všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov 

o poskytovaní dotácií, patrí mestskému zastupiteľstvu kompetencia určiť celkovú sumu na 

poskytovanie dotácií na podporu rozvoja športu a telesnej kultúry, ako aj všeobecne prospešných 

služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.  

 

V materiáli vám predkladáme návrh na určenie sumy finančných prostriedkov vyčlenených na účely 

poskytovania dotácií na rok 2023 celkovo vo výške 260.000,- eur ako aj sumy dotácií na podporu 

jednotlivých hlavných športových klubov. 

 

 

 

 

 

V Trebišove 23. 11. 2022 

Spracovala: Mgr. Danica Gajdošová, vedúca oddelenia školstva 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 15 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:  12. 12. 2022 

 

 

Názov materiálu: Cenník služieb poskytovaných mestom  

 

 

Obsah materiálu: - cenník služieb 

                               - dôvodová správa 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

Cenník služieb poskytovaných mestom.  

 

 

 

 

 

          

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Peter Sovák, prednosta 

 

 

 

V Trebišove  24. 11. 2022 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 
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MESTO TREBIŠOV 
 

M. R. Štefánika 862/204 
 

075 25 Trebišov   
www.trebisov.sk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENNÍK SLUŽIEB 
 
 

poskytovaných mestom     
 
 
 

 

účinný od 1. januára 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Cenník schválilo mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa  12. decembra 2022 uznesením číslo .......  
 

 

           Dňom  nadobudnutia  účinnosti  tohto cenníka  sa  ruší  Cenník  služieb poskytovaných  mestom  
           a mestskými organizáciami, účinný od 1. júla 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        PhDr. Marek Čižmár   

         primátor 
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MESTO TREBIŠOV    Účinnosť od: 01.01.2023 

 

CENNÍK SLUŽIEB  

poskytovaných formou krátkodobého prenájmu 
 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY A CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Telocvičňa malá (ZŠ MRŠ) – FO a PO (mimo ŠK) 1 hodina 5,00   7,00 

Telocvičňa malá (ZŠ MRŠ) - pre ŠK pôsobiace na území mesta 
v žiackych a mládež. kategóriách / dospelí - individuálne športy 

1 rok                     
1 hodina 

1,00             
1,00 / 3,00   

Telocvičňa malá (ZŠ MRŠ) - pre ŠK pôsobiace na území mesta 
v žiackych a mládež. kategóriách / dospelí - kolektívne športy 

1 rok                     
1 hodina 

1,00            
3,00 / 5,00  

Telocvičňa stredná (ZŠ MRŠ, ZŠ K-TGM) – FO a PO (mimo ŠK) 1 hodina 10,00  15,00 

Telocvičňa stredná (ZŠ MRŠ, ZŠ K-TGM) - pre ŠK pôsobiace na území 
mesta v žiackych a mládež. kategóriách / dospelí - individuálne športy 

1 rok                      
1 hodina 

1,00            
5,00 / 9,00  

Telocvičňa stredná (ZŠ MRŠ, ZŠ K-TGM) - pre ŠK pôsobiace na území          
mesta v žiackych a mládež. kategóriách / dospelí - kolektívne športy 

 1 rok                    
1 hodina 

1,00                 
7,00 / 12,00  

Telocvičňa veľká (ZŠ P, ZŠ K) – FO a PO (mimo ŠK) 1 hodina 14,00   25,00 

Telocvičňa veľká (ZŠ P, ZŠ K) - pre ŠK pôsobiace na území   
mesta v žiackych a mládež. kategóriách / dospelí - individuálne športy 

1 rok                     
1 hodina 

1,00            
12,00 / 18,00  

Telocvičňa veľká (ZŠ P, ZŠ K) - pre ŠK pôsobiace na území   
mesta v žiackych a mládež. kategóriách / dospelí - kolektívne športy 

1 rok                   
1 hodina 

1,00           
14,00 / 20,00  

Trieda na vzdelávanie (ZŠ, CVČ) 1 hodina  2,00   5,00 

Trieda na mimovzdelávacie aktivity (ZŠ, CVČ) 1 hodina 10,00  15,00 

Učebňa informatiky (ZŠ) 1 hodina 20,00  30,00 

Lekárska (zubná) ambulancia (ZŠ)     m2/rok 20,00  25,00 

Kancelária, sklad (ZŠ) m2/rok 4,00 

Bufet (ZŠ) 1 mesiac 20,00 

Tenisový kurt (ZŠ MRŠ, ZŠ K, ZŠ P) 1 hodina 5,00 

Futbalové miniihrisko / Multifunkčné miniihrisko (ZŠ P, ZŠ MRŠ) 1 hodina   7,00  10,00 
Vysvetlivky: FO – fyzické osoby, PO – právnické osoby, ŠK – športové kluby, ZŠ MRŠ – M. R. Štefánika 910/51,  

                      ZŠ K – Komenského 1962/8, ZŠ K-TGM- Komenského 1962/8(CVČ), ZŠ P – Pribinova 34 

 

 

 

 

 

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO 

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Prednášková sála 1 hodina 12,00 24,00 

Šatňa - veľká 1 hodina 4,00 8,00 

- stredná 1 hodina 2,00 4,00 

- malá 1 hodina 1,00 2,00 

Chodba pred Estrádnou sálou 1 hodina 5,00 10,00 

Vestibul na prízemí 1 hodina 5,00 10,00 

Zhotovenie pútača - povlaková veba-maľba 1 ks 20,00 40,00 

Grafické elektronické spracovanie a tvorba propagačného materiálu 1 hodina 10,00 20,00 

Prenájom obrusov 1 ks 0,50 1,00 

Prenájom stolov 1 ks 1,00 2,00 

Prenájom inventára (poháre, taniere, ...) 1 ks 0,20 0,40 

Prenájom výstavnej miestnosti (plocha miestnosti: 48 m²) 1 hodina 12,00 24,00 

 

 

 

 

 



 
 

Strana 3 z 5 
 

MESTO TREBIŠOV    Účinnosť od: 01.01.2023 

 

 

Estrádna sála (plocha: sedenie 300 m2, javisko 57 m2) 

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

  Prenájom sály bez stoličiek, osvetlenie štandard 1 hodina 20,00 40,00 

Prenájom sály so stoličkami, osvetlenie štandard 1 hodina 25,00 50,00 

Prenájom sály so stoličkami, osvetlenie štandard, 
                                               ozvučenie 1 mikrofón 1 hodina 30,00 60,00 

Prenájom sály so stoličkami, osvetlenie štandard, ozvučenie hudobné 1 hodina 35,00 70,00 

Prenájom sály – komerčné využitie 1 hodina 70,00 140,00 

 

 

 

 

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 40,00 

Prenájom sály, osvetlenie štandard, ozvučenie 1 mikrófon 1 hodina 25,00 50,00 

Prenájom sály, osvetlenie divadelné, ozvučenie hudobné 1 hodina 30,00 60,00 

Prenájom sály – komerčné využitie 1 hodina 70,00 140,00 

 

 

 

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA MESTSKÉHO ÚRADU 

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Zasadacie miestnosti - komerčné podujatia do 4 hodín   70,00 100,00 

- komerčné podujatia nad 4 hodiny 140,00 180,00 

- 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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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 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 

Elektrospotrebič 1 ks/1 mesiac 3,00 

Pranie - služba 1 proces prania 0,70 

 

 

MESTSKÝ ÚTULOK  

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Fyzická osoba v hmotnej núdzi – zariadená izba 1 deň 1,70 

Fyzická osoba v pracovnom pomere/dôchodca – zariadená izba 1 deň 3,00 

Elektrospotrebič 1 ks/1 deň 0,10 

Pranie - služba 1 proces prania 0,70 

 
Fyzická osoba, prijímateľ sociálnej služby, je povinná platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu  pred 

začatím poskytovania sociálnej služby na základe zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi poskytovateľom 

sociálnej služby – mestom Trebišov a prijímateľom sociálnej služby. 

 

Za používanie elektrospotrebičov (televízor, chladnička, rádio, mikrovlnná rúra a rýchlovarná kanvica) 

a využívanie služby pranie, sa platí úhrada osobitne. Celková suma úhrady, ktorú je prijímateľ povinný 

uhrádzať, sa stanovuje na základe výpočtového listu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 

 

 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY  

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Služobný byt 1 mesiac 25,00 
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CENNÍK SLUŽIEB  

poskytovaných v mestských detských jasliach 
 

 

MESTSKÉ DETSKÉ JASLE 

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Príspevok rodiča za umiestnenie – 1 dieťa 1 mesiac 280,00 

Príspevok rodiča za umiestnenie - dvojičky 1 mesiac 380,00 

Príspevok rodiča za umiestnenie - trojičky 1 mesiac 490,00 

 

 

 

 

 

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 120,00 180,00 

  Ihrisko s umelým povrchom bez šatní a s osvetlením 1 zápas 140,00 210,00 

Ihrisko s umelým povrchom so šatňami 1 zápas 140,00 210,00 

  Ihrisko s umelým povrchom so šatňami a s osvetlením 1 zápas 160,00 240,00 

 

 
TRÉNING – 60 min. 
 

P o l o ž k a Merná jednotka Cena € 

Ihrisko s umelým povrchom bez šatní 1 tréning     40,00 60,00 

  Ihrisko s umelým povrchom bez šatní a s osvetlením 1 tréning 60,00 90,00 

Ihrisko s umelým povrchom so šatňami 1 tréning  60,00 90,00 

  Ihrisko s umelým povrchom so šatňami a s osvetlením 1 tréning   80,00 120,00 

  

   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 

 



 
 

Dôvodová správa 

 

Predkladáme Vám návrh Cenníka služieb poskytovaných mestom (ďalej len „cenník“)  

aktualizovaný v jednotlivých bodoch predloženého návrhu (tieto sú zvýraznené červenou farbou). 

V bode: 

1. „ZAKLADNÉ ŠKOLY A CENTRUM VOĽNÉHO ČASU“ -  je navrhovaná úprava na 

základe požiadaviek základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré pri 

zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, voľnočasových aktivít a poskytovaní 

možností športového vyžitia  verejnosti spravujú školskú infraštruktúru a prevádzkovanie 

väčšiny školských objektov, zvlášť krytých (vnútorných) telovýchovno-športových 

zariadení škôl, t. j. hlavne telocviční, ale aj ďalších priestorov, predstavuje v súčasnosti a do 

ďalšieho obdobia pre školy potrebu zvýšených bežných výdavkov, hlavne z dôvodu nárastu 

cien energií. Navrhovaná predmetná úprava cenníka pre  športové objekty škôl zohľadňuje  

princíp podpory detí a mládeže, zvýhodnenie ceny nájmu pre športové  kluby pred 

fyzickými a právnickými osobami (rekreačný šport) a pre žiacke a mládežnícke kategórie 

pred dospelými.   

 

2. „MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO“ – je navrhovaná úprava vo všetkých položkách 

o 100 % z dôvodu nárastu cien  energií. 

 

3. „CENNÍK SLUŽIEB poskytovaných formou prenájmu ihriska s umelým povrchom – 

futbalový areál Slavoj Trebišov“ – je navrhovaná úprava vo všetkých položkách o 50 %  

z dôvodu nárastu cien energií. 

 

 

 

V Trebišove  24. 11. 2022 

Spracoval: Mgr. Peter Sovák, prednosta 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
 

Číslo: 16 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:12. 12. 2022 

 

Názov materiálu: Prevod nehnuteľného majetku mesta zámenou z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa (Mgr. Magdaléna Kolodiová a Ing. Marián Kolodi) 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

                               - príloha č. 1 (geometrický plán) 

       - príloha č. 2 (mapový podklad)   

                               - príloha č. 3 (zámenná zmluva) 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mestazámenouv súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

• a to nehnuteľností vo vlastníctve mesta Trebišov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Trebišov, vedených na LV č. 4170,pozemky registra C KN: 

a) parc. č. 3695/2, ostatná plocha, o výmere 64 m2, 

b) parc. č. 3698/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 13 m2, 

c) parc. č. 3695/10, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 12 m2, ktorý vznikol na základe 

Geometrického plánu č. 36582972-207/2022 na oddelenie pozemkov C KN č. 3695/10, 

3695/11, 3696/5 a zriadenie vecného bremena na pozemkoch C KN č. 3694/2, 3694/8, 

3695/8, 3696/2 a 4480 zo dňa 24.11.2022, vyhotoveného G.K.T. spol. s r.o., so sídlom 

Vinné 469, 072 31 Vinné, IČO: 36 582 972, úradne overeného pod G... dňa..., z pôvodného 

pozemku registra C KN, parc. č. 3695/3, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere170 m2; 

  

• za nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve vlastníctve Mgr. Magdalény Kolodiovej, rod. 

Baňackej, nar. 07.11.1976, bytom Varichovská 1950/50, 075 01 Trebišov, o veľkosti podielu 

29/30 a Ing. Mariana Kolodiho, rod. Kolodi, nar. 08.03.1975, bytom Stavebná 2153/57, 

Trebišov, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/29, zastúpených na základe splnomocnenia  

spoločnosťou OKRUŽNÁ MI s.r.o., so sídlom Partizánska 6093/12A, 070 01 Michalovce, 

IČO: 53 486 641, nachádzajúce sa v katastrálnom území Trebišov, vedené na LV č. 5630, 

pozemky registra C KN, ktoré vznikli oddelenímna základe Geometrického plánu č. 36582972-

207/2022 na oddelenie pozemkov C KN č. 3695/10, 3695/11, 3696/5 a zriadenie vecného 

bremena na pozemkoch C KN č. 3694/2, 3694/8, 3695/8, 3696/2 a 4480 zo dňa 24.11.2022, 



 
 

vyhotoveného G.K.T. spol. s r.o., so sídlom Vinné 469, 072 31 Vinné, IČO: 36 582 972, úradne 

overeného pod G... dňa..., a to: 

a) parc. č. 3696/5, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 77 m2, z pôvodného pozemku parc. 

č. 3696/3, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 205 m2,   

b) parc. č. 3695/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2, z pôvodného pozemku parc. 

č.3695/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1 417 m2. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že tak mesto Trebišov, ako aj vyššie uvedení 

podieloví spoluvlastníci si vzájomne zamieňajú nehnuteľnosti pre ich ďalšie lepšie zhodnotenie 

a príhodnejšie využitie v prospech  obyvateľov mesta Trebišov, a to získaním verejne 

prístupných parkovacích miest. 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik 

 

V Trebišove 25. 11. 2022 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 



 
 

Dôvodová správa 

 

Mgr. Magdaléna Kolodiová a Ing. Marián Kolodi sú podielovými spoluvlastníkmi pozemkov parc. č. 

3695/1, 3696/3, 3695/1 a 3695/9 (ide o pozemky nachádzajúce sa na južnej strane Správy Povodia 

Bodrogu a Hornádu).  

Podľa informácií od obchodnej spoločnosti OKRUŽNÁ MI s.r.o. a tiež od vyššie uvedených 

podielových spoluvlastníkov pozemkov, uvedené pozemky získa do vlastníctva práve obchodná 

spoločnosť OKRUŽNÁ MI s.r.o., ktorá má zámer vybudovať na týchto pozemkoch bytový dom.  

V záujme ďalšieho zhodnotenia územia nás vlastníkmi splnomocnená obchodná spoločnosť 

OKRUŽNÁ MI s.r.o. požiadala o zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta, za pozemky vo vlastníctve 

vyššie uvedených spoluvlastníkov. 

Uvedenou zámenou mesto Trebišov získa pozemky, na ktorých môže rozšíriť parkovacie plochy 

najmä pre obyvateľov bytových domov Hurbanovej ulici ako aj priľahlých uliciach. 

     

V Trebišove 24. 11. 2022 

Spracoval : JUDr. Martin Galgoczy, vedúci kancelárie primátora 
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Príloha č. 3 

ZÁMENNÁ ZMLUVA 

 

uzatvorená podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  

v znení neskorších predpisov medzi: 

 

 

 

Zamieňajúci č. 1: Mesto Trebišov 

Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 

IČO: 00331 996 

DIČ: 2020773590 

IČ DPH:   nie je platca DPH 

IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622 

peňažný ústav:                       Všeobecná úverová banka, a.s. 

štatutárny orgán:  PhDr. Marek Čižmár, primátor 

(ďalej len ako „zamieňajúci č. 1“) 

 

         a 

 

Zamieňajúci č. 2 v 1. rade: Mgr. Magdaléna Kolodiová, rod. Baňacká  

rodné číslo:     ................... 

narodená:     ................... 

bytom:      ................... 

štátny občan SR 

  

Zamieňajúci č. 2 v 2. rade: Ing. Marián Kolodi, rod. Kolodi  

rodné číslo:     ................ 

narodený:     ................ 

bytom:      ................ 

štátny občan SR 

(ďalej spolu len ako „zamieňajúci č. 2“) 

 

zastúpení na základe splnomocnenia zo dňa ... obchodnou spoločnosťou:  

OKRUŽNÁ MI s.r.o. 

sídlo:     Partizánska 6093/12A, 070 01 Michalovce 

IČO:     53 486 641 

DIČ:    2121393769      

IČ DPH:   SK2121393769 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

IBAN:    SK55 0200 0000 0044 0475 9257 

štatutárny orgán:  Ing. Slavomír Kelemen, konateľ 

(zamieňajúci č. 1 a zamieňajúci č. 2 ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 
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uzatvárajú túto zámennú zmluvu (ďalej ako „zmluva“) za nasledovných podmienok: 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľného majetku zamieňajúceho č. 1 uvedeného 

v čl. II. ods. 1. tejto zmluvy za nehnuteľný majetok zamieňajúceho č. 2 uvedený v čl. II. 

ods. 2. tejto zmluvy, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bez finančného 

vyrovnania. 

 

Článok II. 

Špecifikácia nehnuteľného majetku zamieňajúceho č. 1 a zamieňajúceho č. 2 

 

1. Zamieňajúci č. 1 je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Trebišov, vedených na LV č. 4170, pozemky registra C KN:  

a) parc. č. 3695/2, ostatná plocha, o výmere 64 m2,  

b) parc. č. 3698/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 13 m2, 

 c) parc. č. 3695/10, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 12 m2, ktorý vznikol na 

základe Geometrického plánu č. 36582972-207/2022 na oddelenie pozemkov C KN č. 

3695/10, 3695/11, 3696/5 a zriadenie vecného bremena na pozemkoch C KN č. 

3694/2, 3694/8, 3695/8, 3696/2 a 4480 zo dňa 24.11.2022, vyhotoveného G.K.T. spol. 

s r.o., so sídlom Vinné 469, 072 31 Vinné, IČO: 36 582 972, úradne overeného pod 

G... dňa..., z pôvodného pozemku registra C KN, parc. č. 3695/3, zastavaná plocha 

a nádvorie, o výmere 170 m2;  

           (ďalej ako „nehnuteľný majetok zamieňajúceho č. 1“). 

 

2. Zamieňajúci č. 2 v 1. rade je podielovým spoluvlastníkom o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 29/30-in k celku a zamieňajúci č. 2 v 2. rade je podielovým spoluvlastníkom 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/30-ina k celku nehnuteľností nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Trebišov, obec Trebišov, okres Trebišov vedených okresným 

úradom Trebišov, katastrálnym odborom, pozemky registra C KN, ktoré vznikli 

oddelením na základe Geometrického plánu č. 36582972-207/2022 na oddelenie 

pozemkov C KN č. 3695/10, 3695/11, 3696/5 a zriadenie vecného bremena na 

pozemkoch C KN č. 3694/2, 3694/8, 3695/8, 3696/2 a 4480 zo dňa 24.11.2022, 

vyhotoveného G.K.T. spol. s r.o., so sídlom Vinné 469, 072 31 Vinné, IČO: 36 582 972, 

úradne overeného pod G... dňa..., a to: 

a) parc. č. 3696/5, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 77 m2, z pôvodného pozemku 

parc. č. 3696/3, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 205 m2,   

b) parc. č. 3695/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2, z pôvodného pozemku 

parc. č. 3695/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1 417 m2. 

 (ďalej ako „nehnuteľný majetok zamieňajúceho č. 2“). 
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Článok III. 

Prevod a nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

1. Zamieňajúci č. 1 na základe tejto zmluvy prevádza do vlastníctva zamieňajúceho č. 2 

nehnuteľný majetok zamieňajúceho č. 1 a zamieňajúci č. 2 prijíma do svojho vlastníctva 

nehnuteľný majetok zamieňajúceho č. 1, pričom zamieňajúci č. 2 v 1. rade nadobúda ako 

podielový spoluvlastník k predmetným nehnuteľnostiam spoluvlastnícky podiel o veľkosti  

29/30-in k celku a zamieňajúci č. 2 v 2. rade nadobúda ako podielový spoluvlastník 

k predmetným nehnuteľnostiam spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/30-ina k celku. 

 

Zamieňajúci č. 2 v 1. rade na základe tejto zmluvy prevádza do výlučného vlastníctva 

zamieňajúceho č. 1 spoluvlastnícky podiel o veľkosti 29/30-in k celku na nehnuteľnom 

majetku zamieňajúceho č. 2 a zamieňajúci č. 1 prijíma do svojho výlučného vlastníctva 

predmetný spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnom majetku zamieňajúceho č. 2. 

 

Zároveň zamieňajúci č. 2 v 2. rade na základe tejto zmluvy prevádza do výlučného 

vlastníctva zamieňajúceho č. 1 spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/30-ina k celku na 

nehnuteľnom majetku zamieňajúceho č. 2 a zamieňajúci č. 1 prijíma do svojho výlučného 

vlastníctva predmetný spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnom majetku zamieňajúceho č. 

2. 

  

2. Zámena nehnuteľností bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 

.... zo dňa ......v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 

Článok IV. 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že stav zamieňaných nehnuteľností je im známy, tieto poznajú 

z obhliadky na mieste samom a zamieňajú ich v stave, vakom sa nachádzajú ku dňu 

podpisu tejto zmluvy.  

 

2. Zamieňajúci č. 1 vyhlasuje, že na nehnuteľnostiach, ktoré vkladá do zámeny, neviaznu 

žiadne ťarchy, vrátane vecných bremien a iných povinností voči tretím osobám. 

 

3. Zamieňajúci č. 2 vyhlasuje, že na nehnuteľnostiach, ktoré vkladá do zámeny, neviaznu 

žiadne ťarchy, vrátane vecných bremien a iných povinností voči tretím osobám okrem 

vecného bremena zapísaného pod V 1841/98 spočívajúceho v povinnosti vlastníka 

pozemku zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by viedla k vybudovaniu čerpacej stanice 

pohonných hmôt na dobu 30 rokov – 704/98 a zmluva o pôžičke a zmluva o zriadení 

záložného práva zo dňa 20.04.2021, zapísaná pod V -838/2021, v prospech VAKERT Kft. 

Maďarská spoločnosť s ručením obmedzeným ID číslo: 150966935.   
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4. Zamieňajúci č. 2 vyhlasuje, že neexistujú žiadne rozhodnutia súdov, prípadne iných 

orgánov verejnej správy, ani žiadne zmluvy alebo dohody, v dôsledku ktorých by bolo 

alebo by mohlo byť vlastnícke právo zamieňajúceho č. 2 k nehnuteľnostiam, ktoré vkladá 

do zámeny, akýmkoľvek spôsobom obmedzené alebo ohrozené, alebo by obmedzovali 

alebo mohli obmedzovať jeho právo nakladať s nehnuteľnosťami, ktoré vkladá do 

zámeny, podľa tejto zmluvy a nemá vedomosť o tom, že by si tretia osoba uplatňovala 

akékoľvek právo z akéhokoľvek dôvodu k nehnuteľnostiam, ktoré vkladá do zámeny 

okrem vyššie uvedených tiarch uvedených v čl. IV. bod 3. tejto zmluvy. 

 

5. Zamieňajúci č. 1 vyhlasuje, že neexistujú žiadne rozhodnutia súdov, prípadne iných 

orgánov verejnej správy, ani žiadne zmluvy alebo dohody, v dôsledku ktorých by bolo 

alebo by mohlo byť vlastnícke právo zamieňajúceho č. 1 k nehnuteľnostiam, ktoré vkladá 

do zámeny, akýmkoľvek spôsobom obmedzené alebo ohrozené, alebo by obmedzovali 

alebo mohli obmedzovať jeho právo nakladať s nehnuteľnosťami, ktoré vkladá do 

zámeny, podľa tejto zmluvy a nemá vedomosť o tom, že by si tretia osoba uplatňovala 

akékoľvek právo z akéhokoľvek dôvodu k nehnuteľnostiam, ktoré vkladá do zámeny. 

 

6. Odstránenie tiarch z pozemkov, ktoré zamieňajúci č. 2 ponúka na zámenu je podmienkou 

účinnosti tejto zámennej zmluvy. Pokiaľ zmluva nenadobudne účinnosť najneskôr do 

30.03.2023, má zamieňajúci č. 1 právo od zmluvy bez ďalšieho odstúpiť. 

 

 

Článok V. 

Ostatné zmluvné dojednania 

 

1. Zmluvné strany vlastníctvo k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom zámeny podľa tejto 

zmluvy, nadobudnú dňom právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho odboru Okresného 

úradu Trebišov o povolení vkladu vlastníckeho práva k zamieňaným nehnuteľnostiam do 

katastra nehnuteľností. 

 

2. Návrh na vklad vlastníckeho práva k zamieňaným nehnuteľnostiam do katastra 

nehnuteľností podá zamieňajúci č. 1. Návrh na vklad vlastníckeho práva k zamieňaným 

nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností je zamieňajúci č. 1 povinný podať až po 

výmaze existujúcej ťarchy (uvedenej v článku IV. bod 3. tejto zmluvy) na nehnuteľnom 

majetku zamieňajúceho č. 2 v katastri nehnuteľností.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že správny poplatok spojený s podaním návrhu na vklad 

vlastníckeho práva k zamieňaným nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností uhradí v 

plnej výške zamieňajúci č. 1. 

 

4. Ak katastrálny odbor Okresného úradu Trebišov preruší konanie o návrhu na vklad 

vlastníckeho práva k predmetu zámeny do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy, 

zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť a odstrániť nedostatky 
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zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva k zamieňaným nehnuteľnostiam do katastra 

nehnuteľností, prípadne jeho príloh. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky dane a poplatky vzťahujúce sa k nehnuteľnostiam, 

ktoré tvoria predmet zámeny, bude každá z nich znášať podľa všeobecných záväzných 

právnych predpisov platných na území SR odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia katastrálneho odboru Okresného úradu Trebišov o povolení vkladu 

vlastníckeho práva k zamieňaným nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností. 

 

6. Prevzatie a odovzdanie zamieňaných nehnuteľností medzi zmluvnými stranami sa 

uskutoční najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia katastrálneho odboru Okresného úradu Trebišov o povolení vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  k zamieňaným nehnuteľnostiam, na základe 

písomných protokolov o odovzdaní a prevzatí. 

 

7. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, ak dôjde zo 

strany Okresného úradu Trebišov, katastrálneho odboru k právoplatnému zamietnutiu 

návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností alebo zastaveniu konania 

o návrhu na začatie katastrálneho konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností. 

 

8. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť preukázateľne doručené 

druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú „ex tunc“, t.j. zmluva sa 

zrušuje od počiatku. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody 

vzniknutej porušením zmluvy, ani nároku na dohodnutú zmluvnú pokutu, ktorá vznikla 

počas trvania zmluvy, a nemá vplyv ani na platnosť a účinnosť zmluvných ustanovení 

týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi zmluvnými 

stranami a iných zmluvných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán 

alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy. 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v súlade 

s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom  výmazu záložného práva na nehnuteľnom 

majetku zamieňajúceho č. 2, uvedeného v článku IV. bod 3. tejto zmluvy, v katastri 

nehnuteľností, za predpokladu jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.   

 

2. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 

území SR. 

 

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných 

očíslovaných dodatkov k zmluve podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
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4. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove schválilo zámenu nehnuteľného majetku uznesením č. 

.... zo dňa ..... Uznesenie je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa 

tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo osobne. 

Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie 

najmä odstúpenie od zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia 

sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva 

inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa 

považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy. 

 

6. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej 

doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia 

zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie 

doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť 

odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná 

zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručenú tejto strane 

okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať. 

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že k uzatvoreniu tejto zmluvy sú oprávnené, ich zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité a 

právny úkon je urobený v predpísanej forme. 

 

8. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, po dvoch 

vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán a dva rovnopisy sú určené pre katastrálny 

odbor Okresného úradu Trebišov. 

 

V Trebišove dňa ......................   V Trebišove dňa ..................... 

 

 

Za zamieňajúceho č. 1:                      Za zamieňajúceho č. 2: 

 

 

 

 

 

 __________________________   ____________________________ 

           PhDr. Marek Čižmár                OKRUŽNÁ MI s.r.o. 

                   primátor                                                   



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
 

Číslo: 17 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:12. 12. 2022 

 

Názov materiálu: Prevod nehnuteľného majetku mesta zámenou z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa (GREEN SIDE TV s.r.o.) 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

                               - príloha č. 1 (geometrický plán) 

       - príloha č. 2 (mapový podklad)   

                               - príloha č. 3 (zámenná zmluva) 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta zámenou v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

• a to nehnuteľností vo vlastníctve mesta Trebišov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Trebišov, vedených na LV č. 4170: 

a) pozemok registra C KN, parc. č. 4208/8, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 179 m2, 

b) pozemok registra C KN, parc. č. 4208/12, zastavaná plocha, a nádvorie, o výmere 179 m²; 

 

• za nehnuteľnosti vo vlastníctve GREEN SIDE TV s.r.o., so sídlom Partizánska 6093/12A, 070 

01 Michalovce, IČO: 53 486 641, nachádzajúce sa v katastrálnom území Trebišov, zapísané na 

LV č. 4605, ktoré vznikli oddelením na základe Geometrického plánu č. 36582972-201/2022 

na porealizačné zameranie bytového domu, spevnených plôch a parkovísk na pozemkoch C KN 

parc. č. 4208/51, 4202/2, 4202/14 až 4202/97 za účelom vydania kolaudačného rozhodnutia, zo 

dňa 21.11.2022, vyhotoveného G. K. T. spol. s r.o., so sídlom Vinné 469, 072 31 Vinné, IČO: 

36 582 972, z pôvodného pozemku registra C KN, parc. č. 4202/4, zastavaná plocha a nádvorie, 

o výmere 3 216 m², a to konkrétne: 

a) pozemok parc. č. 4202/14, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 98 m2, 

b) pozemok parc. č. 4202/15, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 116 m2, 

c) pozemok parc. č. 4202/88, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 87 m2, 

d) pozemok parc. č. 4202/96, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 184 m2, 

e) pozemok parc. č. 4202/97, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 421 m 

 



 
 

 

ako aj vlastnícke právo k stavbám postaveným na pozemkoch, konkrétne:  

a) stavba postavená na pozemku parc. č. 4202/96 – v stave postaveného a skolaudovaného  

parkoviska,  

b) stavba postavená na pozemku parc. č. 4202/14 a parc. č. 4202/15 – v stave postaveného 

a skolaudovaného chodníka,  

c) stavba postavená na pozemku parc. č. 4202/97 – v stave postavenej a skolaudovanej 

príjazdovej komunikácie. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že tak mesto Trebišov, ako aj obchodná spoločnosť 

GREEN SIDE TV s.r.o. si vzájomne zamieňajú nehnuteľnosti pre ich ďalšie lepšie zhodnotenie 

a príhodnejšie využitie v prospech  obyvateľov mesta Trebišov, a to získaním verejne prístupných 

parkovacích miest, chodníkov a príjazdových ciest. 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik 

 

V Trebišove 23. 11. 2022 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 



 
 

Dôvodová správa 

 

Mesto Trebišov je vlastníkom pozemkov parc. č. 4208/8 a parc. č. 4208/12, ktoré sú po realizácii 

terajšej výstavby bytového domu a budúcej výstavby garáží v lokalite, aj bez faktického prístupu 

a tým sú pre mesto Trebišov nevyužiteľné. 

V záujme ďalšieho zhodnotenia územia požiadala obchodná spoločnosť GREEN SIDE TV s.r.o.  

mesto Trebišov o zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta, za pozemky vo vlastníctve GREEN SIDE 

TV s.r.o. s tým, že tieto svoje pozemky prevedie na mesto Trebišov vrátane už vybudovaných 

povrchových inžinierskych stavieb a teda cca. 15 parkovacích miest, prístupovej cesty k nim a taktiež 

chodníkov.  

 

V Trebišove 24. 11. 2022 

Spracoval : JUDr. Martin Galgoczy, vedúci kancelárie primátora 
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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Číslo listu vlastníctva

4605
 
Výmera parcely v m2

701
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je dvor
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

22. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (0) 

Neexistuje záznam
 

Stavby (0) 
Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (0) 
Neexistuje záznam
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Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
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Číslo listu vlastníctva

4605
 
Výmera parcely v m2

701
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je dvor
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

22. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (0) 

Neexistuje záznam
 

Stavby (0) 
Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (0) 
Neexistuje záznam
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Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
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Číslo listu vlastníctva

4170
 
Výmera parcely v m2

179
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je dvor
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

22. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (1) 

Chránené ložiskové územie
 

Stavby (0) 
Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (1) 
1. Mesto, Trebišov, SR (Podiel: 1/1)
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Číslo listu vlastníctva

4170
 
Výmera parcely v m2

179
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je dvor
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

22. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (1) 

Chránené ložiskové územie
 

Stavby (0) 
Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (1) 
1. Mesto, Trebišov, SR (Podiel: 1/1)
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Príloha č. 3 

ZÁMENNÁ ZMLUVA 

 

uzatvorená podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  

v znení neskorších predpisov medzi: 

 

 

 

Zamieňajúci č. 1: Mesto Trebišov 

sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 

IČO: 00331 996 

DIČ: 2020773590 

IČ DPH:   nie je platca DPH 

IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622 

peňažný ústav:                       Všeobecná úverová banka, a.s. 

štatutárny orgán:  PhDr. Marek Čižmár, primátor 

(ďalej ako „zamieňajúci č. 1“) 

 

         a 

 

Zamieňajúci č. 2: GREEN SIDE TV s.r.o. 

sídlo: Partizánska 6093/12A, 070 01 Michalovce 

IČO: 53 486 641 

DIČ: .... 

IČ DPH:   .... 

IBAN: ... 

peňažný ústav:                       ... 

štatutárny orgán:  Ing. Slavomír Kelemen, konateľ 

(ďalej ako „zamieňajúci č. 2“) 

 

 (zamieňajúci č. 1 a zamieňajúci č. 2 ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú túto zámennú zmluvu (ďalej ako „zmluva“) za nasledovných podmienok: 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľného majetku zamieňajúceho č. 1 uvedeného 

v čl. II. ods. 1. tejto zmluvy za nehnuteľný majetok zamieňajúceho č. 2 uvedený v čl. II. 

ods. 2. tejto zmluvy, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bez finančného vyrovnania. 
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Článok II. 

Špecifikácia nehnuteľného majetku zamieňajúceho č. 1 a zamieňajúceho č. 2 

 

1. Zamieňajúci č. 1 je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území Trebišov, obec Trebišov, okres Trebišov vedených okresným úradom Trebišov, 

katastrálnym odborom, zapísaných na LV č. 4170: 

      a) pozemok registra C KN, parc. č. 4208/8, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 179m2, 

      b) pozemok registra C KN, parc. č. 4208/12, zastavaná plocha, a nádvorie, o výmere  

          179m2. 

      (ďalej ako „nehnuteľný majetok zamieňajúceho č. 1“). 

 

2. Zamieňajúci č. 2 je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území Trebišov, obec Trebišov, okres Trebišov vedených okresným úradom Trebišov, 

katastrálnym odborom, zapísané na LV č. 4605, ktoré vznikli oddelením na základe 

Geometrického plánu č. 36582972-201/2022 na porealizačné zameranie bytového domu, 

spevnených plôch a parkovísk na pozemkoch C KN parc. č. 4208/51, 4202/2, 4202/14 až 

4202/97 za účelom vydania kolaudačného rozhodnutia, zo dňa 21.11.2022, vyhotoveného 

G. K. T. spol. s r.o., so sídlom Vinné 469, 072 31 Vinné, IČO: 36 582 972, úradne 

overeného pod G... dňa..., z pôvodného pozemku registra C KN, parc. č. 4202/4, zastavaná 

plocha a nádvorie, o výmere 3 216 m², a to konkrétne: 

a) pozemok parc. č. 4202/14, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 98 m2, 

b) pozemok parc. č. 4202/15, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 116 m2, 

c) pozemok parc. č. 4202/88, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 87 m2, 

d) pozemok parc. č. 4202/96, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 184 m2, 

e) pozemok parc. č. 4202/97, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 421 m2. 

(ďalej ako „nehnuteľný majetok zamieňajúceho č. 2“). 

 

Článok III. 

Prevod a nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

1. Zamieňajúci č. 1 na základe tejto zmluvy prevádza do výlučného vlastníctva zamieňajúceho 

č. 2 nehnuteľný majetok zamieňajúceho č. 1 a zamieňajúci č. 2 prijíma do svojho výlučného 

vlastníctva nehnuteľný majetok zamieňajúceho č. 1. 

 

Zamieňajúci č. 2 na základe tejto zmluvy prevádza do výlučného vlastníctva zamieňajúceho 

č. 1 nehnuteľný majetok zamieňajúceho č. 2 a zamieňajúci č. 1 prijíma do svojho výlučného 

vlastníctva nehnuteľný majetok zamieňajúceho č. 2. 

 

2. Zámena nehnuteľností bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 

.... zo dňa ......v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 
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Článok IV. 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že stav zamieňaných nehnuteľností je im známy, tieto poznajú 

z obhliadky na mieste samom a zamieňajú ich v stave, v akom sa nachádzajú ku dňu podpisu 

tejto zmluvy.  

 

2. Zamieňajúci č. 1 vyhlasuje, že na nehnuteľnostiach, ktoré vkladá do zámeny, neviaznu 

žiadne ťarchy, vrátane vecných bremien a iných povinností voči tretím osobám. 

 

3. Zamieňajúci č. 2 vyhlasuje, že na nehnuteľnostiach, ktoré vkladá do zámeny, neviaznu 

žiadne ťarchy, vrátane vecných bremien a iných povinností voči tretím osobám, okrem 

záložného práva k nehnuteľnostiam reg. č. 323/ZZ/2021 zo dňa 24.11.2021 v prospech 

Všeobecnej úverovej banky a.s., IČO: 31320155, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 

Bratislava, k nehnuteľnostiam: pozemky registra C KN parcely číslo 4202/4 v celosti – 

2482/21.  

 

4. Zamieňajúci č. 2 vyhlasuje, že neexistujú žiadne rozhodnutia súdov, prípadne iných 

orgánov verejnej správy, ani žiadne zmluvy alebo dohody, v dôsledku ktorých by bolo alebo 

by mohlo byť vlastnícke právo zamieňajúceho č. 2 k nehnuteľnostiam, ktoré vkladá do 

zámeny, akýmkoľvek spôsobom obmedzené alebo ohrozené, alebo by obmedzovali alebo 

mohli obmedzovať jeho právo nakladať s nehnuteľnosťami, ktoré vkladá do zámeny, podľa 

tejto zmluvy a nemá vedomosť o tom, že by si tretia osoba uplatňovala akékoľvek právo z 

akéhokoľvek dôvodu k nehnuteľnostiam, ktoré vkladá do zámeny okrem vyššie uvedenej 

záložnej zmluvy. 

 

5. Zamieňajúci č. 1 vyhlasuje, že neexistujú žiadne rozhodnutia súdov, prípadne iných 

orgánov verejnej správy, ani žiadne zmluvy alebo dohody, v dôsledku ktorých by bolo alebo 

by mohlo byť vlastnícke právo zamieňajúceho č. 1 k nehnuteľnostiam, ktoré vkladá do 

zámeny, akýmkoľvek spôsobom obmedzené alebo ohrozené, alebo by obmedzovali alebo 

mohli obmedzovať jeho právo nakladať s nehnuteľnosťami, ktoré vkladá do zámeny, podľa 

tejto zmluvy a nemá vedomosť o tom, že by si tretia osoba uplatňovala akékoľvek právo z 

akéhokoľvek dôvodu k nehnuteľnostiam, ktoré vkladá do zámeny. 

 

6. Zamieňajúci č. 2 sa zaväzuje previesť vlastnícke právo k pozemkom a stavbám na 

nehnuteľnom majetku zamieňajúceho č. 2, konkrétne k stavbe na pozemku parc. č. 4202/96 

- postavené a skolaudované  parkovisko, k stavbe na pozemku parc. č. 4202/14 a parc. č. 

4202/15 - postavený a skolaudovaný chodník a pozemok parc. č. 4202/97 - postavená 

a skolaudovaná príjazdová komunikácia, na zamieňajúceho č. 1. 

 

7. Odstránenie tiarch z pozemkov, ktoré zamieňajúci č. 2 ponúka na zámenu je podmienkou 

účinnosti tejto zámennej zmluvy. Pokiaľ zmluva nenadobudne účinnosť najneskôr do 

30.03.2023, má zamieňajúci č. 1 právo od zmluvy bez ďalšieho odstúpiť. 
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Článok V. 

Ostatné zmluvné dojednania 

 

1. Zmluvné strany vlastníctvo k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom zámeny podľa tejto 

zmluvy, nadobudnú dňom právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho odboru Okresného 

úradu Trebišov o povolení vkladu vlastníckeho práva k zamieňaným nehnuteľnostiam do 

katastra nehnuteľností. 

 

2. Návrh na vklad vlastníckeho práva k zamieňaným nehnuteľnostiam do katastra 

nehnuteľností podá zamieňajúci č. 1. Návrh na vklad vlastníckeho práva k zamieňaným 

nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností je zamieňajúci č. 1 povinný podať až po výmaze 

existujúcej ťarchy (uvedenej v článku V. bod 3. tejto zmluvy) na nehnuteľnom majetku 

zamieňajúceho č. 2 v katastri nehnuteľností.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že správny poplatok spojený s podaním návrhu na vklad 

vlastníckeho práva k zamieňaným nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností uhradí v plnej 

výške zamieňajúci č. 1. 

 

4. Ak katastrálny odbor Okresného úradu Trebišov preruší konanie o návrhu na vklad 

vlastníckeho práva k predmetu zámeny do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy, 

zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť a odstrániť nedostatky zmluvy 

a návrhu na vklad vlastníckeho práva k zamieňaným nehnuteľnostiam do katastra 

nehnuteľností, prípadne jeho príloh. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky dane a poplatky vzťahujúce sa k nehnuteľnostiam, 

ktoré tvoria predmet zámeny, bude každá z nich znášať podľa všeobecných záväzných 

právnych predpisov platných na území SR odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia katastrálneho odboru Okresného úradu Trebišov o povolení vkladu 

vlastníckeho práva k zamieňaným nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností. 

 

6. Prevzatie a odovzdanie zamieňaných nehnuteľností medzi zmluvnými stranami sa 

uskutoční najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia katastrálneho odboru Okresného úradu Trebišov o povolení vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  k zamieňaným nehnuteľnostiam, na základe 

písomných protokolov o odovzdaní a prevzatí. 

 

7. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, ak dôjde zo strany 

Okresného úradu Trebišov, katastrálneho odboru k právoplatnému zamietnutiu návrhu na 

vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností alebo zastaveniu konania o návrhu na 

začatie katastrálneho konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností. 

 

8. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť preukázateľne doručené druhej 

zmluvnej strane. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú „ex tunc“, t.j. zmluva sa zrušuje od 

počiatku. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 
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porušením zmluvy, ani nároku na dohodnutú zmluvnú pokutu, ktorá vznikla počas trvania 

zmluvy, a nemá vplyv ani na platnosť a účinnosť zmluvných ustanovení týkajúcich sa 

voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných 

zmluvných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán alebo vzhľadom na 

svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s 

§ 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom  výmazu záložného práva na nehnuteľnom 

majetku zamieňajúceho č. 2, uvedeného v článku IV. bod 3. tejto zmluvy, v katastri 

nehnuteľností.   

 

2. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 

území SR. 

 

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných 

očíslovaných dodatkov k zmluve podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

 

4. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove schválilo zámenu nehnuteľného majetku uznesením č. 

.... zo dňa ..... Uznesenie je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa 

tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo osobne. 

Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie 

najmä odstúpenie od zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia 

sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva 

inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa 

považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy. 

 

6. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia 

na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa 

považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku 

prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o 

obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná 

osobne, sa považuje za doručenú tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju 

odmietne prevziať. 

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že k uzatvoreniu tejto zmluvy sú oprávnené, ich zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité a 

právny úkon je urobený v predpísanej forme. 
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8. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, po dvoch 

vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán a dva rovnopisy sú určené pre katastrálny 

odbor Okresného úradu Trebišov. 

 

V Trebišove dňa ......................   V Košiciach dňa ..................... 

 

 

Za zamieňajúceho č. 1:                      Za zamieňajúceho č. 2: 

 

 

 

 

 

 __________________________   ____________________________ 

           PhDr. Marek Čižmár    Ing. Slavomír Kelemen 

                   primátor                                                               konateľ 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
 

Číslo: 18 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:12. 12. 2022 

 

 

Názov materiálu: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

                              (Mgr. Magdaléna Kolodiová a Ing. Marián Kolodi) 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

        - príloha č. 1 (geometrický plán)  

        - príloha č. 2 (mapový podklad)  

        - príloha č. 3 (zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena) 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena in rem, k častiam nehnuteľností 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Trebišov, zapísaných na LV č. 4170, a to pozemkov 

registra C KN, parc. č. 3696/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 205 m², parc. č. 3694/8, 

zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4 083 m2, parc. č. 3695/8, zastavaná plocha a nádvorie, 

o výmere 35 m2, parc. č. 4480, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 3 725 m2a parc. č. 3694/2, 

ostatná plocha, o výmere 494 m2 (ďalej len „budúce povinné pozemky“), v rozsahu podľa 

priloženého Geometrického plánu č. 36582972-207/2022 na oddelenie pozemkov C KN č. 3695/10, 

3695/11, 3696/5 a zriadenie vecného bremena na pozemkoch C KN č. 3694/2, 3694/8, 3695/8, 

3696/2 a 4480 zo dňa 24.11.2022, vyhotoveného G.K.T. spol. s r.o., so sídlom Vinné 469, 072 31 

Vinné, IČO: 36 582 972, v prospech budúceho oprávneného: Mgr. Magdaléna Kolodiová, rod. 

Baňacká, nar. 07.11.1976, bytom Varichovská 1950/50, Trebišov a Ing. Marián Kolodi, rod. 

Kolodi, nar. 08.03.1975, bytom Stavebná 2153/57, Trebišov, zastúpení na základe plnej moci: 

OKRUŽNÁ MI s.r.o., so sídlom: Partizánska 6093/12A, 071 01 Michalovce, IČO: 53 089 944 

(ďalej len „budúci oprávnený z vecného bremena“), ktorého obsahom je povinnosť budúceho 

povinného z vecného bremena – mesta Trebišov, strpieť umiestnenie inžinierskych sietí, 

komunikácií a spevnených plôch na budúcich povinných pozemkoch (parc. č. 3696/2 - vodovodná 

prípojka, kanalizačná prípojka, verejný chodník, parc. č. 3694/8 - kanalizačná prípojka, parc. č. 

3695/8, parc. č. 4480 - teplovodná prípojka a parc. č. 3694/2 - verejný chodník),z dôvodu výstavby 

polyfunkčného objektu na susedných pozemkoch parc. č. 3695/1 a parc. č. 3696/3 vo vlastníctve 

budúceho oprávneného z vecného bremena.  

 



 
 

Výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena je pri pozemných stavbách – 0,10 EUR 

za každý aj začatý m2 pozemku, ktorý je zaťažený vecným bremenom, najmenej však 100 EUR 

a pri nadzemných a podzemných vedeniach inžinierskych sietí  - 1 EURO za každý aj začatý bežný 

meter vedenia, najmenej však 100 EUR. 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik 

 

 

V Trebišove 18. 11. 2022 

 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 



 
 

 

Dôvodová správa 

 

 

Mgr. Magdaléna Kolodiová a Ing. Marián Kolodi ako podieloví spoluvlastníci pozemkov 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Trebišov, zapísaných na LV č. 5630, obaja zastúpení na 

základe splnomocnenia obchodnou spoločnosťou OKRUŽNÁ MI s.r.o., Partizánska 6093/12A, 

Michalovce, požiadali o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 

umiestnenie inžinierskych sietí, komunikácií a spevnených plôch na pozemkoch, ktoré sú 

vlastníctvom mesta Trebišov. Jedná sa o pozemky registra C KN, parc. č. 3696/2 (vodovodná 

prípojka, kanalizačná prípojka, verejný chodník), parc. č. 3694/8 (kanalizačná prípojka), parc. č. 

3695/8, 4480 (teplovodná prípojka), parc. č. 3694/2 (verejný chodník).  

 

Ide o pozemky susediace s pozemkami registra C KN, parc. č. 3695/1 a parc. č. 3696/3, na ktorých 

vyššie uvedení zastúpení spoluvlastníci pripravujú výstavbu polyfunkčného objektu. Pozemky sú 

v súčasnosti čiastočne zaťažené existujúcimi inžinierskymi sieťami a spevnenými plochami. 

Zriadenie vecného bremena na označených pozemkoch pre uvedený účel nie je v rozpore 

s územnoplánovacou dokumentáciou a neohrozuje verejný záujem. 

 

 

V Trebišove 18.11.2022 

Spracoval : Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci oddelenia výstavby a majetku 

 

 

  

 

 

 

 









Parcela registra C, 3694/8
 
Košický > Trebišov > Trebišov > k.ú. Trebišov
 

 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 30.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


Číslo listu vlastníctva

4170
 
Výmera parcely v m2

4083
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná
cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

29. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (1) 

Chránené ložiskové územie
 

Stavby (0) 
Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (1) 
1. Mesto, Trebišov, SR (Podiel: 1/1)
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Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


Číslo listu vlastníctva

4170
 
Výmera parcely v m2

4083
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná
cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

29. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (1) 

Chránené ložiskové územie
 

Stavby (0) 
Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (1) 
1. Mesto, Trebišov, SR (Podiel: 1/1)
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Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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Číslo listu vlastníctva

4170
 
Výmera parcely v m2

494
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Ostatná plocha
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné
plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

29. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (1) 

Chránené ložiskové územie
 

Stavby (0) 
Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (1) 
1. Mesto, Trebišov, SR (Podiel: 1/1)
 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 30.11.2022
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Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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Číslo listu vlastníctva

4170
 
Výmera parcely v m2

494
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Ostatná plocha
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné
plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

29. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (1) 

Chránené ložiskové územie
 

Stavby (0) 
Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (1) 
1. Mesto, Trebišov, SR (Podiel: 1/1)
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (2/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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Košický > Trebišov > Trebišov > k.ú. Trebišov
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
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Číslo listu vlastníctva

4170
 
Výmera parcely v m2

3725
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná
cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

29. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (1) 

Chránené ložiskové územie
 

Stavby (0) 
Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (1) 
1. Mesto, Trebišov, SR (Podiel: 1/1)
 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 30.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (2/2)
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Číslo listu vlastníctva

4170
 
Výmera parcely v m2

3725
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná
cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

29. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (1) 

Chránené ložiskové územie
 

Stavby (0) 
Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (1) 
1. Mesto, Trebišov, SR (Podiel: 1/1)
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Príloha č. 3 

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 
uzatvorená podľa § 50a a § 151o a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

Budúci povinný z vecného bremena: Mesto Trebišov 

sídlo:       M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 

štatutárny orgán:     PhDr. Marek Čižmár, primátor 

IČO:      00331996 

DIČ:      2020773590 

 

(ďalej len „Budúci povinný“) 

 

 

 

Budúci oprávnený z vecného bremena v 1. rade:  

Mgr. Magdaléna Kolodiová, rod. Baňacká

  

rodné číslo:     ................... 

narodená:     ................... 

bytom:      ................... 

  

Budúci oprávnený z vecného bremena v 2. rade:  

Ing. Marián Kolodi, rod. Kolodi  

rodné číslo:     ................ 

narodený:     ................ 

bytom:      ................ 

 

 (ďalej len „Budúci oprávnení“) 

 

zastúpení na základe splnomocnenia zo dňa ... obchodnou spoločnosťou:  

 

OKRUŽNÁ MI s.r.o. 

sídlo:       Partizánska 6093/12A, 071 01 Michalovce   

štatutárny orgán:    Ing. Slavomír Kelemen, konateľ 

IČO:      53 089 944 

DIČ:      2121258227  

 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Budúci povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Trebišov, zapísaných na LV č. 4170, registra C KN, a to 

pozemku, parc. č. 3696/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 205 m², parc. č. 
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3694/8, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4 083 m2, parc. č. 3695/8, zastavaná 

plocha a nádvorie, o výmere 35 m2, parc. č. 4480, zastavaná plocha a nádvorie, 

o výmere 3 725 m2 a parc. č. 3694/2, ostatná plocha, o výmere 494 m2 (ďalej len 

„povinné pozemky“). 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Budúceho povinného uzavrieť s Budúcimi 

oprávnenými zmluvu o zriadení vecného bremena k častiam povinných pozemkov, 

a to v rozsahu podľa priloženého geometrického plánu č. 36582972-207/2022 zo dňa 

24.11.2022, v prospech Budúcich oprávnených, a to bez zbytočného odkladu po tom, 

ako ho na to Budúci oprávnení vyzvú. Budúci oprávnení vyzvú Budúceho povinného 

na uzavretie budúcej zmluvy bezodkladne po doručení porealizačného geometrického 

plánu na zriadenie vecného bremena Budúcim oprávneným. 

3. Obsahom vecného bremena uvedeného v bode 2. tohto Článku zmluvy bude povinnosť 

Budúceho povinného strpieť umiestnenie inžinierskych sietí, komunikácií 

a spevnených plôch na častiach povinných pozemkov (parc. č. 3696/2 - vodovodná 

prípojka, kanalizačná prípojka, verejný chodník, parc. č. 3694/8 - kanalizačná 

prípojka, parc. č. 3695/8, parc. č. 4480 - teplovodná prípojka a parc. č. 3694/2 - 

verejný chodník),z dôvodu výstavby polyfunkčného objektu na susedných pozemkoch 

parc. č. 3695/1 a parc. č. 3696/3 vo vlastníctve Budúcich oprávnených. 

4. Vecné bremeno podľa bodu 3. tohto Článku zmluvy sa zriadi za odplatu vo výške 

podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. 

Článok III. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Budúci povinný týmto prenecháva povinné pozemky Budúcim oprávneným, aby na 

ňom Budúci oprávnení po dobu odo dňa uzavretia tejto zmluvy do dňa vzniku 

vecného bremena podľa zmluvy o zriadení vecného bremena v súlade s platnými 

povoleniami príslušného stavebného úradu, na vlastné náklady zhotovili oprávnenú 

stavbu. 

2. Táto zmluva je pre Budúcich povinných dokladom k budúcej oprávnenej stavbe 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. 

3. Súhlas s uzatvorením tejto zmluvy udelilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na 

svojom zasadnutí dňa .... uznesením č. .../2022. 

 

Článok IV. 

Ďalšie ustanovenia 

 

1. Budúci povinní sa zaväzujú, že po podpísaní tejto zmluvy nevykonajú žiaden taký 

úkon, ktorý by mohol byť prekážkou zápisu vecného bremena do katastra 

nehnuteľností v zmysle tejto zmluvy, inak zodpovedajú za škodu tým spôsobenú. 

2. Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podajú Budúci oprávnení. 

Správny poplatok súvisiaci so zápisom vecného bremena do katastra nehnuteľností 

znášajú Budúci oprávnení.   
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3. Zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane porušením 

povinnosti z tejto zmluvy alebo konaním podľa tejto zmluvy. 

4. Platnosť tejto zmluvy končí najneskôr dňom zápisu vecného bremena do katastra 

nehnuteľností zriadeného v zmysle tejto zmluvy. 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv. 

2. Túto zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len po predchádzajúcom súhlase oboch 

zmluvných strán a to písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami, 

ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dve pre každú zo zmluvných 

strán. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola 

uzavretá na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne 

nevýhodnýchpodmienok, ich prejavy sú dostatočne určité, vážne a zrozumiteľné, ich 

zmluvné voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 

podpísali. 

 

 

V Trebišove dňa .................                                    V Trebišove dňa ................... 

 

 

Budúci povinný:                                                        Budúci oprávnení: 

 

 

 

 

 

        ...................................       ....................................... 

          PhDr. Marek Čižmár                           OKRUŽNÁ MI s.r.o. 

                  primátor                                                                             



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
 

Číslo: 19 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022 

 

 

Názov materiálu: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

                              (Trebišovská energetická, s.r.o.) 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

        - príloha č. 1 (situačný nákres)  

        - príloha č. 2 (mapový podklad)  

        - príloha č. 3 (zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena) 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena in rem, k častiam nehnuteľností 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Trebišov, zapísaných na LV č. 4170, a to pozemkov 

registra C KN, parc. č. 4422, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 18 896 m² a parc. č. 2013/30, 

zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 2 341 m2 (ďalej len „budúce povinné pozemky“), v rozsahu 

podľa priloženého situačného nákresu, v prospech budúceho oprávneného: Trebišovská energetická, 

s.r.o., so sídlom: Poľná 2480/4, 075 01 Trebišov, IČO: 44 498 578 (ďalej len „budúci oprávnený 

z vecného bremena“), ktorého obsahom je povinnosť budúceho povinného z vecného bremena – 

mesta Trebišov, strpieť umiestnenie, výstavbu a prevádzkovanie teplovodných vedení na častiach 

budúcich povinných pozemkov v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena za účelom 

teplovodného napojenia stavby súpisné číslo 3818, postavenej na pozemku parc. č. 2012/5 

(polyfunkčná budova OREMUS LOGMAN). 

 

Výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena je pri pozemných stavbách – 0,10 EUR 

za každý aj začatý m2  pozemku, ktorý je zaťažený vecným bremenom, najmenej však 100 EUR 

a pri nadzemných a podzemných vedeniach inžinierskych sietí  - 1 EURO za každý aj začatý bežný 

meter vedenia, najmenej však 100 EUR. 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik 

 

V Trebišove 18. 11. 2022 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 



 
 

Dôvodová správa 

 

 

Obchodná spoločnosť Trebišovská energetická, s.r.o., v zastúpení konateľom Ing. Mražíkom, 

požiadala o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na zriadenie 

teplovodného napojenia plánovanej polyfunkčnej budovy OREMUS LOGMAN. Podľa predloženej 

projektovej dokumentácie sa jedná o zriadenie teplovodnej prípojky na pozemkoch registra C KN, 

parc. č. 4422 a parc. č. 2013/30, v katastrálnom území Trebišov. Označené pozemky sú 

vlastníctvom mesta Trebišov, sú súčasťou verejného priestranstva a v súčasnosti sú už zaťažené 

inžinierskymi sieťami.  

 

Zriadenie vecného bremena na týchto pozemkoch nie je v rozpore s verejným záujmom ani 

s územnoplánovacími podkladmi. 

 

 

V Trebišove 18. 11. 2022 

Zapísal: Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci oddelenia výstavby a majetku 
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Číslo listu vlastníctva

4170
 
Výmera parcely v m2

18896
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná
cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

18. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (1) 

Chránené ložiskové územie
 

Stavby (0) 
Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (1) 
1. Mesto, Trebišov, SR (Podiel: 1/1)
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Číslo listu vlastníctva
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Výmera parcely v m2

18896
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná
cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
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Výmera parcely v m2

2341
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je dvor
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
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Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
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Neexistuje záznam
 

Stavby (0) 
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Vlastník (1) 
1. Mesto, Trebišov, SR (Podiel: 1/1)
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https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


Číslo listu vlastníctva

4170
 
Výmera parcely v m2

2341
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je dvor
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

21. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (0) 

Neexistuje záznam
 

Stavby (0) 
Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (1) 
1. Mesto, Trebišov, SR (Podiel: 1/1)
 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 22.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (2/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://kataster.skgeodesy.sk/Portal45/api/Bo/GeneratePrfPublic/?cadastralUnitCode=864188&prfNumber=4170&filter=parcelsC:2013/30;&outputType=pdf
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Príloha č. 3 

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 
uzatvorená podľa § 50a a § 151o a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

Budúci povinný z vecného bremena: Mesto Trebišov 

sídlo:       M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 

štatutárny orgán:     PhDr. Marek Čižmár, primátor 

IČO:      00331996 

DIČ:      2020773590 

 

(ďalej len „Budúci povinný“) 

 

 

 

Budúci oprávnený z vecného bremena: Trebišovská energetická, s.r.o. 

sídlo:       Poľná 2480/4, 075 01 Trebišov   

štatutárny orgán:    Ing. Miroslav Mražík, konateľ 

IČO:      44 498 578 

DIČ:      .....  

 

(ďalej len „Budúci oprávnený“) 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Budúci povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Trebišov, zapísaných na LV č. 4170, registra C KN, a to 

pozemku, parc. č. 4422, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 18 896 m² a pozemku, 

parc. č. 2013/30, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 2 341 m2 (ďalej len „povinné 

pozemky“). 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Budúceho povinného uzavrieť s Budúcim 

oprávneným zmluvu o zriadení vecného bremena k časti povinných pozemkov, a to 

v rozsahu podľa priloženého situačného nákresu, v prospech Budúceho oprávneného, 

a to bez zbytočného odkladu po tom, ako ho na to Budúci oprávnený vyzve. Budúci 

oprávnený vyzve Budúceho povinného na uzavretie budúcej zmluvy bezodkladne po 

doručení porealizačného geometrického plánu na zriadenie vecného bremena 

Budúcemu oprávnenému. 

3. Obsahom vecného bremena uvedeného v bode 2. tohto Článku zmluvy bude 

povinnosť Budúceho povinného strpieť umiestnenie, výstavbu a prevádzkovanie 

teplovodných vedení na častiach povinných pozemkov v prospech budúceho 

oprávneného z vecného bremena za účelom teplovodného napojenia stavby súpisné 
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číslo 3818, postavenej na pozemku parc. č. 2012/5 (polyfunkčná budova OREMUS 

LOGMAN). 

4. Vecné bremeno podľa bodu 3. tohto Článku zmluvy sa zriadi za odplatu vo výške 

podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. 

 

Článok III. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Budúci povinný týmto prenecháva povinné pozemky Budúcemu oprávnenému, aby 

na ňom Budúci oprávnený po dobu odo dňa uzavretia tejto zmluvy do dňa vzniku 

vecného bremena podľa zmluvy o zriadení vecného bremena v súlade s platnými 

povoleniami príslušného stavebného úradu na vlastné náklady zhotovil oprávnenú 

stavbu. 

2. Táto zmluva je pre Budúceho povinného dokladom k budúcej oprávnenej stavbe 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. 

3. Súhlas s uzatvorením tejto zmluvy udelilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na 

svojom zasadnutí dňa .... uznesením č. .../2022. 

 

Článok IV. 

Ďalšie ustanovenia 

 

1. Budúci povinný sa zaväzuje, že po podpísaní tejto zmluvy nevykoná žiaden taký 

úkon, ktorý by mohol byť prekážkou zápisu vecného bremena do katastra 

nehnuteľností v zmysle tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú. 

2. Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podá Budúci oprávnený. 

Správny poplatok súvisiaci so zápisom vecného bremena do katastra nehnuteľností 

znáša Budúci oprávnený.   

3. Zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane porušením 

povinnosti z tejto zmluvy alebo konaním podľa tejto zmluvy. 

4. Platnosť tejto zmluvy končí najneskôr dňom zápisu vecného bremena do katastra 

nehnuteľností zriadeného v zmysle tejto zmluvy. 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv. 

2. Túto zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len po predchádzajúcom súhlase oboch 

zmluvných strán a to písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami, 

ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
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3. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dve pre každú zo zmluvných 

strán. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola 

uzavretá na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, ich prejavy sú dostatočne určité, vážne a zrozumiteľné, ich zmluvné 

voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Trebišove dňa .................                                    V Trebišove dňa ................... 

 

 

Budúci povinný:                                                        Budúci oprávnený: 

 

 

 

 

 

        ...................................       ....................................... 

          PhDr. Marek Čižmár                       Ing. Miroslav Mražík 

                  primátor                                                                                konateľ 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 20 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022 

 

 

Názov materiálu: Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu mesta Trebišov 

 

 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

                               - príloha č. 1 k dôvodovej správe 

   

 

 

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 

(stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov obstaranie Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu 

mesta Trebišov na náklady žiadateľov podľa § 19 stavebného zákona v rozsahu prílohy č. 1 tohto 

uznesenia 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik 

 

 

 

 

V Trebišove 15. 11. 2022 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r.  

 

 

 



 
 

Dôvodová správa 

 

 

Predkladaný materiál obsahuje návrhy na obstaranie  zmien a doplnkov ÚPN (ZaD) mesta Trebišov, 

ktoré boli podané od apríla 2022. Navrhovateľmi sú mesto Trebišov a súkromné fyzické 

a právnické osoby. Jedná sa od schválenia Územného plánu mesta Trebišov v roku 2011 o ôsmu 

zmenu v poradí.  

Predkladané návrhy sledujú komplexné využitie územia prostredníctvom vhodných investičných 

zámerov. Obstaranie a schválenie navrhovaných zmien je nevyhnutnou podmienkou pre realizáciu 

plánovaných investičných zámerov. 

V súlade s  § 19 zák. č. 50 / 1976  Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom 

znení budú náklady na obstaranie ZaD ÚPN hradené žiadateľmi. 

 

 

 

V Trebišove 15. 11. 2022 

Zapísal: Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci oddelenia výstavby a majetku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRÍLOHA č. 1 

k zmenám a doplnkom č. 8 ÚPN mesta Trebišov 

 

Ide o zmeny a doplnky v týchto lokalitách: 

a) M. R. Štefánika, parc. č. 1636/18, oproti ČSPH 

Navrhovateľ Maľar Michal, Lúčky, č. 147, Balint Miroslav Záhor, č. 185, 

Vlastníctvo súkromné, priľahlé pozemky štát a právnické osoby. 

Súčasný stav ÚPD: Plochy výroby a vybavenosti, plochy verejnej a sprievodnej zelene 

Navrhovaný stav: Zmiešané územie výroby a dopravy, autoservis 

 

b) Hviezdoslavova ul., parc. č. 3107/25, za predajňou LIDL 

Navrhovateľ Lukáč Marek, Cintorínska 3/8, Slovenské Nové Mesto 

Vlastníctvo súkromné, priľahlé pozemky súkromné, fyzické a právnické osoby 

Súčasný stav ÚPD: Plochy statickej dopravy, parkoviská 

Navrhovaný stav : Obytné územie, plochy pre zástavbu rodinnými domami 

 

c) Hurbanova ul., parc. č. 3695/1 a priľahlé 

Navrhovateľ Okružná MI, s.r.o., Michalovce 

Vlastníctvo súkromné. Priľahlé pozemky súkromné, mesto Trebišov. 

Súčasný stav ÚPD : Obytné územie - plochy verejnej občianskej vybavenosti - návrh. 

Navrhovaný stav : Obytné územie, plochy so zástavbou viacpodlažných bytových domov, 

zmena záväzného regulatívu výšky zástavby. 

 

d) Cintorínska ul., parc. č. 2460 

Navrhovateľ mesto Trebišov 

Vlastníctvo mesto Trebišov, priľahlé pozemky súkromné, mesto, SR 

Súčasný stav ÚPD : Obytné územie, plochy občianskej vybavenosti 

Navrhovaný stav : Cintoríny 

 

e) Garaňka, parc. č. 1319/1 a priľahlé 

Navrhovateľ mesto Trebišov 

Vlastníctvo mesto Trebišov, súkromné 

Súčasný stav: Obytné územie – plochy so zástavbou rodinnými domami, verejná 

a sprievodná zeleň  

Navrhovaný stav : Obytné územie – plochy verejnej občianskej vybavenosti 

 

V Trebišove 15. 11. 2022 

Spracoval : Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci oddelenia výstavby a majetku 

 



Parcela registra C, 1636/18
 
Košický > Trebišov > Trebišov > k.ú. Trebišov
 

 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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Číslo listu vlastníctva

9350
 
Výmera parcely v m2

1054
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Ostatná plocha
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, ktorý nie je využívaný žiadnym z uvedených spôsobov
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

14. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (1) 

Chránené ložiskové územie

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (2/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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Stavby (0) 

Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (2) 
1. Maľar Michal r. Maľar, Lúčky, č. 147, SR (Podiel: 1/2)
 
2. Balint Miroslav r. Balint, Záhor, č. 185, SR (Podiel: 1/2)
 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (3/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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Parcela registra C, 1636/18
 
Košický > Trebišov > Trebišov > k.ú. Trebišov
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Číslo listu vlastníctva

9350
 
Výmera parcely v m2

1054
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Ostatná plocha
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, ktorý nie je využívaný žiadnym z uvedených spôsobov
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

14. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (1) 

Chránené ložiskové územie

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (2/3)
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Stavby (0) 

Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (2) 
1. Maľar Michal r. Maľar, Lúčky, č. 147, SR (Podiel: 1/2)
 
2. Balint Miroslav r. Balint, Záhor, č. 185, SR (Podiel: 1/2)
 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022
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Parcela registra C, 3107/25
 
Košický > Trebišov > Trebišov > k.ú. Trebišov
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Číslo listu vlastníctva

7459
 
Výmera parcely v m2

969
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je dvor
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

14. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (1) 

Chránené ložiskové územie
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Stavby (0) 

Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (1) 
2. Lukáč Marek r. Lukáč, Cintorínska 3/8, Slovenské Nové Mesto, PSČ 076 33, SR (Podiel: 1/1)
 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022
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Parcela registra C, 3107/25
 
Košický > Trebišov > Trebišov > k.ú. Trebišov
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Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


Číslo listu vlastníctva

7459
 
Výmera parcely v m2

969
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je dvor
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

14. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (1) 

Chránené ložiskové územie

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (2/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://kataster.skgeodesy.sk/Portal45/api/Bo/GeneratePrfPublic/?cadastralUnitCode=864188&prfNumber=7459&filter=parcelsC:3107/25;&outputType=pdf
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


 
Stavby (0) 

Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (1) 
2. Lukáč Marek r. Lukáč, Cintorínska 3/8, Slovenské Nové Mesto, PSČ 076 33, SR (Podiel: 1/1)
 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (3/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


Parcela registra C, 3695/1
 
Košický > Trebišov > Trebišov > k.ú. Trebišov
 

 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


Číslo listu vlastníctva

5630
 
Výmera parcely v m2

1417
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je dvor
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

14. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (1) 

Chránené ložiskové územie

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (2/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://kataster.skgeodesy.sk/Portal45/api/Bo/GeneratePrfPublic/?cadastralUnitCode=864188&prfNumber=5630&filter=parcelsC:3695/1;&outputType=pdf
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


 
Stavby (0) 

Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (2) 
6. Kolodi Marián r. Kolodi, Ing., Stavebná 2153/57, Trebišov, PSČ 075 01, SR (Podiel: 1/30)
 
7. Kolodiová Magdaléna r. Baňacká, Mgr., Varichovská 1950/50, Trebišov, PSČ 075 01, SR (Podiel: 29/30)
 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (3/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


Parcela registra C, 3695/1
 
Košický > Trebišov > Trebišov > k.ú. Trebišov
 

 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


Číslo listu vlastníctva

5630
 
Výmera parcely v m2

1417
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je dvor
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

14. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (1) 

Chránené ložiskové územie

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (2/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://kataster.skgeodesy.sk/Portal45/api/Bo/GeneratePrfPublic/?cadastralUnitCode=864188&prfNumber=5630&filter=parcelsC:3695/1;&outputType=pdf
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


 
Stavby (0) 

Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (2) 
6. Kolodi Marián r. Kolodi, Ing., Stavebná 2153/57, Trebišov, PSČ 075 01, SR (Podiel: 1/30)
 
7. Kolodiová Magdaléna r. Baňacká, Mgr., Varichovská 1950/50, Trebišov, PSČ 075 01, SR (Podiel: 29/30)
 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (3/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/






Parcela registra C, 1319/1
 
Košický > Trebišov > Trebišov > k.ú. Trebišov
 

 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


Číslo listu vlastníctva

4170
 
Výmera parcely v m2

5857
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je dvor
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

14. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (1) 

Chránené ložiskové územie

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (2/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://kataster.skgeodesy.sk/Portal45/api/Bo/GeneratePrfPublic/?cadastralUnitCode=864188&prfNumber=4170&filter=parcelsC:1319/1;&outputType=pdf
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


 
Stavby (0) 

Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (1) 
1. Mesto, Trebišov, SR (Podiel: 1/1)
 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (3/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


Parcela registra C, 1319/1
 
Košický > Trebišov > Trebišov > k.ú. Trebišov
 

 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


Číslo listu vlastníctva

4170
 
Výmera parcely v m2

5857
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je dvor
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

14. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (1) 

Chránené ložiskové územie

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (2/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://kataster.skgeodesy.sk/Portal45/api/Bo/GeneratePrfPublic/?cadastralUnitCode=864188&prfNumber=4170&filter=parcelsC:1319/1;&outputType=pdf
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


 
Stavby (0) 

Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (1) 
1. Mesto, Trebišov, SR (Podiel: 1/1)
 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (3/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


Parcela registra C, 2460
 
Košický > Trebišov > Trebišov > k.ú. Trebišov
 

 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


Číslo listu vlastníctva

4170
 
Výmera parcely v m2

6053
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Záhrada
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné
poľnohospodárske plodiny
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

14. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (1) 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (2/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://kataster.skgeodesy.sk/Portal45/api/Bo/GeneratePrfPublic/?cadastralUnitCode=864188&prfNumber=4170&filter=parcelsC:2460;&outputType=pdf
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


Chránené ložiskové územie
 

Stavby (0) 
Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (1) 
1. Mesto, Trebišov, SR (Podiel: 1/1)
 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (3/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


Parcela registra C, 2460
 
Košický > Trebišov > Trebišov > k.ú. Trebišov
 

 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


Číslo listu vlastníctva

4170
 
Výmera parcely v m2

6053
 
Katastrálne územie

Trebišov
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Záhrada
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné
poľnohospodárske plodiny
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

14. 11. 2022
 
Druh chránenej nehnuteľnosti (1) 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (2/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://kataster.skgeodesy.sk/Portal45/api/Bo/GeneratePrfPublic/?cadastralUnitCode=864188&prfNumber=4170&filter=parcelsC:2460;&outputType=pdf
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


Chránené ložiskové územie
 

Stavby (0) 
Neexistuje záznam o stavbách
 

Vlastník (1) 
1. Mesto, Trebišov, SR (Podiel: 1/1)
 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.11.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (3/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/






 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV 
                                                                                                              

Číslo: 21 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022 

 

 

 

 

Názov materiálu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnom poplatku za   

 komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

   

 

 

Obsah materiálu: -  návrh všeobecne záväzného nariadenia 

                               -  dôvodová správa 

 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

 

 

 

 

         

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného  

 

 

V Trebišove  23. 11. 2022 

 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       Dôvodová správa 

 

     V predloženom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady správca rieši  čiastočné úpravy už 

zavedeného množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území 

mesta. 

 

Predkladaný návrh obsahuje nasledovné zmeny oproti platnému Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Trebišov č. 173/2021: 

 

Dochádza k zmene  Článku 3, konkrétne v bode  3.2. sa mení znenie bodu d) a to: 

d/ pri predložení potvrdenia od ošetrujúceho lekára alebo ÚPSVaR o odkázanosti používania 

inkontinenčných pomôcok je možné požiadať v IBV o 1 ks zbernej nádoby navyše bezodplatne 

iba s frekvenciou vývozu 1x týždenne.  

 

       Zmena je aj v Článku 4 v bode 4.5. a  4.7., ktorých znenie je: 

4.5. frekvencia vývozov zberných nádob na zmesový komunálny odpad: 

V tabuľkovej časti  - Bytové domy na ulici Čsl. armády 2913/59A, M.R. Štefánika 225/159, 

M.R. Štefánika 2226/161, Petrovova 965/1 a Švermova 2049/2 navrhujeme frekvenciu vývozu 

jedenkrát týždenne.  

 

4.7. sadzba poplatku pre poplatníkov, na ktorých sa množstvový zber nevzťahuje a pre 

poplatníkov  s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na meste (§ 5 zákona č. 253/1998 

Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky), 

na  ulici I. Krasku, Jesenná, Pažitná, Záhradná (Záhradná okrem individuálnej bytovej výstavby), 

a tiež pre bytové domy na ulici Čsl. armády 2913/59A, M. R. Štefánika 22225/159, M. R. 

Štefánika 2226/161, Petrovova 965/1 a Švermova 2049/2 je 0,0887 eura za osobu a kalendárny 

deň. U poplatníkov sa bude vychádzať najmä z údajov v centrálnej evidencii obyvateľov vedenej 

mestom (trvalý a prechodný pobyt). 

 

       V prílohe č. 2 Oznámenie k poplatku za komunálne odpady pre KBV, ktorá  je súčasťou 

VZN navrhujeme dopracovať  položku o  počte osôb v byte. 

 

 

 

 

Spracovali: Mgr. Erika Oprysková 

                   Monika Malá    
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

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 

§ 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení (ďalej len „VZN“). 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Toto VZN upravuje na území mesta Trebišov (ďalej len „mesto“) poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), stanovuje 

sadzby poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, dĺžku obdobia, na ktoré sa 

určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku a oznamovaciu povinnosť o 

vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť, spôsob, formu a miesto pre 

zaplatenie poplatku a spôsob na uplatnenie vrátenia, zníženia alebo odpustenia poplatku, 

ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.  

 

1.2. Poplatok za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady na území mesta  Trebišov sa 

stanovuje na základe množstvového zberu, s výnimkou poplatníkov uvedených v Čl. 4 v 

bode 4.7.  

 

1.3. Zdaňovacím obdobím poplatku uvedeného v Čl. 1 bod 1.1. je kalendárny rok.  

 

Článok 2 

Predmet poplatku za komunálny odpad a poplatník 

 

2.1. Poplatok za komunálny odpad sa platí za  
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a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,  

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom okrem 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov 

podľa Čl. 2 bod 2.3. písm. b) a c),  

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov,  

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,  

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (ďalej iba 

„poplatok“). 

2.2. Obec do poplatku môže zahrnúť aj náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny 

odpad a náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na 

triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená 

zodpovednosť. 
 

2.3.  Poplatok platí poplatník, ktorým je  

a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na 

území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu 

alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, 

trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území 

mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti 

ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),  

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území mesta na iný účel ako na podnikanie,  

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území mesta na účel podnikania.  
 

2.4. Ak má poplatník podľa bodu 2.3. písm. a)  

a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatníkom je len raz a poplatok 

platí iba z dôvodu trvalého pobytu, to neplatí ak sa na poplatníka vzťahuje 

množstvový zber v príslušnej časti mesta, 

b) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnený užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatníkom je len raz a poplatok platí 

iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, to neplatí ak sa na poplatníka 

vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti mesta, 

c) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa bodu 2.3 písm. c) 

fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej 

trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú 

prevádzkareň, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu 

alebo prechodného pobytu, to neplatí ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový 

zber v príslušnej časti mesta. 

2.5. Ak nemá poplatník v meste trvalý ani prechodný pobyt a je oprávnený na území mesta  

užívať alebo užíva viac nehnuteľností, poplatok platí a poplatníkom je len raz, to neplatí, 

ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti mesta.  
 

2.6. Ak viacero poplatníkov podľa Čl. 2, bod 2.3, písm. a) žije v spoločnej domácnosti plnenie 

povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden 

z nich. Namiesto poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, 

preberá povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti 

poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo 
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územia SR alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za 

neho plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť mestu.  

 

2.7. Od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí: 

a)  vlastník nehnuteľnosti, ktorú má právo poplatník užívať a ak je nehnuteľnosť vo 

vlastníctve viacerých spoluvlastníkov, alebo ak ide o bytový dom poplatok vyberá a 

za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s 

výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, 

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej 

iba „platiteľ“). 

 

2.8. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo 

poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. V prípade uzavretia dohody medzi 

poplatníkom a platiteľom, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, predloží poplatník 

túto dohodu najneskôr spolu so splnením oznamovacej povinnosti poplatníka, podľa § 80 

ods. 1 zákona. Platiteľ predloží do 31. januára kalendárneho roka zoznam poplatníkov, 

s ktorými uzavrel dohodu podľa prvej vety a ktorá je platná a účinná aj v aktuálnom 

zdaňovacom období a veľkosť nádoby, ktorú užívajú poplatníci na príslušnom stanovišti.  

Zoznam sa predkladá za každé stanovište zberných nádob samostatne ako súčasť Prílohy 

č.1-4.  

 

2.9. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy 

právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe  

a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to 

určenom,  

b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, 

c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou, 

d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo 

iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo 

ju užíva aj poplatník, alebo  

e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre 

poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a 

pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. 

 

Článok 3 

Oznamovacia povinnosť 

 

3.1. Poplatník je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku 

poplatkovej povinnosti. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik 

poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť 

mestu do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.  

 

3.2. Poplatník je povinný oznámiť mestu :  

a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 

pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), v prípade určeného zástupcu podľa Čl. 2, bod 

2.5. aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba 

podľa Čl. 2, bod 2.3., písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno alebo 

dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo (IČO).  

b) údaje rozhodujúce na určenie poplatku (v prípade množstvového zberu typ zbernej 

nádoby a frekvenciu vývozov),  
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c) ak požaduje vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku predložiť aj doklady, ktoré 

odôvodňujú vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku, 

d) pri predložení potvrdenia od ošetrujúceho lekára, alebo ÚPSVaR  o odkázanosti 

používania inkontinenčných pomôcok je možné požiadať v IBV o 1 ks zbernej nádoby 

navyše bezodplatne iba s frekvenciou vývozu 1x týždenne. 

 

3.3. Pre určenie poplatku je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.  

 

3.4. Oznámenie k poplatku za komunálne odpady je poplatník povinný podať mestu na 

predpísanom tlačive za každé stojisko zberných nádob v rámci komplexnej bytovej 

výstavby a každé stanovište zberných nádob v rámci individuálnej bytovej výstavby 

samostatne. Vzory Oznámenia k poplatku za komunálne odpady tvoria neoddeliteľnú 

súčasť tohto nariadenia a sú uvedené v Prílohe č. 1- 4.  

 

3.5. Ak poplatník podáva mestu Oznámenie k poplatku za komunálne odpady pri zmene a 

zániku poplatkovej povinnosti predloží spolu s Oznámením aj potvrdenie preukazujúce 

odôvodnenosť oznámenia. V priebehu zdaňovacieho obdobia je možné za stojisko 

zberných nádob, resp. stanovište zberných nádob realizovať len jednu zmenu vývozu 

komunálneho odpadu.  

 

3.6. Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť podľa článku 3 a to ani na základe výzvy 

na splnenie si povinnosti v primeranej lehote, mesto určí poplatok podľa pomôcok.   

 

Článok 4 

Určenie poplatku 

 

4.1. Mesto určuje poplatok poplatníkom, na ktorých sa vzťahuje množstvový zber ako súčin 

frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so 

zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.  

 

4.2. Sadzba poplatku je 0,019 eura za jeden liter zmesového komunálneho odpadu.  

 

4.3. Sadzba poplatku je 0,0066 eura za osobu a kalendárny deň, pre fyzickú osobu, ktorá je 

na území mesta oprávnená užívať alebo užíva záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý 

trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, ako aj iný druh pozemku v zastavanom 

území mesta s výnimkou lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri 

nehnuteľností ako vodná plocha.  

 

4.4. Objem zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad:  

a) zberná nádoba o objeme 110 l,  

b) zberná nádoba o objeme 120 l,  

c) zberná nádoba o objeme 240 l,  

d) zberná nádoba o objeme 480 l (2 x 240 l),  

e) zberná nádoba o objeme 720 l (3 x 240 l),  

f) zberná nádoba o objeme 660 l,  

g) zberná nádoba o objeme 1 320 l (2 x 660 l),  

h) zberná nádoba o objeme 1 980 l (3 x 660 l),  

i) zberná nádoba o objeme 2 640 l (4 x 660 l),  

j) zberná nádoba o objeme 1 100 l,  
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k) zberná nádoba o objeme 2 200 l (2 x 1 100 l),  

l) zberná nádoba o objeme 3 300 l (3 x 1 100 l),  

m) zberná nádoba o objeme 7 m3,  

n) individuálne - objem celkovej zbernej nádoby (V) sa určí vzorcom V = (110 × n) + 

(120× n) + (240 × n) + (660 × n) + (1 100 × n), kde n je počet nádob.  

 

4.5. Frekvencia vývozov zberných nádob na zmesový komunálny odpad:  

a) jedenkrát týždenne (52 vývozov ročne),  

b) dvakrát týždenne (104 vývozov ročne),  

c) trikrát týždenne (156 vývozov ročne),  

d) štyrikrát týždenne (208 vývozov ročne),  

e) jedenkrát za dva týždne (26 vývozov ročne),  

f) jedenkrát mesačne (12 vývozov ročne). 
 

rodinné domy jedenkrát týždenne  

jedenkrát za dva týždne  

jedenkrát mesačne (platí len pre 

vlastníkov trvalo neobývaných 

rodinných domov, v ktorých nemá trvalý 

pobyt, prechodný pobyt alebo sídlo iný 

poplatník a osamelo žijúcich 

poplatníkov, ak v rodinnom dome, ktorý 

obývajú  nemá hlásený trvalý pobyt, 

prechodný pobyt alebo sídlo iný 

poplatník) 

komplexná bytová výstavba so stojiskom trikrát týždenne  

štyrikrát týždenne  

bytové domy na ulici Čsl. armády 2913/59A,  

M. R. Štefánika 2225/159, M. R. Štefánika 

2226/161, Petrovova 965/1 a Švermova 

2049/2  

jedenkrát týždenne 

poplatníci uvedení v čl. 2 v bode 2.3. písm. 

b) a c)  
jedenkrát týždenne  
dvakrát týždenne  

jedenkrát za dva týždne  

viackrát týždenne 

 

4.6. Poplatník môže mesto požiadať o mimoriadny vývoz zmesového komunálneho odpadu. 

V prípade umiestnenia zmesového komunálneho odpadu mimo zberných nádob, ktoré si 

poplatník zvolil, zberová spoločnosť oznámi mestu uskutočnenie mimoriadneho vývozu 

zmesového komunálneho odpadu vykonaného nad rámec stanoveného objemu, ktorý sa 

mal vyviezť. Sadzba poplatku pre mimoriadny vývoz je 0,038 eura za jeden liter 

zmesového komunálneho odpadu a s frekvenciou vývozu 1x týždenne.  

 

4.7. Sadzba poplatku pre poplatníkov, na ktorých sa množstvový zber nevzťahuje a pre 

poplatníkov  s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na meste (§ 5 zákona 

253/1998), na ulici I. Krasku, Jesenná, Pažitná, Záhradná (Záhradná okrem individuálnej 

bytovej výstavby), a tiež pre bytové domy na ulici Čsl. armády 2913/59A,  M. R. 

Štefánika 2225/159, M. R. Štefánika 2226/161, Petrovova 965/1 a Švermova 2049/2 je 
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0,0887 eura za osobu a kalendárny deň. U poplatníkov sa bude vychádzať najmä z 

údajov v centrálnej evidencii obyvateľov vedenej mestom (trvalý a prechodný pobyt).  

 

Článok 5 

Vyrubenie a platenie poplatku 

 

5.1. Poplatok v prípade individuálnej bytovej výstavby mesto vyrubí každoročne rozhodnutím 

na celé zdaňovacie obdobie. Poplatok je splatný v dvoch splátkach v lehotách určených 

mestom. Poplatník môže vyrubený poplatok zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote 

splatnosti prvej splátky. Poplatok za mimoriadne vývozy zmesového komunálneho 

odpadu je splatný do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia poplatníkovi.  

 

5.2. Poplatok v prípade komplexnej bytovej výstavby mesto vyrubí každému poplatníkovi do 

výšky jeho podielu na poplatku z celkového počtu poplatníkov užívajúcich zbernú 

nádobu priradenú k určitej nehnuteľnosti, a to každoročne rozhodnutím na celé 

zdaňovacie obdobie. Poplatok je splatný v dvoch splátkach v lehotách určených mestom. 

Poplatník môže vyrubený poplatok zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej 

splátky. Poplatok za mimoriadne vývozy zmesového komunálneho odpadu je splatný do 

15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia poplatníkovi.  

 

5.3. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubí 

pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až 

do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.  

 

5.4. Poplatok za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín bude uhrádzaný v hotovosti v 

deň uloženia priamo na zbernom dvore tak, ako to upravuje Čl. 9 bod 9.2. tohto 

nariadenia.  

 

5.5. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, mesto vyrubí 

poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi. 

 

5.6. Spôsoby úhrady poplatku pri množstvovom zbere komunálneho odpadu:  

a) v hotovosti do pokladne mesta,  

b) poštovou poukážkou na účet mesta,  

c) bezhotovostným prevodom na účet mesta, ktorý je vedený v ČSOB, pobočka 

Trebišov, IBAN: SK98 7500 0000 0040 0196 4918, KS: 0308, VS: podľa doručeného 

rozhodnutia,  

d) poplatok za drobný stavebný odpad sa platí v hotovosti priamo na zbernom dvore.  

 

5.7. Poplatník je povinný pri úhrade poplatok označiť variabilným symbolom, ktorý je 

uvedený v rozhodnutí a tiež zdaňovacie obdobie, za ktoré sa poplatok uhrádza.  

 

Článok 6 

Vrátenie poplatku 

 

6.1. Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 

platiť poplatok, a to na základe oznamovacej povinnosti podľa Článku 3, ktorou 

poplatník oznámi zánik poplatkovej povinnosti.  
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6.2. Mesto poplatok vráti v hotovosti v pokladni mesta alebo bezhotovostným prevodom, na 

základe písomnej žiadosti poplatníka.  

 

 

 

Článok 7 

Odpustenie poplatku 

 

7.1. Mesto na základe písomnej žiadosti poplatníka odpustí poplatok ak:  

 

7.1.1. Mesto na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok odpustí za obdobie, za 

ktoré poplatník mestu preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období 

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta. Podmienkou pre odpustenie 

poplatku je doloženie hodnoverného dokladu, z ktorého jednoznačne vyplýva, že 

poplatník sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, pričom dokladanie 

takéhoto dokladu sa nevzťahuje na maloleté deti. Za takýto doklad možno 

považovať jeden z nižšie uvedených dokladov, ktorý je poplatník pri predkladaní 

žiadosti o odpustenie poplatku povinný predložiť:  

a) aktuálne pracovné povolenie, potvrdenie zamestnávateľa alebo agentúry 

dočasného zamestnávania o vykonávaní práce mimo územia Slovenskej 

republiky, resp. o pracovnej činnosti vykonávanej mimo územia Slovenskej 

republiky,  

b) aktuálne potvrdenie o platení miestnych daní a poplatkov mimo územia 

Slovenskej republiky,  

c) aktuálne potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte mimo územia 

Slovenskej republiky,  

d) aktuálne potvrdenie školy o štúdiu mimo územia Slovenskej republiky.  

 

7.1.2. Ak poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava 

alebo sa nezdržiaval na území mesta po doložení príslušných dokladov a to:  

a) aktuálne potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, reedukačnom 

centre alebo v detskom domove,  

b) aktuálne potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody v ústave na výkon trestu 

odňatia slobody.  

 

7.2. S predloženým dokladom podľa bodu 7.1. poplatník doloží (okrem dokladu v češtine) aj   

jeho preklad do slovenského jazyka.  

 

7.3. Poplatník žiadosť s jej prílohami o odpustenie poplatku doručí mestu osobne do 

podateľne prostredníctvom poštovej služby, alebo v elektronickej podobe cez Ústredný 

portál verejnej správy (ÚPVS), v tom prípade podanie musí byť podpísané 

kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

 

7.4. V prípade nejasností, mesto môže vyzvať poplatníka k predloženiu originálu vyššie 

spomenutých potvrdení v predmetnom článku.  

 

Článok 8 

Zníženie poplatku 

 



8 
 

8.1. Mesto na základe písomnej žiadosti poplatníka zníži jeho poplatok o 20 % za obdobie, za 

ktoré poplatník mestu preukáže na základe doložených dokladov, že sa viac ako 90 dní v 

zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta. Podkladom na 

uplatnenie zníženia poplatku je doloženie hodnoverného dokladu. Doklad, ktorý 

preukazuje danú skutočnosť je:  

 

a) aktuálne potvrdenie zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania o 

vykonávaní práce mimo mesta Trebišov. Ak poplatník vykonáva pracovnú činnosť na 

území Košického samosprávneho kraja alebo Prešovského samosprávneho kraja, je 

potrebné doložiť aj doklad preukazujúci ubytovanie v mieste výkonu práce 

(potvrdenie ubytovne, nájomná zmluva, rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti),  

b) aktuálne potvrdenie o pracovnej činnosti vykonávanej na základe živnostenského 

oprávnenia vykonávanej mimo mesta Trebišov (zmluvný vzťah upravujúci výkon 

práce poplatníka – živnostníka pre objednávateľa prác). Ak poplatník vykonáva 

činnosť na základe živnostenského oprávnenia na území Košického samosprávneho 

kraja alebo Prešovského samosprávneho kraja, je potrebné doložiť aj doklad 

preukazujúci ubytovanie v mieste výkonu práce (potvrdenie ubytovne, nájomná 

zmluva, rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti, potvrdenie o prechodnom 

pobyte),  

c) aktuálne potvrdenie s uvedením dátumu vzniku nároku občana v hmotnej núdzi na 

dávku v hmotnej núdzi. Zníženie poplatku sa vzťahuje aj na všetkých členov 

domácnosti, ktorí sa spoločne posudzujú.  

 

8.2. S predloženým dokladom podľa bodu 8.1. poplatník doloží (okrem dokladu v češtine) aj 

jeho preklad do slovenského jazyka.  

 

8.3. Poplatník  žiadosť s jej prílohami o zníženie poplatku doručí mestu osobne do podateľne, 

prostredníctvom poštovej služby,  alebo v prostredníctvom elektronickej schránky, v tom  

prípade podanie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom cez 

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).   

 

8.4. V prípade nejasností, mesto môže vyzvať poplatníka k predloženiu originálu vyššie   

spomenutých potvrdení v predmetnom článku.  

 

Článok 9 

Predmet, sadzba, platenie poplatku za drobný stavebný odpad a jeho uloženie 

 

9.1. Drobný stavebný odpad (ďalej iba „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác 

vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

9.2. Množstvový zber pre DSO znamená, že povinnosť platenia poplatku za DSO je priamo 

závislá od jeho produkcie. Pre miestny poplatok za DSO sa stanovuje sadzba poplatku 

0,040 eura za kilogram DSO bez obsahu škodlivín pri každom jeho odovzdaní v 

zbernom dvore.  

 

9.3. Poplatok za DSO sa uhrádza v hotovosti v deň uloženia DSO za skutočne odovzdané 

množstvo priamo na zbernom dvore poverenému zamestnancovi, o čom sa poplatníkovi 

vydá príjmový pokladničný doklad.  
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9.4. Mesto je povinné zaviesť množstvový zber DSO a zriadiť pre tento účel zberný dvor. Pre 

tieto účely sa zberný dvor zriaďuje v areáli Technických služieb mesta Trebišov na 

Stavebnej ulici č. 2165/2 v Trebišove. Technické služby mesta Trebišov sú príspevkovou 

organizáciou mesta Trebišov. 

 

 

Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

 

10.1. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa. ....uznesením 

č.......  

 

10.2. VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2023.  

 

10.3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 173/2021 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trebišov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár   

           primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Príloha č. 1 

MESTO TREBIŠOV 
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MESTO (adresa sídla)  Mesto Trebišov  

M. R. Štefánika 862/204, Trebišov    

IČO: 00331996  

DIČ: 2020773590  
 

I. Poplatník/zástupca                                                                  Telefón: 

     

Meno a priezvisko  

Adresa:  

Rodné číslo  

Celkový počet osôb v nehnuteľnosti  

 

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady pre IBV 

podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Trebišov o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aktuálne účinného  ku dňu podania tohto oznámenia 

oznamuje poplatník/zástupca Mestu Trebišov 

                 vývoz*           zmenu vývozu*          ukončenie vývozu* 
*nehodiace sa preškrtnite  

zberných nádob využívaných pre účely množstvového zberu komunálnych odpadov na území Mesta 

Trebišov s účinnosťou od ..................... nasledovne: 

Adresa umiestenia zbernej nádoby Frekvencia  

odvozov 1) 

Počet 

odvozov 2) 

Objem nádoby 

 v litroch 3) 

Počet nádob 

     

     

     

1) uveďte jednu z nasledovných možností: 1 x týždenne; 1x za dva  týždne; 1x za mesiac (len pre trvalo neobývané nehnuteľnosti a pre fyzické 
osoby osamelé prihlásené k pobytu) 
2) uveďte jednu z nasledovných možností: 52 (pri 1 x týždenne); 26 (pri 1x za dva  týždne); 12 (1x za mesiac) 

3) uveďte jednu z nasledovných možností: 110 l; 120 l 

4) doplní správca miestneho poplatku 

V Trebišove dňa .........................    

        ___________________________ 

                    poplatník/zástupca 

Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú  
uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.  
Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 

https://www.trebisov.sk, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa 

                         Príloha č. 2 

MESTO TREBIŠOV 
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MESTO (adresa sídla)  Mesto Trebišov  

M. R. Štefánika 862/204, Trebišov    

IČO: 00331996  

DIČ: 2020773590  
 

I. Poplatník/zástupca/správca                                                                   Telefón: 

 

Meno a priezvisko/obchodný názov:  

Adresa/ Adresa umiestenia zbernej 

nádoby: 

 

Rodné číslo/ IČO:  

Celkový počet osôb v nehnuteľnosti:  

 

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady pre KBV 

 

P.č. Poplatníci – vlastníci 

(meno a priezvisko) 1) 

Dátum  

narodenia 

Trvale bytom Číslo 

bytu 

Počet 

osôb 

Podpis 
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1)   uvedú sa iba spoluvlastníci nehnuteľností pripadajúcich ku stojisku 

 

oznamuje poplatník/zástupca/správca Mestu Trebišov 
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podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Trebišov o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aktuálne účinného  ku dňu podania tohto oznámenia 

 

                 vývoz*           zmenu vývozu*          ukončenie vývozu* 
*nehodiace sa preškrtnite 

zberných nádob využívaných pre účely množstvového zberu komunálnych odpadov na území Mesta 

Trebišov s účinnosťou od ..................... nasledovne: 

 

Adresa umiestenia zbernej 

nádoby 2) 

Frekvencia 

odvozov 3) 

Počet  

odvozov 4) 

Objem nádoby  

v litroch 5) 

 Počet nádob 

     

     

     

     

     
2) uveďte číslo stojiska, ku ktorému je priradený vchod bytovému domu  

3) uveďte jednu z nasledovných možností: 3 x týždenne; 4 x týždenne (uvádzajte frekvenciu uvedenú pri stojisku, ku ktorému je priradený 
vchod bytového domu, v zmysle VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi) 

4) uveďte jednu z nasledovných možností: 156 (pri 3 x týždenne); 208 (pri 4x týždenne) 

5) uveďte jednu z nasledovných možností: 240 l; 660 l; 1100 l 
6) doplní správca miestneho poplatku 

V Trebišove dňa .........................     

        ___________________________ 

              poplatník/zástupca/správca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú  
uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.  
Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 
https://www.trebisov.sk, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Príloha č. 3 

MESTO TREBIŠOV 



14 
 

MESTO (adresa sídla)  Mesto Trebišov  

M. R. Štefánika 862/204, Trebišov    

IČO: 00331996  

DIČ: 2020773590  
 

I. Poplatník/zástupca                                                                  Telefón: 

     

Obchodné meno/Meno a priezvisko  

Sídlo firmy        /Adresa:  

IČO                   /Rodné číslo  

  

*uviesť aj počet miest na poskytovanie služieb 

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady pre podnikateľov 

VS 400 ........... 

podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Trebišov o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aktuálne účinného  ku dňu podania tohto oznámenia 

oznamuje poplatník Mestu Trebišov 

                 vývoz*           zmenu vývozu*          ukončenie vývozu* 
*nehodiace sa preškrtnite 

zberných nádob využívaných pre účely množstvového zberu komunálnych odpadov na území Mesta 

Trebišov s účinnosťou od ..................... nasledovne: 

Adresa umiestenia 

zbernej nádoby 

Objem zbernej nádoby Počet nádob Frekvencia odvozov 

    

    

    

    

    

 

V Trebišove dňa .........................     

        ___________________________ 

                      poplatník/zástupca 

Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú  
uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.  
Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 

https://www.trebisov.sk, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

                    Príloha č. 4 

MESTO TREBIŠOV 
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MESTO (adresa sídla)  Mesto Trebišov  

M. R. Štefánika 862/204, Trebišov    

IČO: 00331996  

DIČ: 2020773590  
 

I. Poplatník/zástupca                                                                  Telefón: 

     

Meno a priezvisko  

Adresa:  

Rodné číslo  

Celkový počet osôb v  nehnuteľnosti  

 

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady 

 pre poplatníkov uvedených v bode 4.7. nižšie uvedeného VZN 

podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Trebišov o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aktuálne účinného ku dňu podania tohto oznámenia 

oznamuje poplatník/zástupca Mestu Trebišov, že prevzal/a plnenie povinnosti 

poplatníka za komunálne odpady za nasledovných členov našej spoločnej domácnosti 

                 vznik*           zmena*          zánik* 
*nehodiace sa preškrtnite 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

(uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia) 

 

V Trebišove dňa .........................     

        ___________________________ 

                    poplatník/zástupca 

Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú  
uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.  
Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 
https://www.trebisov.sk, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 22 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022 

 

 

Názov materiálu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnych daniach  

                          

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa  

                         -   návrh VZN 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnych daniach. 

  

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného  

 

 V Trebišove 23. 11. 2022 

 

 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 



Dôvodová správa 

Problematika miestnych daní v meste Trebišov je upravená Všeobecne záväzným nariadením 

Mesta Trebišov č. 164/2019 o miestnych daniach (ďalej len „VZN“).  

Predkladáme Vám nové VZN o miestnych daniach, do ktorého sme zapracovali zmeny, 

týkajúce sa zvýšenia sadzieb v € u stavieb za m2 v katastri mesta Trebišov a časti mesta 

Milhostov a zmeny týkajúce sa zvýšenia sadzieb u pozemkov v %  v katastri mesta Trebišov 

a časti mesta Milhostov. 

Uvedené zmeny sú premietnuté: 

-  v Článku 3 – Sadzba dane z pozemkov, bod 3.1., bod 3.2 a bod 3.3. 

-  v Článku 4 – Podrobnosti k dani zo stavieb v bode 4.2. 

-  v Článku 5 – Podrobnosti k dani z bytov v bode 5.2. a 5.3. 

-  v Článku 6 – Oslobodenie od dane a zníženie dane v bode 6.3. 

-  V Článku 12 – Spoločné ustanovenia pre miestne dane, bol doplnený o bod 12.3. 

Vzhľadom na uvádzané zmeny prekladáme na schválenie nové znenie VZN o miestnych 

daniach. 

 

Spracovala: Ing. Viktória Barilová 

                    Erika Raganová 
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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta Trebišov dňa 25.11.2022 

Lehota na pripomienkovanie návrhu VZN do 05.12.2022 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta Trebišov dňa ............. 

VZN schválené dňa .......... uznesením č. .......... 

VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Trebišov dňa .......... 

VZN zvesené z úradnej tabule mesta Trebišov dňa ............. 

VZN nadobúda účinnosť dňa................. 

 

 

 

.../2022 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV 
 

o miestnych daniach 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia § 6  ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 7 ods. 5, 6 

a 7, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7,  § 29, § 36, § 43, § 51, § 59 a § 

99e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení (ďalej len "VZN"): 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1.1. Toto VZN upravuje zavedenie miestnych daní na území mesta Trebišov a určenie podmienok 

ich vyberania. 

 

1.2. Správcom dane je pre účely tohto VZN Mesto Trebišov (ďalej len "mesto" alebo "správca 

dane"). 

 

1.3. Miestne dane so zdaňovacím obdobím kalendárny rok zavedené na území mesta sú: 

a) daň z nehnuteľností, 

b) daň za psa, 

c) daň za predajné automaty, 

d) daň za nevýherné hracie prístroje. 

 

1.4. Miestne dane so zdaňovacím obdobím iným než kalendárny rok zavedené na území mesta sú: 

a) daň za užívanie verejného priestranstva, 

b) daň za ubytovanie. 
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DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
 

Daň z pozemkov 
 

Článok 2 

Základ dane z pozemkov 

 

2.1. Základom dane z pozemkov pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté  

porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a 

hodnoty pôdy za 1 m2, ktorá je 

 

a) v katastrálnom území Trebišov  orná pôda 0,4477 €  

 trvalé trávnaté porasty   0,0736 €  

b) v katastrálnom území Milhostov orná pôda 0,5158 € 

 trvalé trávnaté porasty 0,0836 €. 

 

2.2. Základom dane z pozemkov pre záhrady, pre zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy a pre 

stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty 

pozemkov za 1 m2, ktorá je 

 

a) záhrady 4,64 €  

b) zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy 4,64 €  

c) stavebné pozemky 46,47 €. 

 

2.3. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s 

chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov 

určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2, ktorá je 0,1201 €. 

 

2.4. Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný 

stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb je hodnota pozemku určená 

vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty 

pozemku za 1 m2 pre stavebný pozemok. 

 

Článok 3 

Sadzba dane z pozemkov 

 

3.l. Ročná sadzba dane z pozemkov je za všetky druhy pozemkov 0,50 % okrem pozemkov 

uvedených v ods. 3.2., 3.3. a 3.4. 

 

3.2. Ročná sadzba dane z pozemkov sa v katastrálnom území Trebišov zvyšuje za zastavané plochy 

a nádvoria a ostatné plochy na 0,50 %. 

 

3.3. Ročná sadzba dane z pozemkov sa v katastrálnom území Milhostov znižuje za ornú pôdu a 

trvalé trávnaté porasty, za záhrady, za zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy a za 

stavebné pozemky na 0,43 %. 

 

3.4. Ročná sadzba dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo   

slnečnej energie, transformačná stanica alebo predajný stánok je v katastrálnom území Trebišov 

aj v katastrálnom území Milhostov 1,4 %. 
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Daň zo stavieb 

 

Článok 4 

Podrobnosti k dani zo stavieb 

  

4.1. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. 

 

4.2. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy určená takto:                                                                 

 

    Katastrálne územie 

 Trebišov Milhostov 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú  

funkciu pre hlavnú stavbu 0,300 € 0,248 € 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby  

pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie 

vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb 

na vlastnú administratívu 0,350 €  0,289 € 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu                      0,700 €         0,380 € 

d) samostatne stojace garáže 0,900 € 0,604 € 

e) stavby hromadných garáží 0,800 €  0,537 € 

f) stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou 0,700 € 0,470 €  

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby 

slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej 

produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 1,550 € 1,550 € 

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním 

a so zárobkovou činnosťou 2,500 € 2,130 € 

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 1,100 € 1,100 € 

 

4.3. Sadzba dane podľa ods. 4.2. sa pri viacpodlažných stavbách v katastrálnom území Trebišov aj 

v katastrálnom území Milhostov zvyšuje o príplatok za podlažie v sume 0,10 € za každý aj 

začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 
 

 

Daň z bytov 
 

Článok 5 

Podrobnosti k dani z bytov 
 

5.1. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2. 

 

5.2. Ročná sadzba dane z bytov za byt je 0,300 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu.   

 

5.3.   Ročná sadzba dane z bytov za nebytový priestor, ktorý slúži na iné účely je 0,900 € za každý aj  

         začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru. 

 

5.4. Ročná sadzba dane z bytov za nebytový priestor, ktorý slúži na podnikanie je 2,230 € za každý 

aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru. 

 

 

 

 

 



Návrh 

Strana 4 z 11 

 

 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 
 

Článok 6 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 
 

6.1. Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky, 

b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej 

ochrany vodných  zdrojov I. stupňa a II. stupňa, 

c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 

d) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných 

pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany.  

 

6.2. Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb stavby užívané na účely sociálnej pomoci, múzeá, 

galérie, knižnice, kiná, amfiteátre, výstavné siene a osvetové zariadenia. 

 

6.3. Správca dane znižuje daň zo stavieb a daň z bytov na 

a) 50 % daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v 

hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s 

ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych 

fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie 

b) 50 % daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako 

garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu  fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané 

na ich dopravu. 

 

Doklady preukazujúce dôvody zníženia dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov je daňovník 

povinný predložiť do termínu na podanie daňového priznania na príslušné zdaňovacie obdobie, 

na ktoré si prvýkrát uplatňuje zníženie dane. Inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. 

Ak ide o zníženie dane zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve fyzických osôb, ktorí 

presiahli vekovú hranicu 70 rokov sa považuje nárok daňovníka za uplatnený dosiahnutím takto 

určenej vekovej hranice. 

 

DAŇ ZA PSA 

 

Článok 7 

Podrobnosti k dani za psa 

 

7.1. Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou 

osobou. 

 

7.2. Predmetom dane psa nie je: 

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 

b) pes umiestnený v útulku zvierat, 

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným 

postihnutím. 

 

7.3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom 

psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 
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7.4. Základom dane je počet psov. 

 

7.5. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 40 €. 

7.5.1.  Správca dane ustanovuje zníženie dane za psa 

         a) na 10 €, ak je pes chovaný v rodinnom dome, záhradkárskej osade a v objektoch slúžiacich na 

podnikanie. 

 

7.6. Daňovník je povinný oznámiť vznik resp. zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

odo dňa vzniku resp. zániku daňovej povinnosti. Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi 

psa (aj oslobodenému) zapísaného do evidencie evidenčnú známku. Pri odcudzení, zničení alebo 

strate známky, správca dane vydá novú známku za úhradu 3 €.  

 

7.7. Správca dane oslobodzuje od dane psy vo vlastníctve alebo držbe osamelo žijúcich fyzických 

osôb starších ako 70 rokov. 

 

7.8. Správca dane znižuje daň na 50 % daňovej povinnosti za psy vo vlastníctve alebo držbe 

držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu. Dokladom 

preukazujúcim dôvod zníženia dane za psa je fotokópia preukazu; doklad je daňovník povinný 

predložiť do termínu na podanie daňového priznania na príslušné zdaňovacie obdobie, na ktoré 

si prvýkrát uplatňuje zníženie dane.  

 

7.9.  Ak daňovník vlastní alebo drží viac psov, je od dane oslobodený iba za jedného psa. 

 

 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 

Článok 8 

Podrobnosti k dani za predajné automaty 

 

8.1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu 

(ďalej len "predajné automaty") a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. 

Predmetom  dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej 

dopravy. 

 

8.2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 

 

8.3. Základom dane je počet predajných automatov.  

 

8.4. Sadzba dane je 50 € za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

 

8.5. Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť osobitne za každý predajný automat 

evidenciu s nasledujúcimi údajmi: 

a) výrobné číslo predajného automatu, 

b) miesto prevádzkovania, 

c) začiatok a skončenie prevádzkovania. 

 

8.6. Daňovník je povinný oznámiť vznik resp. zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

odo dňa vzniku resp. zániku daňovej povinnosti. 
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DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

Článok 9 

Podrobnosti k dani za nevýherné hracie prístroje 

 

9.1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo 

prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú 

prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len "nevýherné hracie prístroje"). 

 

9.2. Nevýherné hracie prístroje sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry, 

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 

  

9.3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 

prevádzkuje. 

 

9.4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 

9.5. Sadzba dane je 70,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

 

9.6. Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť osobitne za každý predajný automat 

evidenciu s nasledujúcimi údajmi: 

a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, 

b) miesto prevádzkovania, 

c) začiatok a skončenie prevádzkovania. 

 

9.7. Daňovník je povinný oznámiť vznik resp. zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

odo dňa vzniku resp. zániku daňovej povinnosti. 

 

 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

Článok 10 

Podrobnosti k dani za užívanie verejného priestranstva 

 

10.1. Na účely tohto VZN sa rozumie 

a) verejným priestranstvom – verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta, najmä miestne 

komunikácie (cesty, chodníky, parkoviská), ulice, námestia, autobusové stanovištia, detské 

ihriská, športoviská, trhoviská, cintoríny, verejná zeleň, parky, rekreačné priestory,  korytá a 

nábrežia vodných tokov; verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo, 

b) centrálnou mestskou zónou – ulica M. R. Štefánika od križovatky s ulicou Československej 

armády po križovatku s ulicou Gorkého, 

c) osobitným užívaním verejného priestranstva – umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 

poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, 

propagačného a reklamného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných 

atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, trvalé 

parkovanie vozidla mimo obytných zón a pod; osobitným užívaním verejného priestranstva 

nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie 

rozvodov a verejných sietí. 
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10.2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva. 

 

10.3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 

 

10.4. Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2. 

 

10.5. Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj 

začatý deň je: 

a) za vjazd motorového vozidla do pešej zóny a dočasné zotrvanie za účelom 

    zásobovania v čase od 9.00 h do 21.00 h pre fyzické a právnické osoby  

oprávnené na podnikanie (daň sa vyberie za celý kalendárny rok)  0,03 € 

b) za trvalé parkovanie vozidla mimo obytných zón pre fyzické a právnické 

osoby oprávnené na podnikanie (daň sa vyberie za celý kalendárny rok)  0,08 € 

c) za umiestnenie skládky, stavebného materiálu a stavebného zariadenia 

- pri bytových a rodinných domoch       0,15 € 

- v ostatných prípadoch         0,30 €   

d) za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií    0,20 €  

e) za umiestnenie propagačného a reklamného zariadenia     2,00 € 

f)  za umiestnenie letnej terasy 

- pevnej počas letnej sezóny (od 1.4. do 15.10.)        0,10 € 

- pevnej mimo letnej sezóny (od 16.10. do 31.3.)       0,03 € 

- rozoberateľnej počas letnej sezóny (od 1.4. do 15.10.)       0,10 € 

- mobilnej  počas letnej sezóny (od 1.4. do 15.10.)       0,07 € 

g) za umiestnenie tovarov pri predaji pred prevádzkarňou      0,10 € 

h) za umiestnenie predajného zariadenia (motorové vozidlá, predajné stánky, 

stoly) pri ambulantnom predaji (predaj tovaru a poskytovanie služieb) 

na schválených trhových miestach 

- v centrálnej mestskej zóne        2,00 € 

- v iných častiach mesta         1,50 € 

- počas konania príležitostných trhov a jarmokov v závislosti od sortimentu 

(v prípade zmiešaného sortimentu sa použije najvyššia sadzba) 

▪ potravinársky tovar        1,70 € 

▪ odevy, textil, obuv        4,20 € 

▪ ostatný priemyselný tovar       2,00 € 

▪ služby (opravy, brúsenie a pod.)      0,20 € 

▪ rýchle občerstvenie – s podávaním alkoholických nápojov   5,50 € 

▪ rýchle občerstvenie – bez podávania alkoholických nápojov   4,00 € 

▪ detské atrakcie (šmýkačky, preliezky, trampolíny a pod.)   0,30 € 

▪ iné atrakcie (lunapark, kolotoče, strelnice a pod.)    0,50 € 

▪ ukážky a predvádzanie remeselnej výroby, ľudovej a umeleckej tvorby bez dane 

i) za umiestnenie výstavy áut        1,00 €. 

 

10.6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká 

dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 

 

10.7. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá mieni užívať verejné priestranstvo, je povinná 

oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane osobne alebo 

písomne na Mestskom úrade Trebišov. Ak správca dane súhlasí so zámerom, vyrubí daň 

rozhodnutím; daňovník môže začať užívanie verejného priestranstva až po prevzatí rozhodnutia 

a zaplatení vyrubenej dane. Ak správca dane nesúhlasí so zámerom, oznámi svoje stanovisko 

písomne fyzickej osobe alebo právnickej osobe. 
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10.8. Daňovník je povinný po ukončení užívania verejného priestranstva uviesť užívané verejné 

priestranstvo do pôvodného stavu. 

 

10.9. Správca dane oslobodzuje od dane užívanie verejného priestranstva pri kultúrnom podujatí, 

spoločenskom podujatí a športovom podujatí usporiadanom bez vstupného alebo ktorého celý 

výťažok sa použije na charitatívne alebo verejnoprospešné účely. 

      

 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 

Článok 11 

Podrobnosti k dani za ubytovanie 

 

11.1.   Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 a 759  

           Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“),  ktorým je hotel,  

           motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie  

           zariadenie prírodných liečivých kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata,   

           stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný    

           dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. 

 

11.2.   Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 

 

11.3.   Základom dane je počet prenocovaní. 

 

11.4.   Sadzba dane je 0,50 € na osobu a prenocovanie. 

    

11.5.    Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.   

 

11.6. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v knihe ubytovaných. Daň prevádzkovateľ  

           vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia. 

 

11.7.   Platiteľ dane, ktorým je fyzická osoba, je povinný v rámci oznamovacej povinnosti správcovi  

          dane oznámiť: 

          a) meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, kontaktné údaje a číslo účtu 

          b) názov a adresu zariadenia, kategóriu zariadenia podľa osobitného predpisu, zodpovednú 

            osobu a kontaktné údaje. 

 

11.8.   Platiteľ dane, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, je povinný v rámci 

          oznamovacej povinnosti oznámiť: 

          a) obchodné meno, IČO, miesto podnikania alebo sídlo, kontaktné údaje a číslo účtu, 

          b) názov a adresu zariadenie, kategóriu zariadenia podľa osobitného predpisu, zodpovednú  

              osobu a kontaktné údaje. 

 

11.9.   Platiteľ dane je povinný správcovi dane písomne oznámiť vznik a zánik činnosti zariadenia             

           najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku resp. zániku činnosti zariadenia, a to na predpísanom  

           tlačive Oznamovacia povinnosť k miestnej dani za ubytovanie (ďalej len „Oznámenie“), ktoré   

           je prílohou č. 1  tohto VZN. V prípade ak daňovník nie je vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej  

           poskytuje vyššie uvedený predmet dane, je povinný k Oznámeniu priložiť aj nájomnú zmluvu. 
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11.10. Po splnení oznamovacej povinnosti správca dane oznámi platiteľovi dane evidenčné číslo  

           (totožné s variabilným symbolom). Pridelené evidenčné číslo je platiteľ dane povinný uvádzať  

            na všetkých dokladoch, ktoré bude vydávať pre účely dane za ubytovanie. 

 

11.11.  Platiteľ dane je povinný vybratú daň odvádzať správcovi dane do 15 dní po uplynutí   

           kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa daň vyberá bez vyrubenia a súčasne predložiť vyplnené  

           Hlásenie o výbere miestnej dane za ubytovanie, ktoré je prílohou č. 2 tohto VZN, o počte  

            prechodne  ubytovaných osôb za každé ubytovacie zariadenie na území mesta na samostatnom  

           tlačive. 

 

11.12.  Vyplnené Hlásenie o výbere miestnej dane za ubytovanie o počte prechodne ubytovaných osôb  

            je platiteľ dane povinný predložiť aj v prípade, že v sledovanom období odplatné prechodné  

            ubytovanie neposkytoval. 

 

11.13. Daň za ubytovanie odvedie platiteľ dane bezhotovostným prevodom, priamym hotovostným  

           vkladom na účet správcu dane, vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., IBAN: SK39 0200  

          0000 0000 1932 5622, alebo do pokladne Mesta Trebišov. 

 

11.14. Platiteľ dane je povinný pri platbe uviesť variabilný symbol v tvare: 153xxxxxxx, kde x je  

          pridelené evidenčné číslo. 

 

Článok 12 

Spoločné ustanovenia pre miestne dane 

 

12.1. Daňovník je povinný označiť platbu miestnej dane symbolmi uvedenými v rozhodnutí.   

 

12.2. Záležitosti neupravené týmto VZN sa riadia zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov a zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších 

predpisov. 

 

12.3. Správca dane pri miestnych daniach uvedených v ods. 1.3. tohto VZN nebude vyrubovať daň  

         v úhrne do sumy 3 €. 

 

Článok 13 

Záverečné ustanovenia 

 

13.1. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa DÁTUM uznesením č.. 

 

13.2. VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2023. 

 

13.3.  Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 164/2019 o miestnych daniach a jeho  

          dodatok č. 1. 

 

 

 

 

 

                   PhDr. Marek Čižmár 

          primátor 

 

 



Návrh 

Strana 10 z 11 

 

 

Príloha č. 1 Oznamovacia povinnosť  k miestnej dani za ubytovanie 

 

 

Evidenčné číslo: ....................... 

 

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ K MIESTNEJ DANI ZA 

UBYTOVANIE 
 

VZNIK činnosti ubytovacieho zariadenia                            Dátum vzniku: .................... 

ZÁNIK činnosti ubytovacieho zariadenia                            Dátum  zániku: ................... 

 

PLATITEĽ DANE ZA UBYTOVANIE (prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia) 

 

Meno a priezvisko/Obchodné meno: ................................................................................................... 

RČ/IČO:                                                     

................................................................................................... 

Adresa trvalého pobytu/sídlo:              .................................................................................................. 

Číslo účtu (IBAN/SWIFT):                       

.................................................................................................. 

 

ÚDAJE O UBYTOVACOM ZARIADENÍ (v ktorom prevádzkovateľ poskytuje odplatné prechodné ubytovanie)  

 

Názov ubytovacieho zariadenia            ................................................................................................. 

Adresa:                                                      ................................................................................................. 

Kategória zariadenia:                              ................................................................................................. 

Zodpovedná osoba:                                 ................................................................................................ 

Kontakt (telefón, mail):                           ................................................................................................ 

 

Spôsob evidencie:                                     kniha ubytovaných hostí             elektronická evidencia hostí                

 

Svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť a úplnosť vyplnených údajov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trebišov, dňa:                                                                                 podpis platiteľa dane, pečiatka 

 

 

 
Príloha: Výpis z obchodného/živnostenského registra, zriaďovacie listina, list vlastníctva alebo nájomná zmluva 
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Príloha č. 2 Hlásenie o výbere miestnej dane za ubytovanie 

 

 

HLÁSENIE O VÝBERE MIESTNEJ DANE ZA UBYTOVANIE 

 
Podľa platného VZN mesta Trebišov o miestnych daniach je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia 

povinný vybratú daň za ubytovanie odvádzať do 15 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka bez 

vyrubenia a súčasne predložiť Hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb. 

 

Obdobie/rok: ....................... 

Evidenčné číslo: ................... 

 

Údaje o platiteľovi 
 

Obchodné meno/názov  

IČO  

Názov ubytovacieho zariadenia  

Adresa ubytovacieho zariadenia  

Meno a priezvisko zodpovednej osoby  

Kontakt – telefón, e-mail  

 

 

Výška vybranej dane za ubytovanie 
 

Počet prenocovaní Sadzba dane DAŇ (počet prenocovaní x sadzba dane 

   

 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v hlásení sú správne a úplné. 

 

Daň je možné zaplatiť na účet správcu dane – č. účtu: IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622, 

variabilný symbol: 153/evidenčné číslo, konštantný symbol: 0558, vedený vo Všeobecnej úverovej 

banke, a.s., alebo v hotovosti pri platbách do 300 € v pokladni MsÚ, kancelária prvého kontaktu – 

prízemie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trebišov, dňa:                                                                         podpis platiteľa dane, pečiatka                                                 

 

 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
 

Číslo: 23 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022 

 

 

Názov materiálu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  

 

 

Obsah materiálu: - návrh dodatku 

                         - dôvodová správa 

    

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

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

stavebnými odpadmi. 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Ing. Marek Elek, referent pre ochranu životného prostredia 

 

V Trebišove 05. 12. 2022 

 

 

 

                                                                                                      

 

                                                                                                            PhDr. Marek Čižmár  v. r. 
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.../2022 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV 
 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g), § 4 ods. 5 písm. 

a) bod 2 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a podľa ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení (ďalej len "VZN"):  

 

I. ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1.1. Toto VZN upravuje: 

 

a) práva a povinnosti mesta v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi,  

b) práva a povinnosti pôvodcov komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov,  

c) povinnosti držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane 

jeho zberu a prepravy na území mesta vrátane osoby oprávnenej na nakladanie s 

komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,  

d) povinnosti vlastníka alebo správcu nehnuteľností v oblasti nakladania s 

komunálnymi odpadmi,  

e) povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje podnikateľskú 

činnosť na území mesta (ďalej ako „podnikateľský subjekt“),  

f) podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom,  

g) podrobnosti o nakladaní s drobným stavebným odpadom,  

h) podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,  

i) podrobnosti o spôsobe zberu drobného stavebného úradu,  

j) podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  



k) podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a 

reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,  

l) podrobnosti o nakladaní s objemným odpadom a odpadu z domácností s obsahom 

škodlivých látok,  

m) podrobnosti o nakladaní s triedenými zložkami komunálnych odpadov, a to najmä:  

• elektroodpadov z domácností,  

• odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, 

• použitých prenosných batérii a akumulátorov a automobilových batérii 

a akumulátorov 

• veterinárnych liekov a humánnych liekov 

• spôsobe zberu textilu a śatstva 

• jedlých olejov a tukov 

n) podrobnosti o spôsobe zberu odpadových pneumatík,  

o) podrobnosti o spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,  

p) podrobnosti prevádzkovania zberného dvora,  

q) nakladanie s odpadom zo žúmp a septikov,  

r) podmienky školského zberu papiera.  

1.2. Toto nariadenie je záväzné pre všetky fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov 

a právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi, ďalej 

pre všetky fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s drobnými stavebnými 

odpadmi, pochádzajúcimi z územia mesta a na nakladaní aj s inými odpadmi, ak tak 

určuje osobitný predpis (§ 80, § 81 zákona o odpadoch).  

1.3. Každá fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba je povinná zapojiť 

sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste.  

 

Článok 2 

Účel a cieľ odpadového hospodárstva mesta 

 

2.1 Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie 

vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s 

odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.  

2.2 Účelom odpadového hospodárstva mesta Trebišov (ďalej len „mesto“) je zabezpečenie 

súboru činností zameraných na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi v súlade s osobitným predpisom (§ 3, § 80 - § 82 zákona o 

odpadoch) a hierarchiou odpadového hospodárstva, ktoré stanovuje záväzné poradie 

týchto priorít: 

a) predchádzanie vzniku odpadu  

b) príprava na opätovné použitie  

c) recyklácia  

d) iné zhodnocovanie 

e) zneškodňovanie. 

2.3 Cieľom odpadového hospodárstva mesta je vytvorenie funkčného miestneho systému 

nakladania s komunálnym odpadom vrátane zvýšenia prípravy na opätovné použitie 

a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo  

2.4 Pôvodca alebo držiteľ odpadu môže predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti 

napríklad:  

a) domácim kompostovaním, komunitným kompostovaním,  

b) uprednostňovaním nákupu vo vratných obaloch a kupovaním väčších balení,  

c) používaním výrobkov z recyklovaných materiálov,  



d) predchádzajúcim plánovaním a premyslením nákupu (potravín, spotrebných vecí a 

pod.),  

e) odmietnutím nevyžiadanej pošty,  

f) nákupom tovarov a vecí, ktoré sú z trvácnych materiálov, opraviteľné, 

opakovateľne použiteľné,  

g) využívaním nabíjateľných batérií,  

h) nákupom vecí do opakovateľne použiteľných obalov (textilné tašky, nákup 

čapovanej drogérie a kozmetiky a pod.),  

i) používaním opakovateľne použiteľných obalov (sklenené alebo kovové fľaše na 

nápoje),  

j) opätovným využívaním vecí na iný účel,  

k) používaním úsporných žiariviek a pod.,  

l) odovzdaním vecí na prípravu na jeho opätovné použitie na zberných dvoroch,  

m) recykláciu najmä správnym triedením odpadu a jeho odovzdaním na ďalšie 

materiálové spracovanie (odovzdanie na zbernom dvore, do kontajnerov počas dní 

čistoty, odovzdaním do zberných surovín, do špeciálnych nádob na odpad – textil, 

elektroodpad, do predajní so spätným zberom a pod.).  

 

II. ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 3 

Základné pojmy 

 

3.1 Základné pojmy vymedzené v zmysle zákona o odpadoch: 

a) Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský 

odpad z domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích 

zariadení a maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a 

porovnateľný biologický odpad z potravinárskych závodov.  

b) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky 

rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady 

[§ 105 ods. 3 písm. b) zákon o odpadoch].  

c) Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym 

spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z 

papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.  

d) Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so 

sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje 

pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi 

samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, 

kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.  

e) Drobný stavebný odpad (ďalej tiež „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác 

vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

f) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.  

g) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z 

obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím 

charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z 

elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia 

ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.  



h) Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v 

určenom čase, ktorý mesto zverejní na webovej stránke mesta. Tento zber spočíva v 

pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, 

pričom mesto o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste 

obvyklým.  

i) Komunálny odpad (ďalej tiež „KO“) je  

a. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a 

lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, 

odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a 

akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,  

b. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento 

odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.  

j) Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa zákona o miestnych daniach a 

miestnom poplatku vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov 

vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.  

k) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a 

zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej 

starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo 

sprostredkovateľa.  

l) Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú 

v prílohe osobitného predpisu. 

m) Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej 

zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi 

povinný sa jej zbaviť.  

n) Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie 

vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie 

s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.  

o) Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) je právnická osoba so 

sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne 

výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov 

Európskej únie. OZV, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe 

zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených 

výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom OZV nie je dosahovanie zisku.  

p) Pneumatika na účely zákona o odpadoch je súčasť sústavy kolesa, určeného pre 

motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo 

syntetického kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika. 

Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.  

q) Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom.  

r) Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká 

alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich 

výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. Pôvodca odpadu je 

poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného 

predpisu. 

s) Prevádzkovateľ kuchyne je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, 

ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Zariadenie spoločného 

stravovania je zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a 

podávaním pokrmov a nápojov. Patria sem reštaurácie, školské kuchyne, 



stravovacie zariadenia domovov sociálnych služieb, stravovacie prevádzky 

zdravotníckych zariadení, hotely, penzióny a pod.  

t) Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného 

výrobku, ustanovených v zákone o odpadoch alebo v osobitnom predpise, 

vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých 

cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len 

„vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného 

zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria 

ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie 

vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným 

prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na 

zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.  

u) Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa 

odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme v súlade so zákonom o 

odpadoch.  

v) Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený 

na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej 

bola udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení 

vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu 

batérií a akumulátorov.  

w) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú 

zložky komunálnych odpadov.  

x) Úprava odpadu je fyzikálny proces, tepelný proces, chemický proces alebo 

biologický proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom 

zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s 

ním alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia.  

y) Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa 

vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, batérie a 

akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky.  

z) Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo 

fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu, a to na 

základe zmluvy s mestom a príslušnou OZV, uzavretej v súlade so zákonom o 

odpadoch.  

aa) Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca 

batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a 

výrobca neobalového výrobku.  

bb) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného 

triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na 

spracovanie odpadov.  

cc) Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov zriadené obcou a prevádzkované obcou alebo osobou, ktorá má 

uzatvorenú zmluvu s obcou na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa 

vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.  

dd) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné 

využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v 

širšom hospodárstve alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto 

funkcie.  

ee) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a 

zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za 



vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, 

ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.  

ff) Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po 

vytriedení zložiek komunálneho odpadu.  

gg) Zneškodňovaním odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak 

je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.  

hh) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za:  

ii) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,  

jj) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (okrem 

podnikateľov a právnických osôb),  

kk) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, 

ll) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek 

komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a  

mm) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,  

nn) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený 

množstvový zber drobného stavebného odpadu.  

oo) Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným 

vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia 

a podkrovie.  

pp) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých 

bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.  

qq) Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (spoločenstvo) alebo 

iná právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových 

priestorov uzatvoria zmluvu o výkone správy (správca) je správca. Správca 

zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome 

(ďalej len „správca“).  

rr) Nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Pre 

účely VZN najmä bytové domy a nebytové priestory vo vlastníctve fyzických a 

právnických osôb, rodinné domy, nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu 

(napr. chaty), pozemky, stojiská zberných nádob.  

ss) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (BRO) pre účely tohto VZN je odpad 

zo zelene na pozemkoch fyzických osôb, odpad vznikajúci pri údržbe verejnej 

zelene, vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta.  

tt) Domáce kompostovanie je kompostovanie vlastných biologicky rozložiteľných 

odpadov vhodných na kompostovanie v kompostovacom zásobníku alebo v 

domácom kompostovisku priamo u pôvodcu a súčasné používanie takto 

vytvoreného kompostu samotným pôvodcom. Tento spôsob predstavuje 

predchádzanie vzniku odpadu.  

uu) Kalendár vývozu je harmonogram, v ktorom sú presne určené termíny na zber a 

zvoz komunálneho odpadu a vybraných triedených zložiek komunálneho odpadu.  

vv) Kompozitné obaly - viacvrstvové kombinované materiály (ďalej len VvKM) sú 

materiály tvorené z troch až šiestich kompaktne spojených vrstiev (kartón, 

hliníková fólia, plastová fólia), ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. 

ww) Komunitné kompostovanie je kompostovanie vlastných biologicky rozložiteľných 

odpadov vhodných na kompostovanie v kompostovacom zásobníku so zapojením 

sa viacerých domácností alebo pochádzajúce z viacerých nehnuteľností (vykonáva 

ho skupina ľudí v určitej lokalite) na súkromnom alebo verejnom priestranstve a 

súčasné používanie takto vytvoreného kompostu pôvodcami (využívanie pre 

vlastnú potrebu komunity). Miesto na zriadenie komunitného kompostoviska na 



verejnom priestranstve musí byť písomne odsúhlasené mestom. Tento spôsob 

predstavuje predchádzanie vzniku odpadu.  

xx) Kovové obaly sú obaly od rôznych potravín, konzervovanej zeleniny, mäsa, 

mäsových výrobkov a nápojov (plechovky). Patria sem aj reťaze, kovové nádoby, 

kovové hračky, drobné kovové kuchynské predmety, kovové fľaše, viečka, použité 

fólie od jogurtov a pod. Nesmú byť intenzívne znečistené napr. zvyškami farieb, 

olejom, potravinami a pod. Nepatria sem obaly z rôznych farieb, glejov, tlakové 

nádoby.  

yy) Náhradné stanovište zberných nádob je dočasné miesto vyhradené na 

umiestnenie zberných nádob. Je to technicky vhodne upravená plocha na dočasné 

umiestnenie zberných nádob, ktorej dočasné umiestnenie na verejnom priestranstve 

je písomne odsúhlasené mestom, do doby zriadenia riadneho stojiska zberných 

nádob.  

zz) Objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer 

umiestniť v štandardných zberných nádobách, alebo ich množstvo presahuje objem, 

ktorý je možné štandardnými nádobami vyviezť v rámci stanoveného 

harmonogramu vývozu.  

aaa) Oddelene vytriedený odpad z domácnosti s obsahom škodlivých látok (odpad s 

nebezpečnými vlastnosťami) je odpad označovaný ako tzv. nebezpečné odpady 

alebo látky (napr. žiarivky s obsahom ortuti, odpadové oleje, odpadové farby 

vznikajúce v domácnosti a iné), ktorý sa zbiera na účely ich zhodnotenia alebo 

zneškodnenia.  

bbb) Na nakladanie s KO a DSO na území mesta je oprávnená právnická alebo 

fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu na vykonávanie 

zberu vrátane mobilného zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania 

KO a DSO na území mesta s výnimkou nakladania biologicky rozložiteľného 

kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne.  

ccc) (ďalej „oprávnená osoba“). Oprávnená osoba disponuje príslušnými súhlasmi 

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vo veci zabezpečenia výkonu 

požadovaných zmluvných činností.  

ddd) Správca dane je Mesto Trebišov.  

eee) Správcom nehnuteľnosti pre:  

fff) rodinný dom je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na základe 

zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na 

základe iného právneho úkonu,  

ggg) bytový dom alebo rodinný dom s nájomnými bytmi je:  

a. vlastník,  

b. nájomca na základe zmluvy o nájme alebo iný oprávnený užívateľ tejto 

nehnuteľnosti na základe iného právneho úkonu,  

c. správca pre nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta,  

hhh) bytový dom vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve fyzických osôb alebo 

právnických osôb je správca,  

iii) ostatné budovy na bývanie je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, 

správca na základe zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto 

nehnuteľnosti na základe iného právneho úkonu,  

jjj) nebytový priestor v bytovej budove slúžiacej na podnikateľské účely alebo iné ako 

podnikateľské účely je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na 

základe zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti 

na základe iného právneho úkonu,  



kkk) nebytovú budovu je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na 

základe zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti 

na základe iného právneho úkonu,  

lll) inžiniersku stavbu je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na 

základe zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti 

na základe iného právneho úkonu,  

mmm) nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (napríklad chata, chatová osada, 

byt, nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada) je vlastník, nájomca na 

základe zmluvy o nájme, správca na základe zmluvy o výkone správy alebo iný 

oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe iného právneho úkonu.  

nnn) Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých 

vlastníkov, správcom nehnuteľnosti je zástupca vlastníkov alebo správca určený 

vlastníkmi, alebo každý vlastník sám. Ak je vlastníkom štát alebo mesto, správcom 

nehnuteľnosti je správca. 

ooo) Stanovište zberných nádob je miesto vyhradené na umiestnenie zberných nádob. 

Je to technicky vhodne upravená plocha prístupná vlastníkovi, nájomcovi alebo 

správcovi nehnuteľnosti a zamestnancom a vozidlám oprávnenej osoby 

zabezpečujúcim zber a prepravu komunálnych odpadov, ktorej umiestnenie na 

verejnom priestranstve je písomne odsúhlasené mestom.  

ppp) Stojisko zberných nádob je zariadenie alebo miesto vyhradené na stále 

umiestnenie zberných nádob pre KO na verejnom alebo súkromnom priestranstve. 

Je to miesto s technicky vhodne upravenou plochou, uzatvorené 4 stenami, so 

strešným prekrytím s uzamykateľným systémom (napr. zámok, čip a pod.) 

prístupná vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi nehnuteľnosti a zamestnancom a 

vozidlám oprávnenej osoby zabezpečujúcim zber a prepravu KO. V prípade, že ide 

o stojisko, ktoré je majetkom mesta, okruh užívateľov, jeho umiestnenie, veľkosť, 

uzamykací systém a iné podmienky vyhotovenia a užívania sú stanovené mestom.  

qqq) Systém zberu je spôsob zberu a prepravy KO na území mesta, spôsob triedenia 

jednotlivých zložiek KO, spôsob nakladania s DSO, určenie počtu a typu zberných 

nádob, kontajnerov a určenie miesta na ukladanie týchto odpadov za účelom ich 

zhodnotenia alebo zneškodnenia.  

rrr) Zberovou spoločnosťou je právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má s 

mestom uzatvorenú zmluvu na vykonávanie zberu vrátane mobilného zberu, 

prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania KO a DSO na území mesta.  

sss) Zberná nádoba je nádoba, kontajner, veľkokapacitný kontajner, odpadkový kôš 

alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným nariadením na zber a ukladanie 

zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek KO za účelom ich 

prechodného zhromaždenia do doby ich odvozu. Zberná nádoba je umiestnená na 

miestach na to určených – t. j. v stojisku zberných nádob, na stanovišti zberných 

nádob, na náhradnom stanovišti zberných nádob alebo na verejných priestranstvách 

v súlade s povolením mesta.  

ttt) IBV – individuálna bytová výstavba (rodinné domy)  

uuu) KBV – komplexná bytová výstavba (panelákové bytové domy)  

 

3.2 Pre účely tohto VZN sa medzi komunálne odpady nezaraďujú staré vozidlá, odpadové 

pneumatiky, odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a 

rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a čistiarní vrátane čistiarenského kalu, 

stavebný odpad ani odpad z demolácií.  

 

 



Článok 4 

Všeobecné pravidlá pre nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi 

 

4.1 Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá: 

a) mesto, ak ide o 

a. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, 

b. zmesový odpad z iných zdrojov, 

c. oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a odpad z neobalových 

výrobkov z iných zdrojov a drobný stavebný odpad 

b) fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba ako pôvodca odpadu, ak ide o 

a. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, 

b. elektroodpad a použité batérie a akumulátory (§ 81 ods. 1 zákona o odpadoch). 

4.2 Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca 

odpadu. Mesto ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a 

ich zahrnie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

alebo ustanoví iný  spôsob ich úhrady.  

4.3 Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych 

odpadov,  pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca 

vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia 

osoba  

4.4 Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený 

zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, znáša mesto a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

4.5 Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, drobným 

stavebným odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady 

triedeného zberu  zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene 

zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov, hradí 

mesto z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

4.6 Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej 

do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom 

dvore, znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, organizácie zodpovednosti 

výrobcov alebo  tretie osoby, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom 

odpadu v meste.  

4.7 Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na 

území mesta výhradne zberová spoločnosť, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu na 

vykonávanie tejto činnosti. 

 

Článok 5 

Povinnosti pôvodcov odpadov 

(fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) 

 

5.1 Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný: 

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN, 

b) zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v meste, 

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v meste, 



d) ukladať komunálny odpad alebo ich oddelené zložky a drobný stavebný odpad na 

účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich 

systému zberu komunálneho odpadu v meste, 

e) odovzdať drobný stavebný odpad, za ktorý sa platí miestny poplatok len do 

zberného dvora, 

f) používať na uloženie zmesového komunálneho odpadu iba zbernú nádobu patriacu 

k nehnuteľnosti kde býva alebo sídli a dodržiavať zákaz vhadzovať zmesový 

komunálny odpad do zberných nádob určených pre iných účastníkov systému 

zberu, 

g) dbať, aby zberné nádoby boli v prevádzkyschopnom stave, ponechať ich na 

stanovisku, chrániť ich pred poškodením a odcudzením,  

h) platiť mestu miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,  

i) prednostne vylúčiť z komunálnych odpadov odpad z domácností s obsahom 

škodlivín a nakladať s ním v súlade s týmto nariadením, 

j) do zberných nádob neukladať tlejúci odpad a horúci popol, 

k) triediť komunálne odpady podľa jednotlivých druhov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,  

l) triediť zložky komunálnych odpadov, pre ktoré obec zabezpečuje triedený zber,  

m) v lokalitách, kde je zavedený triedený zber odpadu priamo v domácnostiach, 

vytriedený na jednotlivé zložky ukladať do pridelených vriec, 

n) v lokalitách, kde je zavedený triedený zber odpadu prostredníctvom zberných 

nádob v jednotlivých stojiskách, ukladať vytriedený komunálny odpad na 

jednotlivé zložky do označených zberných nádob donáškovým spôsobom, 

o) vytriedený biologicky rozložiteľný odpad prednostne ukladať na vlastné 

kompostovisko,  

p) nespaľovať ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, v 

domácnosti, záhrade a iných nehnuteľnostiach, 

q) zmesový komunálny odpad vkladať do zberných nádob na to určených tak, aby sa 

dali uzavrieť,  

r) odovzdať komunálne odpady iba zberovej spoločnosti, s ktorou má mesto 

uzatvorenú zmluvu, 

s) neznečisťovať stanovište zberných nádob a ich okolie, 

t) dbať, aby bol odpad na odvoz riadne pripravený v zberných nádobách na to 

určených a aby boli umožnené všetky práce spojené s odvozom, 

u) nevykladať k zbernej nádobe vrecia so zmesovým komunálnym odpadom, ukladať 

zmesový komunálny odpad vedľa zberných nádob je zakázané,  

v) oznámiť priebežne zodpovednému zamestnancovi zberovej spoločnosti 

preplňovanie zberných nádob a požiadať o zmenu frekvencie vývozu zbernej 

nádoby alebo veľkosti zbernej nádoby, 

w) všetky zmeny potrebné k určeniu poplatku je poplatník povinný ohlásiť mestu 

najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

5.2 Mesto zaviedlo  na svojom území označovanie zberných nádob elektronickým RFID 

čipom umiestneným na všetkých zberných nádobách na zmesový komunálny odpad. 

Ak sú zberné nádoby poškodené do tej miery, že nebude na nich možné umiestniť čipa 

tak, aby bol zabezpečený spoľahlivý prenos údajov a ich vyprázdnenie, je nevyhnutné 

zabezpečiť výmenu zberných nádob  

5.3 Zberná nádoba neoznačená elektronickým RFID čipom nebude obslúžená zberovou 

spoločnosťou. Označenie zbernej nádoby je podmienené prihlásením pôvodcu do 

systému  zberu komunálnych odpadov na Mestskom úrade na finančnom oddelení - 

správa daní a poplatkov splnením Oznamovacej povinnosti.  



5.4 Elektronický RFID čip je zakázané úmyselne poškodzovať, odstraňovať, prípadne 

inak s ním manipulovať. 

5.5 Elektronický RFID čip vždy inštaluje zodpovedný zamestnanec za účelom overenia 

objemu zbernej nádoby, intervalu vývozu zbernej nádoby, jej stojiska a prebratím 

elektronického čipu poplatníkom, čo tento potvrdí svojím podpisom na odovzdávacom 

a preberacom protokole.  

 

Článok 6 

Práva a povinnosti mesta  

 

6.1 Mesto je povinné zaviesť vhodný systém zberu a prepravy odpadov v súlade s 

hierarchiou odpadového hospodárstva. Práva a povinnosti vyplývajú zo zákona o 

odpadoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.  

6.2 Mesto je povinné:  

a) zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej 

území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom 

vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového 

komunálneho odpadu v meste,  

b) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:  

a. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého 

pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje 

zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) (§ 83 

ods. 1 zákona o odpadoch),  

b. jedlých olejov a tukov z domácností a  

c. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z 

cintorínov,  

c) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre 

papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky,  

d) umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a 

akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej OZV na ich náklady:  

a. zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z 

domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov,  

b. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber 

komunálnych odpadov,  

e) umožniť OZV pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych 

odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe 

zmluvy s ňou,  

f) na žiadosť OZV poskytnúť údaje v súlade so zákonom o odpadoch,  

g) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných 

odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s 

obsahom nebezpečných látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, 

zabezpečiť zber drobných stavebných odpadov v súlade s týmto VZN,  

h) zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis 

celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v 

meste a konkrétnych opatrení zavedených na podporu predchádzania vzniku 

odpadu na území mesta,  

i) zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň 

zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov,  

j) zaraďovať odpady podľa katalógu odpadov (príslušná vyhláška MŽP SR),   



k) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o 

ich zhodnotení a zneškodnení,   

l) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva, ministerstvu a OZV,  

m) uchovávať ustanovené údaje z evidencie,   

n) informovať pôvodcov a držiteľov odpadov so schváleným harmonogramom vývozu 

odpadu spôsobom v mieste obvyklým (lokálne médiá, mestské noviny, webová 

stránka a pod.),   

o) orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve poskytnúť pravdivé a úplné 

informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,   

p) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom 

hospodárstve,   

q) vykonať a zabezpečiť iné povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch.  

 

6.3 Mesto má právo:  

a) zaviesť na území mesta systém zberu odpadu,  

b) vykonávať kontrolu a monitoring nakladania s odpadmi na území mesta,  

c) požadovať potrebné informácie na plnenie povinností podľa zákona o odpadoch od 

prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného 

stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo 

drobnými stavebnými odpadmi na území mesta,  

d) usmerňovať činnosť v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta,  

e) prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky.  

6.4 Mesto ďalej:  

a) spolupracuje s verejnoprospešnými organizáciami, inštitúciami, školami, 

záujmovými občianskymi združeniami a pod. s cieľom zvyšovať povedomie a 

zapojenie pôvodcov odpadov na území mesta na úseku predchádzania, 

obmedzovania, opätovného využitia, triedenia, recyklácie a znižovania 

nebezpečnosti komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov,  

b) poskytuje držiteľovi odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení na 

nakladanie s odpadmi na území mesta,  

c) a vykonáva iné činnosti súvisiace s odpadovým hospodárstvom.  

 

Článok 7 

Práva a povinnosti držiteľa odpadu 

 

7.1 Pôvodca a držiteľ komunálnych odpadov má právo na:  

a) zber a na pravidelný odvoz zmesového komunálneho odpadu za účelom jeho 

zhodnotenia alebo zneškodnenia za poplatok, ktorý je určený vo príslušnom VZN  

b) zber a pravidelný bezplatný odvoz zložiek komunálnych odpadov v rámci  

triedeného zberu, ak tieto nie sú znehodnotené a nachádzajú sa v zbernej nádobe na 

to určenej týmto VZN, pričom ide o tieto zložky: odpady z obalov a odpadov z 

neobalových výrobkov (papier a lepenka, plasty, kovy a kovové obaly, 

viacvrstvové kombinované materiály, sklo) v súlade s týmtoVZN,  

c) zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpad zo záhrad v prípade, ak pôvodca a 

držiteľ nepredchádza vzniku tohto odpadu v súlade s týmto VZN,  

d) zber a odvoz jedlých olejov a tukov z domácností v súlade s týmto VZN,,  

e) bezplatné odovzdanie elektroodpadu z domácností v súlade s týmto VZN, 



f) bezplatné odovzdanie použitých batérií a akumulátorov do systému oddeleného 

zberu v súlade s týmto VZN, 

g) na zber a odvoz objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho 

odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo 

zneškodnenia, a to minimálne 2-krát ročne v súlade s týmto VZN,,  

h) odovzdanie drobného stavebného odpadu na zberný dvor v súlade s týmto VZN,  

i) na bezplatný odvoz vianočných stromčekov v termíne do 31.januára, pričom 

stromčeky musia byť umiestnené pri stojiskách alebo stanovištiach zberných nádob 

pre bytové domy v KBV a pre bytové domy a rodinné domy v časti IBV bude tento 

odvoz zrealizovaný v rámci pravidelného zberu biologicky rozložiteľného odpadu 

zo záhrad do 31. januára,  

j) poskytnutie zberných nádob v množstve a druhu zodpovedajúcim systému zberu, v 

súlade so zákonom o odpadoch a týmto nariadením,  

k) na vykonanie náhradného plnenia (odvoz komunálneho odpadu) zo strany 

oprávnenej osoby na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi, a to v prípade, že dôjde k nedodržaniu jej povinností vyplývajúcich zo 

zmluvy, alebo k prekážke na strane oprávnenej osoby,  

l) na informácie o systéme nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta vrátane triedeného zberu v meste, o spôsobe 

zberu a prepravy komunálnych odpadov, o nakladaní s biologicky rozložiteľným 

komunálnym odpadom a s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom, o 

spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých 

látok, o spôsobe zberu elektroodpadov z domácností, batérií a akumulátorov, 

veterinárnych liekov a humánnych liekov, o spôsobe nahlasovania nezákonne 

umiestneného odpadu (tzv. čierne skládky), o prevádzkovaní zberného dvora, 

spôsobe zberu drobného stavebného odpadu, o harmonograme odvozu zložiek 

komunálneho odpadu v rámci triedeného zberu v časti IBV, o výške miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, o prevádzkovaní 

zberného dvora a na iné relevantné informácie v zmysle zákona o odpadoch.  

7.2 Pôvodca komunálnych odpadov je povinný zapojiť sa do nastaveného systému zberu 

komunálnych odpadov v meste prostredníctvom správcu nehnuteľnosti; povinnosť 

zapojiť sa do systému zberu pôvodcovi odpadu vzniká dňom, ktorým nastane 

skutočnosť uvedená v osobitnom predpise.  

7.3 Ak pôvodca nie je zapojený do systému zberu, je povinný zapojiť sa do neho a 

prihlásiť sa na mestskom úrade najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní od vzniku 

povinnosti ukladajúcej platiť miestny poplatok za komunálny odpad.  

7.4 Pôvodca a držiteľ(fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba) komunálnych 

odpadov je ďalej povinný: 

a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa 

Katalógu odpadov, 

b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označiť ich 

určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch, 

a) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, 

b) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o 

odpadoch, 

c) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, 

d) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje, 



e) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve vykonať kontrolu, 

f) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom 

hospodárstve, 

g) iné povinnosti v zmysle § 14 zákona o odpadoch. 

 

 

Článok 8 

Povinnosti zberovej spoločnosti 

 

8.1 Zberová spoločnosť, ktorá na území mesta vykonáva zber a prepravu komunálnych 

odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľných 

kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, je povinná: 

a) zabezpečiť pravidelný odvoz zmesového komunálneho odpadu za účelom jeho 

zhodnotenia alebo zneškodnenia všetkým pôvodcom odpadu na území mesta, ktorí 

si splnili oznamovaciu povinnosť v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom 

poplatku voči mestu, 

b) vyprázdňovať zberné nádoby v takom rozsahu, aby nedošlo k hygienickým, 

bezpečnostným, ekologickým, požiarnym a iným ohrozeniam, príp. ku škode na 

majetku,  

c) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť do stojiska zberných nádob alebo na 

stanovište zberných nádob, 

d) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť 

e) uskutočňovať vývoz odpadu v zmysle harmonogramu vývozu zverejneného na 

webovej stránke mesta, 

f) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii súvisiacej s jej vysypaním 

zabezpečiť jej opravu alebo výmenu, okrem dôvodu jej preťaženia alebo 

úmyselného poškodenia,  

g) bezodkladne oznámiť zodpovednému zamestnancovi nesúlad údajov na 

elektronickom RFID čipe so zbernou nádobou, ku ktorej bol tento čip pridelený, 

h) neobslúžiť zbernú nádobu, ktorá nie je označená elektronickým RFID čipom, 

i) obslúžiť len zbernú nádobu, ktorá bude čítacím zariadením na zvozovom vozidle 

odsúhlasená, 

j) neobslúžiť zbernú nádobu, pri ktorej je na prvý pohľad zrejmé, že je v nej uložený 

odpad v rozpore s týmto nariadením (napr. kartón, plastové alebo sklenené fľaše, 

biologický odpad, stavebný odpad, elektronika), 

k) mesačne predkladať mestu evidenciu o množstve odpadov, s ktorými nakladala 

počas tohto obdobia, o ich druhovej skladbe, spôsobe nakladania s týmito odpadmi, 

spôsobe jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia. 

8.2 Zberová spoločnosť, ktorá na území mesta vykonáva zber a prepravu biologicky  

rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov z domácností s katalógovým 

číslom 20 01 08 v KBV je povinná: 

a) zabezpečiť pravidelný zber, odvoz a zneškodňovanie kuchynského odpadu 

z domácností v každom stojisku, 

b) zabezpečiť kompostovateľné vrecia do každej nádoby hnedej farby v každom 

stojisku,  

c) vyprázdňovať zberné nádoby v takom rozsahu, aby nedošlo k hygienickým, 

d) bezpečnostným, ekologickým, požiarnym a iným ohrozeniam, príp. ku škode na 

majetku, 

a) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť do stojiska zberných nádob, 

b) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob ich odstrániť 



e) uskutočňovať vývoz odpadu v zmysle harmonogramu vývozu zverejneného na 

webovej stránke mesta, 

f) mesačne predkladať mestu evidenciu prevzatých odpadov a vyhotovovať podklady 

k ročnému hláseniu o vzniku a nakladaní s odpadom. 

 

 

Článok 9 

Povinnosti výkupcu odpadu 

 

9.1 Vykonávať výkup vytriedených zložiek komunálnych odpadov na území mesta môže 

len ten, kto má s mestom uzatvorený zmluvný vzťah na vykonávanie tejto činnosti 

a zároveň má uzatvorený zmluvný vzťah s OZV (§ 16 ods. 3 zákona o odpadoch). 

9.2 Právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má uzatvorený zmluvný vzťah v 

zmysle bodu č. 9.1. tohto článku je povinná: 

a) oznamovať mestu výkup odpadu od fyzickej osoby ako aj údaje o druhu 

a množstve vyzbieraného odpadu (§ 16 ods. 2 písm. c) zákona o odpadoch), 

b) vykonávať výkup na vlastné náklady, 

c) zabezpečiť zhodnocovanie vykúpených odpadov a následne hodnoverne preukázať 

zhodnotenie vytriedených zložiek, 

d) dodržiavať všetky ustanovenia pre nakladanie s komunálnymi odpadmi v zmysle 

platnej legislatívy, 

e) preukázať oprávnenie na vykonávanie činnosti platným dokladom vydaným 

príslušným orgánom štátnej správy. 

 

Článok 10 

Triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do 

vyhradeného prúdu odpadu 

 

10.1 Oddelene zbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu sa 

rozumie: 

a) elektroodpad z domácností, 

b) použité batérie a akumulátory, 

c) odpady z obalov – papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály 

na báze lepenky (VKM), 

d) odpady z neobalovových výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov (papier, plast, sklo,) 

e) odpadové pneumatiky. 

10.2 Za vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému 

združeného nakladania s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu 

patriacej do vyhradeného prúdu zodpovedá zmluvná organizácia zodpovednosti 

výrobcov.  

 

III. ČASŤ 

ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU, SYSTÉM ZBERU A NAKLADANIA 

S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI ODPADU 

 

Článok 11 

Komunálne odpady a jeho zložky 

 



11.1 VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi komunálneho odpadu v 

zmysle Katalógu odpadov z podskupiny. 

11.2 Zložkami komunálneho odpadu v rámci triedeného zberu zavedeného na území mesta 

sa rozumejú:  

a) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, ako 

sú papier, sklo, plasty, kovy, kompozitné obaly na báze lepenky,  

b) biologicky rozložiteľný komunálny odpad a to všetky druhy biologicky 

rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady:  

a. odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,  

b. potravinový odpad a kuchynský odpad z domácností, ktorý je biologicky 

rozložiteľný,  

c. potravinový odpad a kuchynský odpad z kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, 

jedální, stravovacích zariadení a maloobchodných zariadení, ktorý je 

biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický odpad z potravinárskych 

závodov.  

c) jedlé oleje a tuky,  

d) odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, ktorý svojimi nebezpečnými 

vlastnosťami znižuje možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu a ktorý svojím 

charakterom zapríčiňuje negatívne vplyvy pri nakladaní s ním, napríklad chemické 

prípravky z domácností, oleje a tuky, farby, lepidlá, rozpúšťadlá, obaly znečistené 

týmito zložkami,  

e) elektroodpad z domácností, ktorým je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a 

z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím 

charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností, ako 

napríklad spotrebná elektronika, informačné technológie a telekomunikačné 

zariadenia, svietidlá, svetelné zdroje, zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu, 

hudobné zariadenia, elektrické a elektronické náradie, hračky, zariadenia na 

rekreačné a športové účely, zdravotnícke pomôcky, prístroje na monitorovanie a 

kontrolu,  

f) veľmi malý elektroodpad, ktorým je elektroodpad z domácností uvedený v písmene 

e) s vonkajším rozmerom najviac 25 cm,  

g) použité batérie a akumulátory, ktorými sú:  

a. prenosné batérie a akumulátory, napríklad gombíkový článok, súprava batérií 

alebo akumulátorov, ktoré sú hermeticky uzavreté, môžu sa ručne prenášať a  

b. automobilové batérie a akumulátory, napríklad batérie a akumulátory 

používané pre štartér, osvetlenie alebo spúšťanie motora vozidla15) a jeho 

osvetlenie,  

h) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a 

zdravotnícke pomôcky,  

i) objemný odpad, ktorým je napríklad nábytok, sanitárne zariadenie, dvere, okno, 

podlahová krytina, koberec, a pod.,  

j) iné komunálne odpady, ako je odpad z trhovísk, odpad z čistenia ulíc, kal zo 

septikov,  

k) drobný stavebný odpad, ktorým je odpad z bežných udržiavacích prác 

vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Komunálne odpady z domácností sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20: 

 

 



20 01 
ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO 

ZBERU OKREM 15 01 
  

20 01 01 papier a lepenka O 

20 01 02 sklo O 

20 01 03 
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na 

báze lepenky) 
O 

20 01 04 obaly z kovu O 

20 01 05 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob  
N 

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 

20 01 10 šatstvo O 

20 01 11 textílie O 

20 01 13 rozpúšťadlá N 

20 01 14 kyseliny N 

20 01 15 zásady N 

20 01 17 fotochemické látky N 

20 01 19 pesticídy N 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N 

20 01 25 jedlé oleje a tuky O 

20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N 

20 01 27 
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné 

látky 
N 

20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 O 

20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 O 

20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N 

20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 O 

20 01 33 
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a 

netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 
N 

20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O 

20 01 35 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 

01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) 
N 

20 01 36 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 

01 21, 20 01 23 a 20 01 35 
O 

20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 

20 01 39 plasty O 

20 01 40 kovy O 

20 01 40 01 meď, bronz, mosadz O 

20 01 40 02 hliník O 

20 01 40 03 olovo O 

20 01 40 04 zinok O 

20 01 40 05 železo a oceľ O 

20 01 40 06 cín O 

20 01 40 07 zmiešané kovy O 

20 01 41 odpady z vymetania komínov O 

20 02 ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z   



CINTORÍNOV 

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O 

20 02 02 zemina a kamenivo O 

20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady O 

20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY   

20 03 01 zmesový komunálny odpad O 

20 03 02 odpad z trhovísk O 

20 03 03 odpad z čistenia ulíc O 

20 03 04 kal zo septikov O 

20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O 

20 03 07 objemný odpad O 

20 03 08 drobný stavebný odpad O 

 

Článok 12 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom 

 

12.1 Zmesový komunálny odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové 

číslo 20 03 01 - zmesový komunálny odpad - O. 

12.2 Na území mesta sa zaviedol množstvový zber komunálnych odpadov s výnimkou 

lokalít, na ktoré sa množstvový zber nevzťahuje. 

12.3 Mesto zaviedlo na celom svojom území množstvový zber zmesového komunálneho 

odpadu, okrem ulíc Ivana Krasku, Jesenná, Pažitná, Záhradná (okrem individuálnej 

bytovej výstavby), Čsl. armády 2913/59A, M. R. Štefánika 2225/159, M. R. Štefánika 

2226/161, Petrovova 965/1 a Švermova 2049/2.  

12.4 Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom zahrňujúc zber, prepravu 

a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zabezpečuje na území mesta výlučne 

oprávnená osoba.  

12.5 Pri množstvovom systéme zberu určenom pre fyzické osoby žijúce celoročne 

v rodinných domoch si musí poplatník zvoliť dostatočnú frekvenciu vývozu.  

12.6 Ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti – 

bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých 

pôvodcov, ak sa títo nedohodnú, rozhodne mesto.  

12.7 Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu 

oprávnená osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s 

mestom.  Harmonogram vývozu je realizovaný na základe požiadaviek mesta, ktoré 

vychádzajú s podkladov súvisiacich s oznamovacou povinnosťou poplatníkov za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

12.8 Pôvodca odpadu môže nahlásiť mestu mimoriadny vývoz zmesového komunálneho 

odpadu. V prípade umiestnenia zmesového komunálneho odpadu mimo zberných 

nádob na to určených, zberová spoločnosť oznámi mestu uskutočnenie mimoriadneho 

vývozu zmesového komunálneho odpadu vykonaného nad rámec stanoveného 

objemu, ktorý sa mal vyviezť. Mimoriadny vývoz bude spoplatnený podľa sadzby 

uvedenej vo všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady.  

12.9 Ďalšie nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom zabezpečuje oprávnená osoba 

v oprávnenom zariadení, ktoré spĺňa všetky legislatívne náležitosti.  

12.10 Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu zmesového komunálneho odpadu pre 

fyzické osoby – občanov sú:  

a) pre rodinné domy zberná nádoba o objeme 110 l (kuka nádoba) a zberná nádoba 

o objeme 120 l (plastový kontajner), 



b) pre bytové domy so stanovišťom zberných nádob ulica: Čsl. Armády 2913/59A, M. 

R. Štefánika 2225/159, M. R. Štefánika 2226/161, Petrovova 965/1 a Švermova 

2049/2 zberná nádoba o objeme 120 l, 660 l a 1100l, 

c) pre bytové domy so stojiskom zberných nádob: 

• zberná nádoba o objeme 240 l (1 x 240 l) 

• zberná nádoba o objeme 480 l (2 x 240 l) 

• zberná nádoba o objeme 720 l (3 x 240 l) 

• zberná nádoba o objeme 660 l (1 x 660 l) 

• zberná nádoba o objeme 1 320 l (2 x 660 l) 

• zberná nádoba o objeme 1 980 l (3 x 660 l) 

• zberná nádoba o objeme 2 640 l (4 x 660 l) 

• zberná nádoba o objeme 1 100 l (1 x 1 100 l) 

• zberná nádoba o objeme 2 200 l (2 x 1 100 l) 

• zberná nádoba o objeme 3 300 l (3 x 1 100 l) 

d) pre individuálnu a bytovú výstavbu uliciach Ivana Krasku, Jesenná, Pažitná, 

Záhradná (okrem individuálnej bytovej výstavby) zberná nádoba o objeme 7 m3 

(veľkoobjemový kontajner – VOK). 

12.11 Frekvencia vývozu zberných nádob na zmesový komunálny odpad sa určuje 

nasledovne: 

a) pre rodinné domy: 

• 1 krát týždenne 

• 1 krát za dva týždne 

• 1 krát mesačne (platí len pre vlastníkov trvalo neobývaných rodinných 

domov, v ktorých nemá trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo sídlo iný 

poplatník a osamelo žijúcich poplatníkov, ak v rodinnom dome, ktorý 

obývajú, nemá hlásený trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo sídlo iný 

poplatník). 

b) pre bytové domy so stanovišťom zberných nádob ulica: Čsl. Armády 2913/59A, M. 

R. Štefánika 2225/159, M. R. Štefánika 2226/161, Petrovova 965/1 a Švermova 

2049/2 sa určuje v zmysle harmonogramu vývozu, ktorý je zverejnený na webovom 

sídle mesta. 

c) pre bytové domy so stojiskom zberných nádob uvedených v odseku 13.1. sa určuje 

nasledovne: 

 

Čísla stojísk zberných nádob Frekvencia vývozu 

13, 16, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 35, 37, 

38, 40, 41, 43, 44, 49 
3 krát týždenne 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 

17, 18,21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 

42, 45, 46, 47,48, 50, 51 

4 krát týždenne 

 

12.12 Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad z domácností obyvateľov mesta 

poskytuje mesto na náklady mesta. Tieto nádoby sú vo vlastníctve mesta. 

K poskytnutiu zbernej nádoby na komunálny odpad z domácností je potrebná zmluva 

o výpožičke, ktorá je zároveň potvrdením o vzniku užívacieho vzťahu medzi mestom 

a občanom mesta, ktorému bola zberná nádoba poskytnutá. Systém poskytnutia 

zberných nádob na komunálny odpad je nasledovný: 

a) k rodinnému domu s počtom do 8 osôb je pridelená jedna 120 litrová nádoba, 



b) pre viac ako 8 členné domácnosti žijúce v rodinnom dome sú pridelené dve 120 

litrové zberné nádoby a to na základe písomnej zmluvy o výpožičke, 

c) pri predložení potvrdenia od ošetrujúceho lekára alebo ÚPSVaR o odkázanosti 

používania inkontinenčných pomôcok je možné požiadať v IBV o 1 ks zbernej 

nádoby navyše bezodplatne iba s frekvenciou vývozu 1x týždenne, 

d) pre bytové domy na sídliskách sú poskytované 240 l, 660 l a 1 100 l nádoby, 

pričom na osobu v rámci každého stojiska pripadá v priemere 9,66 l nádoby. 

12.13 Komunálny odpad vznikajúci pri pohybe osôb na verejných priestranstvách je 

ukladaný do odpadkových košov.  

12.14 Mesto do poplatku môže zahrnúť aj náklady na zbernú nádobu na zmesový 

komunálny odpad a náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích 

zásobníkov na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje 

rozšírená zodpovednosť.  

12.15 Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny odpad len očipovaný typ 

zberných nádob schválený mestom s označenou frekvenciou vývozu a zodpovedajúci 

systému zberu.  

12.16 V prípade, ak dôjde znehodnoteniu nádoby alebo jej strate pred uplynutím jej 

životnosti, je užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Takto 

zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN.  

12.17 Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia podnikajúci na území mesta, si 

v rámci množstvového zberu, ktorý sa uskutočňuje v zmysle harmonogramu vývozu 

komunálneho odpadu, si zabezpečia z týchto typov zberných nádob: 

a) 110 l (kuka nádoba), 120 l (plastový kontajner), 240 l (plastový kontajner) 

b) 660 l a 1100 l zberná nádoba – maloobjemový kontajner, 

c) individuálne - objem celkovej zbernej nádoby (V) sa určí vzorcom 

 

V = (110 × n) + (120 × n) + (240 × n) + (660 × n) + (1 100 × n), kde n je počet nádob. 

 

12.18 Frekvencia vývozu zberných nádob na komunálny odpad sa určuje: 

a) 1 x mesačne (platí len pre vlastníkov trvalo neobývaných rodinných domov, v 

ktorých nemá trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo sídlo iný poplatník a osamelo 

žijúcich poplatníkov, ak v rodinnom dome, ktorý obývajú, nemá hlásený trvalý 

pobyt, prechodný pobyt alebo sídlo iný poplatník) 

b) 1 krát za dva týždne 

c) 1 krát týždenne 

d) 2 krát týždenne 

e) viac krát týždenne. 

12.19 Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom využívajúcim množstvový 

zber sa prísne zakazuje ukladať odpad, ktorý vzniká pri bezprostrednom výkone 

činnosti tvoriacej predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej 

osoby podnikateľa, do nádob určených na komunálny odpad rozmiestnených v rámci 

mesta.  

12.20 Mesto si vyhradzuje právo kedykoľvek náhodne prostredníctvom zberovej spoločnosti 

vykonať kontrolu množstva vyprodukovaného a odvezeného odpadu.  

12.21 Zberné nádoby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov sú vo vlastníctve 

týchto subjektov a musia byť v súlade s týmto VZN. Vlastník objektu, ktorý tento 

objekt užíva alebo prenajíma inej osobe je povinný zabezpečiť zbernú nádobu na 

komunálny odpad na vlastné náklady.  

12.22 Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové 

komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať 



akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (napr. zemina, kamene), zložky 

triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad.  

12.23 Zber podľa harmonogramu vývozu, prepravu a zneškodňovanie zmesového 

komunálneho odpadu zabezpečuje na území mesta výhradne zberová spoločnosť, s 

ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti.  

12.24 Harmonogram vývozu je zverejnený obvyklým spôsobom oznamovania.  

 

Článok 13 

Umiestnenie zberných nádob na komunálny odpad 

 

13.1 Zberné nádoby na ukladanie komunálneho odpadu pre bytové domy sú umiestnené v 

uzamykateľných stojiskách zberných nádob, ktoré boli vybudované mestom alebo v 

stanovištiach zberných nádob.  

 

Určenie jednotlivých stojísk zberných nádob pre bytové domy: 

 

Stojisko Ulica Vchody bytových domov 

1 Kpt. Nálepku 

Kpt. Nálepku 1448/20 

Kpt. Nálepku 1448/22 

Kpt. Nálepku 1449/24 

Kpt. Nálepku 1449/26 

Kpt. Nálepku 1450/10 

Kpt. Nálepku 1450/12 

Kpt. Nálepku 1451/6 

Kpt. Nálepku 1451/8 

Kpt. Nálepku 1452/2 

Kpt. Nálepku 1452/4 

2 Hurbanova 
Hurbanova 2260/27 

Hurbanova 2260/28 

3 Hodvábna 

Hodvábna 1381/2 

Hodvábna 1381/4 

Hodvábna 1381/6 

Hodvábna 1381/8 

Hodvábna 1381/10 

4 Hodvábna 

Hodvábna 1291/1, 

Hodvábna 1291/11 

Hodvábna 1291/3 

Hodvábna 1291/5 

Hodvábna 1291/7 

Hodvábna 1291/9 

5 Ternavská 

Hodvábna 2275/18 

Ternavská 2238/1 

Ternavská 2238/3 

Ternavská 2238/5 

Ternavská 2238/7 

Ternavská 2238/9 

Ternavská 2276/19 

6 Hodvábna 

Hodvábna 2275/12 

Hodvábna 2275/14 

Hodvábna 2275/16 



Severná 1977/1 

Severná 1977/2 

7 Ternavská 

Ternavská 2245/2 

Ternavská 2245/4 

Ternavská 2245/6 

Ternavská 2245/8 

Ternavská 2247/18 

Ternavská 2247/20 

Ternavská 2247/22 

8 Ternavská 

Ternavská 2239/11 

Ternavská 2239/13 

Ternavská 2239/15 

Ternavská 2239/17 

Ternavská 2247/24 

Ternavská 2247/26 

9   

10 Jána Husa 

Jána Husa 1802/6 

Jána Husa 1802/8 

Jána Husa 1803/2 

Jána Husa 1803/4 

11   

12 Jána Husa 

Jána Husa 1723/7 

Jána Husa 1723/9 

Jána Husa 1732/3 

Jána Husa 1732/5 

Jána Husa 1801/11 

Jána Husa 1801/13 

13 Jána Husa 
Čsl. armády 1782/4 

Jána Husa 1856/1 

14 Čsl. armády 

Čsl. armády 1782/2 

Čsl. armády 1853/10 

Čsl. armády 1853/12 

Čsl. armády 1855/6 

Čsl. armády 1855/8 

Čsl. armády 1870/14 

15 Ľ. Podjavorinskej 

Komenského 2108/1 

Komenského 2108/3 

Komenského 2108/5 

Komenského 2108/7 

Ľ. Podjavorinskej 2119/1 

16 Ľ. Podjavorinskej 

Ľ. Podjavorinskej 2120/3 

Ľ. Podjavorinskej 2121/5 

Ľ. Podjavorinskej 2122/7 

17 Komenského 

Čsl. armády 2116/3 

Čsl. armády 2117/5 

Komenského 2118/9 

Kutnohorská 2115/9 

18 Kutnohorská 

Kutnohorská 2113/5 

Kutnohorská 2114/7 

Kutnohorská 2219/2 



Kutnohorská 2219/4 

Kutnohorská 2219/6 

Tržná 3483/1 

Tržná 3483/3 

19 T. G. Masaryka 

Kutnohorská 2111/1 

Kutnohorská 2112/3 

T. G. Masaryka 2110/32 

T. G. Masaryka 2110/34 

20   

21 Tržná 

T. G. Masaryka 1493/1  

T. G. Masaryka 1493/3  

T. G. Masaryka 1493/5  

T. G. Masaryka 1493/7  

T. G. Masaryka 1523/11  

T. G. Masaryka 1523/9  

Tržná 1063/8  

Tržná 1491/2  

Tržná 1491/4  

Tržná 1491/6  

22 Zimná 

Tržná 1575/5  

Tržná 1575/7  

Tržná 1575/9  

Zimná 1538/15  

Zimná 1538/17  

Zimná 1538/19  

Zimná 1538/21  

Zimná 1584/13  

Zimná 1641/23  

Zimná 1641/25  

Zimná 1641/27  

23 Zimná 

Čsl. armády 1683/1  

Zimná 1584/11  

Zimná 1585/7  

Zimná 1585/9  

Zimná 1645/1  

Zimná 1645/3  

Zimná 1645/5  

24 Komenského 

1. decembra 2207/2  

1. decembra 2207/4  

1. decembra 2207/6  

1. decembra 2207/8  

Komenského 2206/41  

25 Tržná 

Berehovská 1522/23  

Berehovská 1522/25  

Berehovská 1522/27  

Berehovská 2216/19  

Berehovská 2217/21  

Tržná 1492/10  

Tržná 1492/12  

26 Berehovská Berehovská 2213/13  



Berehovská 2214/15  

Berehovská 2215/17  

27 Berehovská 

Berehovská 2171/7  

Berehovská 2172/9  

Berehovská 2173/11  

 

 

 

28 Cintorínska 

Berehovská 2168/1  

Berehovská 2169/3  

Berehovská 2170/5  

Cintorínska 850/1  

Cintorínska 850/3  

29 M. R. Štefánika M. R. Štefánika 1515/47  

30 M. R. Štefánika 

M. R. Štefánika 2221/164  

M. R. Štefánika 2221/166  

M. R. Štefánika 2221/168  

M. R. Štefánika 2221/170  

M. R. Štefánika 2221/172  

M. R. Štefánika 2221/174  

31 Škultétyho 

Škultétyho 1921/6  

Škultétyho 1923/2  

Škultétyho 1924/4  

32 Škultétyho 

Škultétyho 1895/22  

Škultétyho 1945/10  

Škultétyho 1945/12  

Škultétyho 1945/14  

Škultétyho 1945/16  

Škultétyho 1945/8  

33 Cintorínska 

Cintorínska 2220/2  

Cintorínska 2220/4  

Cintorínska 2220/6  

34 Slov. nár. povstania 

Slov. nár. povstania 802/79  

Slov. nár. povstania 809/83  

Slov. nár. povstania 812/81  

Slov. nár. povstania 888/3  

35 Nemocničná 

Nemocničná 2333/3  

Nemocničná 2334/4  

Nemocničná 2341/2  

36 Slov. nár. povstania 

Slov. nár. povstania 2342/80  

Slov. nár. povstania 2343/82  

Slov. nár. povstania 2344/86  

37 B. Němcovej 

B. Němcovej 2349/2  

B. Němcovej 3538/1  

B. Němcovej 3538/3  

L. Sáru 2361/3  

L. Sáru 2362/5  

L. Sáru 2363/7  



38 Slov. nár. povstania 

Slov. nár. povstania 3886/104  

Slov. nár. povstania 3886/106  

Slov. nár. povstania 3886/108  

39   

40 Slov. nár. povstania 

Slov. nár. povstania 3758/94  

Slov. nár. povstania 3758/96  

Slov. nár. povstania 3885/100  

Slov. nár. povstania 3885/102  

Slov. nár. povstania 3885/98  

 

41 L. Sáru 

L. Sáru 2347/2  

L. Sáru 2348/4  

L. Sáru 2501/1  

Slov. nár. povstania 2346/88  

Slov. nár. povstania 2501/90  

Slov. nár. povstania 2501/92  

42 Komenského 

Komenského 2222/85  

Komenského 2222/87  

Komenského 2222/89  

Komenského 2222/91  

43 Komenského 

Komenského 2222/77  

Komenského 2222/79  

Komenského 2222/81  

Komenského 2222/83  

44 Komenského 

Komenského 2136/67  

Komenského 2136/69  

Komenského 2136/71  

Komenského 2137/57  

Komenského 2137/59  

Komenského 2137/61  

Komenského 2137/63  

Komenského 2137/65  

45 Škultétyho 

Škultétyho 2077/1  

Škultétyho 2078/3  

Škultétyho 2079/5  

46 Komenského 

Komenského 2137/43  

Komenského 2137/45  

Komenského 2137/47  

Komenského 2137/49  

Komenského 2137/51  

Komenského 2137/53  

Komenského 2137/55  

47 Komenského 

Komenského 2206/29  

Komenského 2206/31  

Komenského 2206/33  

Komenského 2206/35  

Komenského 2206/37  

Komenského 2206/39  

48 Komenského Komenského 2206/27  



Komenského 2209/21  

Komenského 2210/23  

Komenského 2211/25  

49 Komenského 

Komenského 1675/17  

Komenského 1675/19  

Komenského 1682/13  

Komenského 1682/15  

 

 

50 Letná 

Letná 1678/1  

Letná 1678/2  

Letná 1742/3  

Letná 1742/4  

Letná 925/5  

Letná 925/6  

51 Škultétyho 

Škultétyho 1945/18  

Škultétyho 1945/20  

Škultétyho 2002/24  

 

 

13.2 Zberné nádoby na ukladanie komunálneho odpadu pre rodinné domy sa umiestňujú na 

vlastných (súkromných) pozemkoch, pričom po dobu nevyhnutnú na vyprázdnenie 

nádoby a odvoz odpadu môžu byť vyložené na chodník, miestnu komunikáciu alebo 

parkovisko. Za umiestnenie zberných nádob (vriec) na tomto mieste zodpovedajú 

pôvodcovia odpadu.  

13.3 Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (napr. školské zariadenia, sociálne 

zariadenia, verejné inštitúcie, podnikateľské subjekty a iné) sú jednotliví platitelia  

povinní dohodnúť so zberovou spoločnosťou.  

13.4 Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa prísne 

zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti 

odpadu.  

13.5 Fyzické a právnické osoby, užívajúce stojiská zberných nádob, stanovištia zberných 

nádob a samotných zberných nádob sú povinné: 

a) udržiavať v okolí stojísk poriadok a čistotu, 

b) udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu, 

b) dbať o to, aby zberná nádoba slúžila na zber vyčleneného druhu odpadu, t. j. pri 

systéme zberu odpadu je pôvodca odpadu povinný rešpektovať pravidlá triedeného 

zberu a zaraďovať odpad podľa farby alebo označenia zbernej nádoby, 

c) udržiavať zbernú nádobu v prevádzkyschopnom stave. 

 

Článok 14 

Nakladanie s objemným odpadom 

 

14.1 Objemné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo 20 03 

07 - objemný odpad - O.   

14.2 Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť 

uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území mesta 

(napr. starý nábytok, sedačka, koberce,...).  



14.3 Na území mesta sa uplatňuje systém zberu a prepravy objemného odpadu na účely ich  

zhodnotenia alebo zneškodnenia : 

a) dvakrát ročne (jar a jeseň), 

b) formou zberného dvora (celoročne podľa prevádzkovej doby). 

14.4 Pre tento účel mesto zabezpečí u zberovej spoločnosti umiestnenie veľkoobjemových 

kontajnerov na miestach a v intervaloch vývozu určených mestom.  

14.5 Mesto zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere 

objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby 

oznamovania.  

14.6 Počas celého roka je objemný odpad od fyzických osôb možné ukladať na zberný 

dvor.  

14.7 Náklady na dopravu odpadu do zberného dvora si pôvodca odpadu hradí sám.  

14.8 Podnikateľské subjekty, právnické osoby, iné organizácie si tento zber, prepravu 

a likvidáciu zabezpečujú celoročne na vlastné náklady. 

 

Článok 15 

Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom nebezpečných látok 

 

15.1 Odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok je taký komunálny odpad, ktorý 

má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť podľa osobitného predpisu a jeho umiestnenie 

do nádob na zmesový komunálny odpad alebo na triedené zložky je zakázané.  

15.2 Odpady z domácností s obsahom nebezpečných látok sa v zmysle Katalógu odpadu 

zaraďujú pod katalógové čísla:   

 

20 01 05 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob  
N 

20 01 13 rozpúšťadlá N 

20 01 14 kyseliny N 

20 01 15 zásady N 

20 01 17 fotochemické látky N 

20 01 19 pesticídy N 

20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N 

20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N 

20 01 33 
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a 

netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 
N 

20 01 35 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 

20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) 
N 

20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N 

 

15.3 Jednotlivé zložky odpadu s obsahom nebezpečných látok (nebezpečný odpad) sú ich 

držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné 

bezpečné zhromaždenie.  

15.4 Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom škodlivín sa uskutočňuje:  

a) dvakrát ročne (jar a jeseň), 

b) formou zberného dvora (celoročne podľa prevádzkovej doby). 



15.5 Mesto zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere 

odpadu s obsahom nebezpečných látok osobitným oznamom, pričom využije obvyklé 

spôsoby oznamovania. 

15.6 Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané: 

a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností, 

b) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN. 

 

Článok 16 

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi 

 

16.1 Drobné stavebné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové 

číslo 20 03 08 - drobný stavebný odpad - O.  

16.2 K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania z bežných udržiavacích 

prác patria najmä: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a podobne, bez 

obsahu skla, kovov, plastov, papiera a lepenky.  

16.3 Na území mesta sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. Výška 

poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov je určená vo všeobecne 

záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady.  

16.4 Množstvový zber stavebných odpadov sa vykonáva na zbernom dvore.  

16.5 Ak si bežné udržiavacie práce realizuje občan ako fyzická osoba, odovzdá tento odpad 

v zbernom dvore.  

16.6 Na zbernom dvore zaplatí občan miestny poplatok podľa sadzby a následne umiestni  

drobný  stavebný odpad na miesto vyčlenené na drobný stavebný odpad podľa 

pokynov oprávnenej osoby.  

16.7 Drobný stavebný odpad vzniká občanovi pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré, 

nie je potrebné ohlásenie a sú to najmä: 

a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, 

výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena 

jeho  častí, ak sa tým nemení jeho trasa, 

b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, 

omietok, obkladových stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí 

a schodišťových zábradlí, 

c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia 

stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na 

verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo životné 

prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov 

a telies a vnútorných rozvodov, 

d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných 

skríň, maliarske a natieračské práce. 

16.8 Medzi drobný stavebný odpad nepatria stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré 

vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj 

prác vykonaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.  

16.9 Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob určených na zmesový 

komunálny  odpad alebo do priestoru vyhradeného miesta pre určené nádoby.  

16.10 Pôvodca alebo držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný odpad prednostne 

vytriediť na jednotlivé zložky: kovy, sklo, plasty, papier, drevo, elektroodpad a odpad 

z obalov.  

16.11 Pokiaľ celkové množstvo, alebo veľkosť jednotlivých zložiek drobného stavebného 

odpadu (úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane 



keramických zriaďovacích predmetov ako sú umývadlá, toalety), stavebné materiály 

obsahujúce škvaru, pórobetón a pod. neumožňuje jeho zber spôsobom uvedeným v 

predchádzajúcich bodoch, sú jeho pôvodcovia povinní si objednať za úhradu 

veľkoobjemový kontajner u zberovej spoločnosti.  

16.12 Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných 

odpadov môže len organizácia zodpovedná za zber drobného stavebného odpadu, 

ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.  

16.13 Pôvodcovia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad zhromažďovať 

bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve 

výlučne na   základe súhlasu mesta s využitím verejného priestranstva v súlade s VZN 

mesta o miestnych daniach takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu 

životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti 

a zdravia ľudí a hlavne k znižovaniu estetického vzhľadu okolia bytového domu a 

verejného priestranstva. 

 

Článok 17 

Nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov 

 

17.1 Na odpady z obalov a z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi sa vzťahuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov. 

17.2 Mesto má uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá 

prevádzkuje a zabezpečuje systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a 

s odpadmi z neobalových výrobkov. Organizácia zodpovednosti výrobcov znáša 

všetky náklady na zber, prepravu a triedenie týchto odpadov, vrátane zberných nádob. 

17.3 Medzi vybrané zložky komunálneho odpadu v rámci triedeného zberu patria alebo 

nepatria nasledovné odpady: 

17.3.1 Papier a lepenka  

• v zmysle Katalógu odpadov sa zaraďuje pod katalógové číslo 20 01 01 – 

papier a lepenka - O.  

• Triedený zber odpadov z papierových obalov a neobalových výrobkov sa 

uskutočňuje prostredníctvom 1100 l modrých kontajnerov rozmiestnených na 

sídliskách mesta a prostredníctvom vrecového zberu pri individuálnej bytovej 

zástavbe (rodinné domy).  

• Do papiera patria najmä: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, 

kancelársky papier, reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové 

vrecká, papierové krabice, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, 

baliaci papier.  

• Do papiera nepatria najmä: samoprepisovací a voskovaný papier, použité 

plienky a hygienické potreby, plastové obaly, viacvrstvové kombinované 

materiály, znečistený papier, mastný papier, kopírovací papier, mokrý papier, 

alobal.  

• Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na 

odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta. 

17.3.2 Plasty 

• v zmysle Katalógu odpadov sa zaraďujú pod katalógové číslo 20 01 39 – plasty 

– O 

• Triedený zber odpadov z plastových obalov a neobalových výrobkov sa 

uskutočňuje prostredníctvom 1100 l žltých kontajnerov rozmiestnených na 

sídliskách mesta a prostredníctvom vrecového zberu pri individuálnej bytovej 

zástavbe (rodinné domy).  



• Do plastov patria najmä: fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, 

plastové vrecká, plastové vedrá, obaly od kozmetických a čistiacich 

prípravkov, fľaše, hračky a iné .  

• Do plastov nepatria najmä: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené 

chemickými látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým 

odpadom.  

• Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa 

zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta. 

17.3.3 Sklo 

• v zmysle Katalógu odpadov sa zaraďujes pod katalógové číslo 20 01 02 – sklo 

– O  

• Triedený zber odpadov zo sklenených obalov a neobalových výrobkov sa 

uskutočňuje prostredníctvom 1100 l zelených kontajnerov rozmiestnených na 

sídliskách mesta a prostredníctvom vrecového zberu pri individuálnej bytovej 

zástavbe (rodinné domy).  

• Do skla patria najmä: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, 

sklenené poháre, okenné sklo.  

• Do skla nepatria najmä: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, 

žiarivky,  obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami). 

17.3.4 Kovy  

• v zmysle Katalógu odpadov sa zaraďujú pod katalógové číslo 20 01 04 – obaly 

z kovov – O  

• Triedený zber odpadov z kovových obalov, sa uskutočňuje spolu s plastami 

prostredníctvom 1100 l žltých kontajnerov rozmiestnených na sídliskách mesta 

a prostredníctvom vrecového zberu pri individuálnej bytovej zástavbe (rodinné 

domy), následne bude zabezpečené ich roztriedenie.  

• Do kovov patria: plechovky a konzervy a iné obaly z kovov očistené o ich 

obsah.  

• Do kovov nepatria najmä: hrubo znečistené kovové obaly, obaly od farieb.  

• Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, 

aby v nich nezostali zvyšky jedál.  

• Triedený zber kovov sa vykonáva aj v určených zariadeniach na zber kovov, s 

ktorými má mesto uzatvorenú zmluvu. V zmysle Katalógu odpadov sa 

zaraďujú pod katalógové čísla: 

 

20 01 40 kovy O 

20 01 40 01 meď, bronz, mosadz O 

20 01 40 02 hliník O 

20 01 40 03 olovo O 

20 01 40 04 zinok O 

20 01 40 05 železo a oceľ O 

20 01 40 06 cín O 

20 01 40 07 zmiešané kovy O 

 

17.3.5 Viacvrstvové kombinované materiály (VKM) 

• v zmysle Katalógu odpadov sa zaraďujú pod katalógové číslo 20 01 03 – 

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze 

lepenky)  – O   



• Triedený zber odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze 

lepenky sa uskutočňuje spolu s plastami prostredníctvom 1100 l žltých 

kontajnerov rozmiestnených na sídliskách mesta a prostredníctvom vrecového 

zberu pri individuálnej bytovej zástavbe (rodinné domy), následne bude 

zabezpečené ich roztriedenie.  

• Do VKM patria: neznečistené nápojové kartóny (obaly od mliečnych 

výrobkov, džúsov, vína a iných nápojov zložených z vrstiev).  

• Do VKM nepatria najmä: znečistené nápojové kartóny. 

17.4 Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby použijú typ zberných nádob po 

dohode so zberovou spoločnosťou, pričom sa triedia rovnaké zložky komunálneho 

odpadu ako v prípade fyzických osôb - občanov.  

17.5 Harmonogram vývozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený na webovom 

sídle mesta. 

 

Článok 18 

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností 

 

18.1 Na elektroodpad z domácností sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. 

Elektroodpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové čísla: 

 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N 

20 01 35 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 

20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) 
N 

20 01 36 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 

20 01 23 a 20 01 35 
O 

 

18.2 Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Náklady na zber, prepravu 

a zhodnocovanie elektroodpadov znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti 

výrobcov.  

18.3 Mesto umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii 

zodpovednosti výrobcov na ich náklady: 

a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z 

domácností, 

b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber 

komunálnych odpadov. 

18.4 Vytriedené elektroodpady je zakázané: 

a) ukladať do zberných nádob určených na zmesový komunálny odpad a nádob na 

zber vytriedených zložiek, alebo mimo zberných nádob,  

b) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN (neoprávneným výkupcom), 

c) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti. 

18.5 Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor 

elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie 

elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa: 

a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez 

požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza 

z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako 

predávané elektrozariadenie, 



b) v prípade veľmi malého elektroodpadu do 25 cm a elektroodpadu zo svetelných 

zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané 

v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je 

aspoň 400 m2 , alebo v jej bezprostrednej blízkosti. 

18.6 Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom elektroodpdov z domácností sa 

uskutočňuje: 

a) dvakrát ročne (jar a jeseň), 

b) formou zberného dvora (celoročne podľa prevádzkovej doby). 

18.7 Do elektroodpadu patria najmä: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová 

technika, kancelárska technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, 

lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné 

elektrické náradie, predajné automaty. 

18.8 Do elektroodpadu nepatria: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, 

svetelná signalizácia, kovy, plasty, papier, drevo, samostatné tonery do tlačiarní,  

zmesový komunálny odpad, či iné odpady. 

 

Článok 19 

Nakladanie s prenosnými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami a 

akumulátormi 

 

18.1 Batérie a akumulátory sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové čísla: 

 

20 01 33 
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a 

netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 
N 

20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O 

 

18.2 Použité batérie a akumulátory je držiteľ povinný odovzdať: 

a) distribútorovi formou spätného zberu, 

b) na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov 

c) osobe oprávnenej na zber batérií a akumulátorov. 

18.3 Zhromažďovanie a preprava batérií a akumulátorov sa uskutočňuje: 

a) dvakrát ročne (jar a jeseň), 

b) formou zberného dvora (celoročne podľa prevádzkovej doby). 

18.4 Zakazuje sa: 

a) ukladať batérie a akumulátory do zberných nádob na zmesový komunálny odpad a 

nádob na zber vytriedených zložiek, alebo mimo zberných nádob, 

b) zmiešavať batérie a akumulátory a inými druhmi odpadov, 

c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN (neoprávneným výkupcom), 

d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti. 

 

Článok 20 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom zo záhrad a parkov 

vrátane odpadu z cintorínov 

 

20.1 Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov sa v zmysle Katalógu odpadov 

zaraďujú pod katalógové číslo  20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad – O 

20.2 Odpady z cintorínov sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo 20 

02 03 – iné biologicky nerozložiteľné odpady.  



20.3 Na území mesta všetky domácnosti v IBV kompostujú nimi vyprodukovaný 

biologicky rozložiteľný komunálny odpad v kompostovacích zásobníkoch 

(kompostéroch), ktoré do každej domácnosti zabezpečí mesto.  

20.4 Mesto zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov 

zo záhrad prostredníctvom zberovej spoločnosti: 

a) dvakrát ročne v čase jarného a jesenného upratovania zberom na stanovištiach 

určených mestom. Termín zberu pre dané spádové oblasti bude občanom oznámený 

obvyklým spôsobom oznamovania. Biologicky rozložiteľný odpad bude následne 

spracovaný kompostovaním,  

a) celoročným odberom biologicky rozložiteľného odpadu v areáli zberného dvora, 

b) zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z údržby a starostlivosti 

o verejnú zeleň zabezpečuje mesto prostredníctvom zberovej spoločnosti 

pristavením vozidla a naložením priamo na vozidlo, podľa skutočnej potreby počas 

celého roka. Zberová spoločnosť je povinná zabezpečiť zhodnotenie týchto 

bioodpadov, 

20.5 Odpady z cintorína sa zhromažďujú do veľkoobjemových kontajnerov umiestnených v 

areáli cintorína. Do týchto kontajnerov môžu občania a správca cintorína 

zhromažďovať odpady z jeho údržby. Do kontajnerov nie je dovolené ukladať 

zvyškový komunálny  odpad a iné druhy odpadov, ktoré nepochádzajú z cintorína. 

20.6 Príslušná záhradkárska osada nakladá s komunálnym odpadom zo záhradkárskych 

osád nasledovne: 

a) odpad zo zelene a poľnohospodárskych plodín sú záhradkári povinní kompostovať, 

b) ak vyššie uvedené zhodnotenie nie je možné (z hľadiska jeho veľkého množstva), 

platí pre držiteľa biologicky rozložiteľného odpadu objednávkový systém zberu 

cestou zberovej spoločnosti, 

c) zberová spoločnosť následne po dohode so zástupcom záhradkárskej organizácie 

určí typ zbernej nádoby a počet, termín pristavenia a termín odvozu zbernej 

nádoby. 

20.7 Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov patria: kvety, 

tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, 

pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, 

hobliny, drevný popol.  

20.8 Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria 

najmä: zvyšky jedál, kamene, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat.  

20.9 Zakazuje sa ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny 

odpad, na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať, okrem palivového dreva. 

 

Článok 21 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností 

 

21.1 Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú 

pod číslo 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad – O 

21.2 Mesto zabezpečuje vykonávanie zberu, prepravu a následné nakladanie s biologicky 

rozložiteľným kuchynským odpadom od pôvodcov odpadov zo zberných nádob v 

stojiskách zberných nádob v časti KBV prostredníctvom oprávnenej osoby.  

21.3 Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností v IBV občania kompostujú v 

domácich kompostéroch.  

21.4 Pôvodcovia a držitelia biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností 

v časti KBV nakladajú s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nasledovne: 



a) Vhodný biologicky rozložiteľný kuchynský odpad BRKO, ktorý vznikne v 

domácnostiach, sa triedi a ukladá do samostatných zberných nádob (napr. 10 l 

hnedé zberné vedierka), alebo iným spôsobom oddelene od ostatného komunálneho 

odpadu.  

b) Následne takto vytriedený odpad v domácnosti sa ukladá do zberných nádob 

určených na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s označením 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ KOMUNÁLNE ODPADY – KUCHYNSKÝ 

ODPAD (vedľajší živočíšny produkt) umiestnených v stojiskách alebo na 

stanovištiach zberných nádob (120 l alebo 240 l hnedé zberné nádoby).  

c) Odpad do zberných nádob sa ukladá priamo vysypaním alebo vložením, a to bez 

obalových materiálov, alebo v papierových vrecúškach. Odpady sa nesmú do 

zbernej nádoby ukladať v plastových vrecúškach alebo v iných plastových, 

sklenených obalových materiáloch. Odpad sa ukladá do zbernej nádoby tak, aby sa 

v maximálnej miere zamedzilo jej znečisťovaniu z vonkajšej strany.  

d) Zberné nádoby sú vybavené tesniacim vekom. Po vložení alebo vysypaní odpadu 

do zbernej nádoby v stojisku, je potrebné veko poriadne uzatvoriť, aby sa nešíril 

zápach a zamedzil prístup kyslíka, ktorý urýchli proces rozkladu. Zberná nádoba sa 

musí uzatvárať.  

e) Po zbere odpadu sa následne vykonáva čistenie (umývanie a dezinfekcia) použitej 

zbernej nádoby na mieste zberu (nádoba v stojisku zberných nádob s uloženým 

odpadom).  

21.5 Zberné nádoby sa zo stojísk zberných nádob zbierajú v stanovenom intervale. Vývozy 

zberných nádob BRKO zo stojísk zberných nádob sa vykonávajú v nasledujúcich 

intervaloch:  

a) 2 x týždenne v mesiacoch: január - jún, september – december  

b) 3 x týždenne v mesiacoch júl, august.  

21.6 Pôvodcovia BRKO rastlinného pôvodu môžu vykonávať aj individuálne 

kompostovanie na vlastné náklady a vo vlastných priestoroch (napr. v bytoch), napr. 

vo vermikompostéroch, alebo v elektrických kompostéroch. Takto vyrobený kompost 

využívajú na vlastné potreby vo svojich domácnostiach.  

21.7 Pôvodcovia BRKO na území mesta (fyzické osoby) môžu celoročne bezplatne 

odovzdať BRKO aj na zbernom dvore.  

21.8 Do biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov patria: šupy z čistenia zeleniny a 

ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, 

škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, 

ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, 

použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, 

neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu.  

21.9 Do biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov nepatria najmä: zelené odpady, 

lístie, drevo, drevený odpad, burina, kvety. 

 

Článok 22 

Nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom 

a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne 

 

22.1 Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú 

pod číslo 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad – O 

22.2 Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným 

kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom (§ 83 ods. 1 

zákona o odpadoch).  



22.3 Prevádzkovateľ kuchyne na území mesta je povinný zaviesť a zabezpečovať 

vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a 

reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom (§ 83 ods. 2 zákona o odpadoch).  

22.4 Celkové náklady za zber, skladovanie, prepravu a spracovanie biologicky 

rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov hradí prevádzkovateľ kuchyne 

(nie sú súčasťou miestneho poplatku).  

22.5 Prevádzkovateľ kuchyne si na svoje náklady obstaráva zberné nádoby určené pre 

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.  

22.6 Zberné nádoby musia byť umiestnené na vhodnom mieste u prevádzkovateľa kuchyne 

a musia byť udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné. 

Ukladanie zberných nádob na verejných priestranstvách je zakázané. 

22.7 Prevádzkovateľ kuchyne musí zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na 

jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostala verejnosť a živočíchy a to 

najmä hlodavce.  

22.8 Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi. 

22.9 Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a 

reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje 

na hospodárske zvieratá, na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch a na chovných 

staniciach.  

22.10 Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje: 

a) dávať tento odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadov v meste, 

b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 

napojené na verejnú kanalizáciu; tento zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej 

kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a 

používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd, 

c) zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie, 

22.11 Prevádzkovateľ kuchyne je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné 

informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a biologicky 

rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa 

kuchyne. 

 

Článok 23 

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností 

 

23.1 Jedlé oleje a tuky z domácností sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod 

katalógové číslo 20 01 25 – jedlé oleje a tuky – O 

23.2 Mesto zabezpečuje vykonávanie zberu, prepravu a následné nakladanie s jedlými 

olejmi a tukmi od pôvodcov odpadov prostredníctvom oprávnenej osoby.  

23.3 Použitý vychladený jedlý olej a tuky z domácností je možné odovzdať: 

a) v uzatvorených plastových fľašiach do zberných nádob umiestnených v stojiskách 

zberných nádob alebo v stanovištiach zberných nádob do zberných nádob na to 

určených (stojiská 240 l hnedé zberné nádoby, verejné priestranstvá 1100 l zberné 

nádoby),  
b) celoročne bezplatne odovzdať na zbernom dvore,  

23.4 Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie, 

zmiešavaním s komunálnym odpadom, ukladaním na verejných priestranstvách, resp. 

k zberným nádobám na iný druh odpadu.  

23.5 Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky 

nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.  



23.6 Medzi jedlé oleje a tuky nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré 

neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla. 

 

Článok 24 

Nakladanie s nespotrebovanými veterinárnymi a humánnymi liekmi a zdravotníckymi 

pomôckami 

 

24.1 Nespotrebované veterinárne a humánne lieky sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú 

pod katalógové číslo  20 01 31 – cytotoxické a cytostatické liečivá – N a 20 01 32 – 

liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 – O 

24.2 Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať do 

verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. 

24.3 Jednorazové rúška a rukavice použité fyzickými osobami na ochranu svojho zdravia sa 

ukladajú do zmesového komunálneho odpadu samostatne zabalené v igelitových 

vrecúškach.  

24.4 Nespotrebované lieky je zakázané: 

a) vyhadzovať alebo ukladať do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa 

nich, 

b) vyhadzovať na verejné priestranstvá obce. 

 

Článok 25 

Nakladanie s odpadovými pneumatikami 

 

25.1 Odpadové pneumatiky sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo 

16 01 03 – opotrebované pneumatiky – O. 

25.2 Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov. 

25.3 Na odpadové pneumatiky sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. 

25.4 Spätný zber odpadových pneumatík je pre obec zabezpečený na zbernom dvore. 

Možnosť odovzdať odpadové pneumatiky na zberný dvor majú len fyzické osoby. 

Podnikatelia sú povinní odovzdávať odpadové pneumatiky výlučne distribútorovi 

pneumatík. 

25.5 Zberný dvor je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky.  

25.6 Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala 

odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) 

okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla 

odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi 

starých vozidiel.  

25.7 Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach 

bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na 

dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu. 

25.8 Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky:  

a) do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu alebo vedľa  

nich,  

b) k stojiskám alebo do stojísk zberných nádob, na stanovište alebo náhradné 

stanovište zberných nádob,  

c) do veľkoobjemových kontajnerov určených na zber objemného odpadu,  

d) na verejné priestranstvá,  

 

 

 



Článok 26 

Nakladanie s odpadovým drevom z domácnosti 

 

26.1 Odpadové drevo sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo 20 01 

38 – drevo iné ako uvedené v 20 01 37 - O.   

26.2 Odpadové drevo  je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť 

uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území 

mesta.  

26.3 Počas celého roka je objemný odpad od fyzických osôb možné ukladať na zberný 

dvor. 

26.4 Náklady na dopravu odpadu do zberného dvora si pôvodca odpadu hradí sám.  

26.5 Do odpadového dreva patrí najmä: drevený nečalúnený nábytok očistený od skla, 

plastov, gumy, textilu, stavebné a demolačné drevo, drevené okenné rámy, očistené od 

sklad, gumy a žalúzii, drevené palety, debny, prepravky, debničky, káblové kotúče,  

26.6 Do odpadové dreva nepatrí najmä:  drevo znečistené ropnými produktmi, farbami, 

lakmi, potravinami, drevený nábytok obsahujúci čalúnenie,  

 

Článok 27 

Nakladanie s textilom a šatstvom z domácností 

 

27.1 Šatstvo a textil sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo 20 01 10 

– šatstvo – O a 20 01 11 – textílie – O.  

27.2 Textil môžu pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) odovzdať  

bezplatne celoročne na zbernom dvore.  

27.3 Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:  

a) čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),  

b) topánky (topánky iba v pároch, nezničené)  

c) doplnky k oblečeniu (čiapky, šály, opasky a pod.)  

 

Článok 28 

Nakladanie s odpadom zo žúmp a septikov 

 

28.1 Odpady zo žúmp a septikov sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové 

číslo 20 03 04 – kal zo septikov – O. 

28.2 Zber, prepravu a zneškodnenie odpadov zo žúmp a septikov môžu vykonávať len 

osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.  

28.3 Majitelia žúmp alebo septikov, ktorí nie sú napojení na kanalizačnú stokovú sieť, sú 

povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie odpadu zo žúmp, resp. septikov 

prostredníctvom oprávnenej osoby v zariadeniach na to určených (čistiarne 

odpadových vôd).  

28.4 Každý majiteľ žumpy alebo septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a 

uschovávať doklady o zabezpečení vývozu odpadu zo žúmp a septikov oprávnenou 

osobou a o jeho bezpečnej likvidácii.  

  

Článok 29 

Školský zber 

 

29.1 Škola alebo školské zariadenie (ďalej len „škola“), pôsobiace na území mesta, môžu 

vykonávať zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich 

z domácností s podmienkou, že najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po 



ukončení štvrťroka oznámia druh a množstvo vyzbieraného odpadu a informácie o 

nasledujúcom držiteľovi mestu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre 

obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s mestom, v ktorom sa tento zber vykonáva.  

29.2 Na školu sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 ods. 1 písm. a) až e) 

zákona o odpadoch.  

29.3 Na školu, ktorá vykonáva zber podľa ods. 1, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 81 ods. 

13, § 97 a § 98 zákona o odpadoch. 

 

Článok 30 

Obecná kompostáreň 

 

30.1 Obecná kompostáreň sa nachádza na pozemku registra CKN č. 3829/1. 

30.2 Jedná sa o zariadenie s ročnou kapacitou do 100 t biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu, ktoré slúži na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu zo zelene vzniknutého na území mesta.  

30.3 Pri vstupe do kompostárne je umiestnená vývesná tabuľa s vyznačením prevádzkovej 

doby a druhov odpadov, ktoré je možné v kompostárni odovzdať.  

30.4 Každá fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v meste, môže v kompostárni bezplatne 

odovzdať tieto druhy komunálnych odpadov: 

a) biologicky rozložiteľný odpad 

b) odpad z trhovísk 

c) zemina a kamenivo. 

 

Článok 31 

Zberný dvor 

 

31.1 Zberný dvor sa nachádza v uzatvorenom areáli Technických služieb mesta Trebišov na 

Stavebnej ulici č. 2 v Trebišove a je prevádzkovaný oprávnenou osou, ktorá má 

s mestom uzatvorenú zmluvu. 

31.2 Slúži fyzickým osobám s trvalým pobytom v meste alebo s prechodným pobytom 

alebo fyzickým osobám, ktoré sú na území mesta oprávnené užívať alebo užívajú 

nehnuteľnosť, ale s vydaným rozhodnutím mesta s určeným miestnym poplatkom za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na aktuálny kalendárny rok.  

31.3 Fyzická osoba a právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ môže bezplatne 

odovzdať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore, ktorý 

sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom.  

31.4 Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou 

osobou ako osobou uvedenou v bode 31.3 tohto VZN alebo inej oddelene zbieranej 

zložky komunálneho odpadu, môže byť odplatné v zmysle aktuálneho cenníka 

prevádzkovateľa zberného dvora.  

31.5 Systém zberu odpadov prostredníctvom zberného dvora nenahrádza pravidelný vývoz 

komunálneho odpadu od fyzických osôb. Zberný dvor je iba jednou zo súčastí 

nakladania s komunálnym odpadom na území mesta.  

31.6 Za poplatok je na zbernom dvore odoberaný drobný stavebný odpad. 

31.7 Zberný dvor má na vývesnej tabuli vyznačenú prevádzkovú dobu a druhy odpadov k 

odovzdávaniu.  

31.8 Pôvodca a držiteľ komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa riadi 

schváleným prevádzkovým poriadkom, ktorý je k nahliadnutiu na webovej stránke 

mesta. Pri vstupe na zberný dvor je pôvodca alebo držiteľ odpadu na území mesta 



(fyzická osoba) povinný preukázať sa dokladom totožnosti s vyznačením mena, 

priezviska a trvalého bydliska.  

31.9 V prípade, že si pôvodca alebo držiteľ odpadu na území mesta (fyzická osoba) nevie 

zabezpečiť odvoz sám, môže si odvoz objednať u oprávnenej osoby na vlastné 

náklady v zmysle aktuálneho cenníka oprávnenej osoby.  

31.10 Zber, prepravu, prevádzku zberného dvora a zhodnotenie alebo zneškodnenie 

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta vykonáva 

zberová spoločnosť.  

31.11 Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný: 

a) viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore, ohlasovať 

mestu údaje z evidencie a uchovávať ohlasované údaje, 

b) informovať mesto o zložkách a množstve komunálneho odpadu, ktorý prevzal od 

občanov na zbernom dvore, 

c) vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie. 

 

Článok 32 

Miestny poplatok za zber prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov 

a drobných stavebných odpadov 

 

32.1 Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov sa platí mestu miestny poplatok.  

32.2 Okruh platiteľov poplatkov, výšku a sadzbu poplatkov, vznik a zánik povinnosti 

platenia poplatkov a ďalšie náležitosti poplatkov upravuje všeobecne záväzné 

nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady pre územie mesta Trebišov. 

 

Článok 33 

Nezákonne umiestnený odpad 

 

33.1 Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktorý je v rozpore zo 

zákonom môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva alebo mestu  

33.2 Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom 

obvode mesta, oznámi túto skutočnosť mestu písomne na adresu mestského úradu.  

33.3 Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do troch pracovných dní po 

zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto 

skutočnosť orgánu uvedenému v bode 33.1. 

33.4 Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určení 

zodpovednej osoby podľa zákona o odpadoch zistí osobu zodpovednú za nezákonné 

umiestnenie odpadu, určí ju za osobu povinnú zabezpečiť nakladanie s nezákonne 

umiestneným odpadom a zároveň určí primeranú lehotu na jeho odstránenie.   

33.5 Osoba určená ako zodpovedná za nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom je 

povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu v súlade so 

zákonom o odpadoch a VZN na vlastné náklady; ak ide o komunálne odpady alebo 

drobné stavebné odpady, urobí tak výlučne prostredníctvom osoby, ktorá má na túto 

činnosť uzatvorenú zmluvu s mestom.  

33.6 Ak výsledkom postupu podľa bodu 33.4, nebola určená osoba povinná zabezpečiť 

nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom, zabezpečí zhodnotenie alebo 

zneškodnenie odpadu v súlade so zákonom o odpadoch na vlastné náklady: 

a) mesto, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady,  



b) príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o iné odpady ako 

odpady uvedené v písmene a).  

33.7 Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s bodom 

33.6, má nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za 

nezákonné umiestnenie odpadu.  

33.8 Mesto je oprávnené zabezpečiť v súlade so zákonom o odpadoch zhodnotenie alebo 

zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu, ktorý je komunálnym odpadom alebo 

drobným stavebným odpadom, bezodkladne po jeho zistení, pričom v tomto prípade sa 

postup podľa predchádzajúcich odsekov neuplatní.  

 

Článok 34 

Všeobecné povinnosti a zákazy 

 

34.1 Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v 

súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN.  

34.2 Každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak sním zaobchádzať 

takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a 

to tak, aby nedochádzalo k:  

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov, 

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a 

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu. 

34.3 Fyzické osoby nemôžu nakladať a inak zaobchádzať siným ako s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom s výnimkou zaobchádzania so starými 

vozidlami a  odpadovými pneumatikami v zmysle zákona o odpadoch. Fyzická osoba 

nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným odpadom z jednoduchých 

stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu. 

34.4 Držiteľ odpadu je povinný predložiť na vyžiadanie mesta ako predchádzajúceho 

držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob 

nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti.  

34.5 Zakazuje sa iné nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

ako je určené zákonom o odpadoch a týmto VZN, a to najmä: 

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste než na mieste na to určenom alebo 

určenom mestom,  

b) uložiť do zberných nádob určených mestom na zber zmesového komunálneho 

odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad,  

c) uložiť do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu, iný druh 

odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená,  

d) zhodnotiť alebo zneškodniť komunálny odpad a drobný stavebný odpad, inak ako v 

súlade s osobitným predpisom (zákon o odpadoch) a týmto VZN,  

e) vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti konať v rozpore s 

povinnosťou oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu na jeho nehnuteľnosti,  

f) zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,  

g) nakladať s odpadovými pneumatikami inak ako ich odovzdať distribútorovi 

pneumatík alebo pneuservisu,  

h) ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny 

odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,  

i) odovzdať papier, plasty, kovy viacvrstvové kombinované materiály a sklo iným 

subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na 

vykonávanie tejto činnosti s mestom ako ja zmluvu s príslušnou OZV,  



j) poškodzovať zberné nádoby akýmkoľvek spôsobom, zahrňujúc poškodzovanie ich 

označenia a vylepovanie plagátov na ne,  

k) nakladať alebo zaobchádzať s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi inak ako v súlade s týmto VZN,  

l) užívať zberné nádoby nezodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v 

meste,  

m) zberné nádoby preplňovať (zberné nádoby, ktoré sú vybavené vekom sa musia po 

naplnení odpadom dať zatvoriť), neprimerane zhutňovať ich obsah, alebo ich 

zapaľovať,  

n) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho 

odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na iné miesta než určené 

mestom a do iných zberných nádob než zodpovedajú určenému systému zberu 

komunálnych odpadov v meste,  

o) vykonávať na území mesta zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych 

odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného 

odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, bez uzatvorenej zmluvy na vykonávanie tejto 

činnosti s mestom,  

p) prevádzkovateľovi kuchyne, držiteľovi komunálneho odpadu a držiteľovi drobného 

stavebného odpadu alebo tomu, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s 

drobnými stavebnými odpadmi na území mesta konať inak ako poskytnúť pravdivé 

a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi,  

q) vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené zložky zo zberných 

nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec osobami neoprávnenými na nakladanie 

s nimi,  

r) znečisťovať určené stanovištia a ich okolie,  

s) ukladať do odpadových nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec tlejúci alebo 

žeravý odpad,  

t) ukladať objemný odpad, drobný stavebný odpad a oddelene vytriedený odpad z 

domácností s obsahom škodlivých látok na stanovištiach vyhradených na zber 

komunálnych odpadov v mieste ich vzniku,  

u) vhadzovať drobný stavebný odpad do zberných nádob určených pre iných 

účastníkov systému zberu,  

v) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích 

zariadeniach v domácnostiach,  

w) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na 

ktorý bol vydaný súhlas podľa osobitného predpisu, 

x) ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob na zmesový komunálny 

odpad, ukladať ho vedľa týchto nádob alebo ho spaľovať,  

y) Zneškodňovať skládkovaním:  

• oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po 

dotriedení  

• vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,  

• biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky 

rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po 

dotriedení, 

z) vypúšťať odpadové minerálne (aj jedlé) oleje do povrchových, podzemných vôd a 

kanalizácie,  



aa) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní 

odpadov z olejov do pôdy. 

 

Článok 35 

Priestupky, správne delikty a sankcie 

 
35.1 Priestupku sa dopustí ten, kto:  

a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené mestom,  

b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý 

je zberná nádoba určená,  

c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom o odpadoch,  

d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch, t. j. 

„Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do troch pracovných 

dní po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť 

túto skutočnosť mestu, alebo príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva“,  

e) zmiešava elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,  

f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch t. j. 

„Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala 

odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, okrem odpadových 

pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe 

oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel“.  

g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 

4 zákona o odpadoch, t. j. „Osoba, ktorá nakladá s odpadmi, ktoré vznikli pri 

výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, je povinná stavebné 

odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť 

pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií“,  

h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch, t. j. „Zakazuje sa ukladať 

oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na 

skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení“,  

i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch, t. j. „Pôvodca komunálnych 

odpadov, okrem skutočností podľa odseku 1 písm. b) zákona o odpadoch je 

povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným 

nariadením mesta, zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste, 

užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v 

meste, ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho 

odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do 

zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste“,  

j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch, t. j. „Vykonávať na území mesta 

zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou 

biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od 

prevádzkovateľa kuchyne, môže mesto samo alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu 

na vykonávanie tejto činnosti s mestom; to sa nevzťahuje na distribútorov 

vykonávajúcich spätný zber, zber prostredníctvom zberného miesta použitých 

prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu a na zber oddelene 

vyzbieraného odpadu z iných zdrojov“,  

k) neposkytne mestom požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch, t. j. 

„Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného 

stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s 



drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, je povinný na vyžiadanie mesta 

poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi“,  

l) spaľuje komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach 

v domácnostiach.  

35.2 Priestupky podľa odseku 1. písm. a) až l) prerokováva mesto. Iné priestupky podľa 

zákona o odpadoch prerokováva okresný úrad. Iné správne delikty prerokováva orgán 

štátnej správy odpadového hospodárstva.  

35.3 Za priestupok podľa odseku 1. písm. a) až l) môže mesto uložiť pokutu do 1 500 eur.  

35.4 Na priestupky a na ich prerokovanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 

zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov.  

35.5 Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 1. sú príjmom rozpočtu mesta. 

35.6 Správne delikty   

a) Mesto môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie pokutu do výšky 6 638 eur, v zmysle § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak právnická osoba alebo fyzická 

osoba oprávnená na podnikanie poruší povinnosti, vyplývajúce z tohto všeobecne 

záväzného nariadenia.   

b) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o tom, kto 

sa konania podľa bodu 35.6 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia 

nariadenia. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania 

a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje 

všeobecný predpis o správnom konaní. Pokuta je príjmom mesta.  

c)  

 

Článok 36 

Kontrola dodržiavania ustanovení VZN 

 

36.1 Kontrolu dodržiavania povinností uložených týmto VZN sú oprávnení  vykonávať 

a) primátor, 

b) poslanci mestského zastupiteľstva, 

c) komisie mestského zastupiteľstva, 

d) zamestnanci referátu výstavby, 

e) hlavný kontrolór, 

f) mestská polícia, 

g) osoby poverené mestským úradom 

 

 

Článok 37 

Záverečné ustanovenia 

 

37.1 Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto VZN sa riadia ustanoveniami zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

37.2 Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti podľa osobitných predpisov. 

37.3 VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa ..........., 

uznesením č. .../2022. 

 

 



37.4 VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023.  

37.5 Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 174/2021 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               PhDr. Marek Čižmár  

                                         primátor 



Dôvodová správa 

 

Návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta reflektuje na legislatíve zmeny a 

zároveň na vývoj odpadového hospodárstva v rámci mesta Trebišov. 

 

Zákon o odpadoch upravuje, čo má mesto vo všeobecne záväznom nariadení regulovať. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadene upravuje podrobnosti o nakladaní so zmesovým 

komunálnym odpadom, objemným odpadom, odpadom s domácností s obsahom nebezpečných 

látok, drobným stavebným odpadom, s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov, 

elektroodpadmi z domácností, prenosnými batériami a akumulátormi, biologicky 

rozložiteľným komunálnym odpadov zo záhrad a parkov, biologicky rozložiteľným 

kuchynským odpadom z domácností a prevádzkovateľov kuchyne, jedlými olejmi a tukmi, 

nespotrebovanými veterinárnymi a humánnymi liekmi a zdravotníckymi pomôckami, 

odpadovými pneumatikami, odpadovým drevom, textilom a šatstvom, s odpadom zo žúmp 

a septikov, o školskom zbere. Ďalej upravuje podrobnosti o umiestnení zberných nádob na 

komunálny odpad, školskom zbere, obecnej kompostárni, zbernom dvore, nezákonne 

umiestnenom odpade a všeobecných povinnostiach a zákazoch.   

 

Mesto Trebišov má svojom území zavedený množstvový zber zmesového komunálneho 

odpadu, a to z dôvodu jednak znižovania produkcie odpadov, ale aj šetrenia nákladov občanov.  

 

V roku 2023 sa do množstevného zberu odpadu zapoja lokality Nový Majer a bytové domy na 

ulici Cukrovarskej, Komenského 1382/93, Komenského 1383/95. Množstvový zber odpadu sa 

naďalej nevzťahuje na ulici Ivana Krasku, Jesenná, Pažitná, Záhradná (okrem individuálnej 

bytovej výstavby), M. R. Štefánika 2225/159, M. R. Štefánika 2226/161, Petrovova 965/1 a 

Švermova 2049/2.  

 

Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta súvisí s úpravou návrhu Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Trebišov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady a zároveň reflektuje na zmeny, ktoré súvisia so zmenami v 

nastaveniach systému zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území 

mesta. 

 

V Trebišove, dňa 16.11.2022 

Spracoval: Ing. Marek Elek 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 24 
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Názov materiálu: Všeobecne  záväzné  nariadenie mesta Trebišov o  určení výšky dotácie 

                               na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2023 
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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  na  

dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2023. 

 

    

  

        

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Danica Gajdošová, vedúca oddelenia školstva 

 

 

V Trebišove 24. 11. 2022 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 
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.../2022 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV 
 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení 

na rok 2023 

 
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, podľa ustanovenia § 6 ods. 12 písm. c) 

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, podľa ustanovenia § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa 

ustanovenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Trebišov (ďalej len "VZN"): 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Toto   VZN   upravuje   podrobnosti   financovania,   lehotu   na   predloženie   údajov   potrebných   na 

       financovanie,  deň  v  mesiaci,  v  ktorom  mesto   Trebišov  ( ďalej  len  „mesto“ )   poskytne  finančné 

       prostriedky  na  mzdy  a  prevádzku  na  žiaka  základnej  umeleckej  školy,  na  dieťa  materskej  školy, 

       školského klubu  detí  pri  základnej  škole,  zariadenia  školského  stravovania  a  centra voľného  času, 

       ktorých zriaďovateľom je mesto, ktoré sú na základe rozhodnutia   Ministerstva  školstva  SR  zaradené 

       do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 

  

 

Článok 2 

Príjemca dotácie 

 

2.1. Príjemcom dotácie podľa tohto VZN sú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:   

       Základná umelecká škola, Mariánske námestie 252/5, Trebišov, 

       Materská škola, Škultétyho 1031/26, Trebišov, 

       Materská škola, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov, 

       Materská škola, Komenského 1964/11, Trebišov, 

       Centrum voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, Trebišov,  
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       Školský klub detí pri Základnej škole, Komenského 1962/8, Trebišov, 

 

       Školský klub detí pri Základnej škole, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov, 

       Školský klub detí pri Základnej škole, Pribinova 34, Trebišov, 

       Školský klub detí pri Základnej škole, Ivana Krasku 342/1, Trebišov, 

       Školská jedáleň pri Základnej škole, Komenského 1962/8, Trebišov, 

       Školská jedáleň pri Základnej škole, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov, 

       Školská jedáleň pri Základnej škole, Pribinova 34, Trebišov, 

       Výdajná školská jedáleň, Medická 2374/2, ako súčasť Základnej školy, I. Krasku 342/1, Trebišov.     

       

 

     Článok 3 

                   Predloženie údajov a spôsob financovania škôl a školských zariadení  

                    v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov  

3.1. Údaje o počtoch detí a žiakov potrebné pre výpočet dotácie na dieťa/žiaka na príslušný              

kalendárny rok sú čerpané zo štatistického výkazu Škol MŠVVaŠ SR 40-01, ktorý predkladá škola 

alebo školské zariadenie zriaďovateľovi k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.  

3.2. Mesto financuje náklady na deti s trvalým pobytom na území mesta v CVČ zriadeného mestom  podľa 

počtu detí prijatých do CVČ k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Riaditeľ CVČ je 

povinný predložiť zriaďovateľovi zoznam členov, ktorých na základe rozhodnutí prijal do CVČ do 25. 

septembra predchádzajúceho kalendárneho roka. Zoznam členov CVČ bude obsahovať: 

a) meno a priezvisko, 

b) dátum narodenia, 

c) adresa trvalého pobytu, 

d) dieťa /žiak /študent /zárobkovo činná osoba /osoba bez príjmu /dôchodca.  

 

3.3. Dotácia na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v meste bude poskytnutá iba jednému 

CVČ, ktoré dieťa pravidelne navštevuje. Uprednostnené bude CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti  

mesta.   

 

3.4.  Mesto financuje náklady na žiakov ZUŠ  v príslušnom kalendárnom roku podľa počtu žiakov 

v individuálnej forme vyučovania a podľa počtu žiakov v skupinovej forme vyučovania k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka, len v jednej ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.    

 

3.5. Mesto financuje náklady na deti MŠ  podľa počtu detí prijatých do MŠ k 15. septembru  

predchádzajúceho kalendárneho roka, len v jednej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

 

3.6. Mesto financuje náklady na deti ŠKD podľa počtu detí z  prvého až piateho ročníka  prijatých do ŠKD 

k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka v základných školách v  zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta.  

 

3.7. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo 

jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie  dieťaťa/žiaka do zberu údajov. Čestné 

vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia na vyžiadanie aj  

zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie obsahuje údaje uvedené v §7a, ods. 5  zákona č. 597/2003 Z. z.  

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.       

 

3.8. Mesto financuje náklady na stravovanie žiakov základných škôl podľa  ich  počtu  k  15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
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3.9. Na deti a žiakov v hmotnej núdzi sa poukazuje suma vo výške mesačného poplatku stanoveného 

Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov  o určení výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach  raz ročne, a to k 30. 9. 2023 na základe zoznamu žiakov,  ktorý  predloží  škola  a  školské 

       zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov v prípade, ak poplatok nebude refundovaný 

z iných zdrojov.  

  

 

  Článok 4 

    Výška dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

 dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach 

   v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov 

 

4.1. Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka na príslušný kalendárny rok pre príjemcov 

dotácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  je nasledovná: 

 

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského 

zariadenia 

Výška dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa/žiaka na rok 2023 v € 

Dieťa materskej školy   

 

3 810,26 

 

Žiak základnej umeleckej školy  v individuálnej forme 

vyučovania 

1 519,21 

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme 

vyučovania 

495,92 

Dieťa školského klubu detí  583,48 

Dieťa centra voľného času    215,02 

Žiak zariadenia školského stravovania   193,36 

 

4.2. Finančné prostriedky pre školské jedálne pri materských školách sú zahrnuté v dotácii na prevádzku 

a mzdy pre materské školy. 

  

 

          Článok 5 

        Použitie dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

      dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach 

     v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov 

 

5.1. Príjemca dotácie ju môže použiť iba na financovanie bežných výdavkov škôl a školských zariadení 

a zahŕňa výdavky na tarifný plat a príplatky vyplácané pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom 

za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom, výdavky na poistné hradené 

zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia. 

       Ďalej je dotácia určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení a zahŕňa výdavky za tovary 

a služby  definované Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630- tovary 

a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál okrem potravín, dopravné, rutinná 

a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby) a v kategórii 642 – transfery jednotlivcom (odstupné, 

odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky). 

       Pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť,  efektívnosť a účinnosť jej použitia. V priebehu roka je 

potrebné tvoriť rezervu z dotácie vo výške 5 % pre prípad, že mesto dostane nižší objem v podieloch na 

daniach v správe štátu ako bolo rozpočtované. 

 

5.2. Objem mzdových prostriedkov na odmeny zamestnancov v rozpočte škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  Trebišov  nesmie  prekročiť  15 %  súčtu  tarifných  miezd všetkých 
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zamestnancov škôl a školských zariadení. Podmienkou je úhrada bežných výdavkov na prevádzku škôl 

a školských zariadení. 

 

 

Článok 6 

 Objem finančných  prostriedkov na nepredvídané skutočnosti 

 

6.1. Objem prostriedkov na nepredvídané skutočnosti v rozpočte mesta Trebišov je stanovený  vo výške 

60,00 tis. eur. Je určený na úhradu oprávnených výdavkov, ktoré nebolo možné predvídať v rozpise 

rozpočtu na rok 2023 (odchodné, odstupné, zvýšená cena energií,  deti a žiaci v hmotnej núdzi, náklady 

na zriadenie nových tried v priebehu kalendárneho roka, havárie, spoluúčasť pri projektoch a pod.). 

V prípade nevyužitia finančných prostriedkov na nepredvídané skutočnosti do 20. 11. 2023 sa objem 

finančných prostriedkov môže použiť na navýšenie dotácie na jednotlivé školy, školské zariadenia.  

O použití týchto prostriedkov rozhoduje primátor na základe požiadaviek škôl a školských zariadení.   

 

 

Článok 7 

                                                 Spôsob vykonávania kontroly použitia dotácie 

 

7.1. Mesto Trebišov, ako poskytovateľ dotácie, je oprávnené vykonávať kontrolu podkladov predložených 

školami a školskými zariadeniami k prideleniu dotácie, kontrolu hospodárenia s poskytnutými 

finančnými prostriedkami1 a kontrolu efektívnosti a účelnosti ich použitia2 v sídle príjemcu dotácie, 

resp. v sídle školy a školského zariadenia, ktorému bola dotácia určená. 

 

7.2. Pre účely kontroly podľa predchádzajúceho odseku je príjemca povinný umožniť mestu Trebišov 

vykonanie kontroly hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami na mzdy a prevádzku a za 

tým účelom zabezpečiť pre oprávnené osoby na vykonanie kontroly vstup do objektov, ktoré súvisia 

s predmetom kontroly a predloženie všetkých požadovaných dokladov, informácií a vysvetlení 

súvisiacich s vykonávanou kontrolou. 

 

7.3. Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly podľa ods. 7.2. tohto článku sú: 

a) primátor mesta, ktorý môže písomne poveriť na vykonanie kontroly zamestnancov mesta Trebišov,  

b) útvar hlavného kontrolóra mesta Trebišov. 

 

7.4. Pri nedodržaní pravidiel a podmienok pridelenia a použitia dotácie na mzdy a prevádzku bude mesto 

Trebišov postupovať v zmysle osobitných predpisov. 

 

 

     Článok 8 

    Termín a spôsob poskytovania dotácie 

 

8.1. Mesto poskytne dotáciu príjemcom podľa článku 2 ods. 2.1. mesačne vo výške 1/12  celkovej ročnej 

dotácie, zníženej počas mimoriadnej situácie v školstve (prerušenie vyučovania na školách a školských 

zariadeniach  vyvolané novým koronavírusom COVID-19 a pod.) do 20 % v závislosti od výpadku 

výnosu dane z príjmov fyzických osôb, najneskôr do 5 pracovných dní nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca alebo do 5 pracovných dní od poskytnutia podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb 

mestu.  

 

 

 
1 § 6 ods. 22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
2 zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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 Článok 9 

 Záverečné ustanovenia 

 

9.1. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa .......... uznesením č. .............. 

 

9.2. VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

                   PhDr. Marek Čižmár 

          primátor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dôvodová správa 

 

       V zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov určí 

obec všeobecne záväzným nariadením výšku finančných prostriedkov určených na mzdy 

a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, školského klubu detí 

pri základnej škole, zariadenia školského stravovania a centra voľného času na príslušný 

kalendárny rok.  

 

      Obec  určuje všeobecne záväzným nariadením: 

• podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení, 

• výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok na mzdy a  prevádzku týchto 

zariadení, 

• lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie týchto zariadení, ak 

ustanovenia zákona neustanovujú inak, 

• deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva poskytne finančné prostriedky školám 

a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.   

 

 

       Pri stanovení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a  školských zariadení patriacich pod 

originálne kompetencie mesta sa vychádza z rozpočtovaného podielu obcí na výnose z dane 

z príjmu FO pre rok 2023 a z celkového prepočítaného počtu detí v týchto školských 

zariadeniach. Tieto údaje v čase prípravy VZN  neboli ešte známe, takže sme vychádzali  

z očakávaných príjmov obce na výnose z dane z príjmu FO na rok 2022 a daňovej prognózy 

na rok 2023.   

 

       Zber údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie podielu  výnosu dane z príjmov 

fyzických osôb obciam na školstvo sa uskutočňuje podľa §7a zákona č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských  zariadení v znení neskorších 

predpisov. Zber údajov sa uskutočňuje prostredníctvom výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 

podľa stavu k 15. septembru 2022. 

 

     

      Pri výpočte výšky dotácie na dieťa a žiaka školy, školského zariadenia na rok 2023 sme 

zohľadňovali tieto aspekty: 

- zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2023, 

- očakávanú výšku výnosu dane z príjmov fyzických osôb, 

- potrebu zvýšených výdavkov na personálne zabezpečenie, potreba zvýšených 

výdavkov na prevádzku, 

- skutočná potreba  finančných prostriedkov,   

- nariadenie vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových 

taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.   

 

 

Výška dotácie na dieťa/žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2023 sa oproti roku 

2022  zmenila u jednotlivých škôl a školských zariadení  nasledovne:  

 

 

 

 

 



 

 

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, 

školského zariadenia 

Výška dotácie na 

prevádzku a mzdy na 

dieťa/žiaka na rok 2023 v € 

Výška dotácie na 

prevádzku a mzdy na 

dieťa/žiaka na rok 2022 v € 

Dieťa materskej školy 3 810,26 3 131,38 

 

 

Žiak základnej umeleckej školy 

v individuálnej forme vyučovania 

1 519,21 1 381,10 

Žiak základnej umeleckej školy 

v skupinovej forme vyučovania 

495,92   450,84 

Dieťa školského klubu detí 583,48   510,04 

Dieťa centra voľného času  215,02  195,47 

Žiak zariadenia školského stravovania 193,36   169,02 

 

 

 

 

Spracovala: Ing. Svetlana Varhaniková, hlavný účtovník  

V Trebišove 04. 11. 2022  

 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
 

Číslo: 25 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:12. 12. 2022 

 

 

Názov materiálu: Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 129/2013 

o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných 

priestranstvách 

 

 

Obsah materiálu: - návrh dodatku 

                         - dôvodová správa 

    

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 129/2013 o parkovaní a státí 

vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách. 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik 

 

V Trebišove 18. 11. 2022 

 

 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 
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Návrh dodatku vyvesený na úradnej tabuli mesta Trebišov dňa 25.11.2022 

Lehota na pripomienkovanie návrhu dodatku do ................ 

Návrh dodatku zvesený z úradnej tabule mesta Trebišov dňa ......... 

Dodatok schválený dňa .......... uznesením č. .......... 

Dodatok vyvesený na úradnej tabuli mesta Trebišov dňa ............. 

Dodatok zvesený z úradnej tabule mesta Trebišov dňa ............... 

Dodatok nadobúda účinnosť dňa................. 

 

 

 

 

Dodatok č. 2 

k 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV 

č. 129/2013 
 

o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách  

 a ostatných verejných priestranstvách 

 
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, podľa ustanovenia § 6a ods. 1 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

uznieslo na tomto Dodatku č. 2 (ďalej len "dodatok") k všeobecne záväznému nariadeniu č. 129/2013 

o  (ďalej len "VZN"): 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Tento dodatok upravuje bližšie podmienky pri vyhradených parkovacích miestach na trvalé 

parkovanie.  

 

Článok 2 

Zmeny a doplnky v článku 2 VZN 

 

2.1. V článku 2 ods. 2.1. sa dopĺňa písmeno e), ktoré znie: 

       e) obytnou zónou - verejne prístupné parkoviská pri bytových domoch, ktoré prioritne slúžia na    

           parkovanie motorového vozidla tam žijúcich obyvateľov. 

 

 

Článok 3 

Zmeny a doplnky v článku 5 VZN 

 

 

3.1. V článok 5 ods. 5.1. písm. b) znie: 

       b) potreby fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie a právnickej osoby; takejto osobe na 

verejných parkoviskách mimo obytných zón možno vyhradiť najviac 3 parkovacie miesta a to len 
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pri nehnuteľnosti, v ktorej má prevádzku alebo prevádzkareň; parkovacie miesto sa vyhradzuje 

najdlhšie do konca kalendárneho roka. 

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1. Dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa ......... uznesením č. ......... 

4.2. Dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta, t. j. dňa .......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 PhDr. Marek Čižmár 

          primátor 



Dôvodová správa 

 

 

V predloženom návrhu Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 

129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a iných verejných 

priestranstvách, sme pre účely vyššie spomenutého nariadenia zadefinovali termín „obytnej 

zóny“ a bližšie špecifikovali podmienky na vyhradené trvalé parkovanie. 

 

Účelom tejto zmeny je vylúčiť možnosť „prenajať“ si parkovacie miesto najmä na 

„sídliskových“ parkoviskách v prípadoch, že má fyzická osoba podnikateľ alebo právnická 

osoba miesto podnikania resp. sídlo na adrese svojho trvalého pobytu. Vyhradiť si trvalé 

parkovanie zostáva naďalej možné na parkoviskách a parkovacích plochách nachádzajúcich 

sa pri nehnuteľnosti, v ktorej podnikateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť. Dôvodom je 

preťaženosť parkovacích plôch na sídliskách ako aj obmedzenosť parkovacích plôch v meste 

a neustále sa zvyšujúci počet vozidiel.   

 

 

V Trebišove 18. 11. 2022 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik 

 



PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 26 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:  12. 12. 2022 

 

 

Názov materiálu: Dodatok č. 1 k Všeobecne  záväznému nariadeniu   mesta   Trebišov                           

                               č. 177/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

 

 

 

Obsah materiálu: -  návrh dodatku   

                               -  dôvodová správa  

 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Trebišov č. 177/2022 o určení výšky 

príspevkov v školách a školských zariadeniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracovala: Mgr. Danica Gajdošová, vedúca oddelenia školstva   

 

 

V Trebišove  24. 11. 2022 

  

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 
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Návrh dodatku vyvesený na úradnej tabuli mesta Trebišov dňa 25. 11. 2022 

Lehota na pripomienkovanie návrhu dodatku do 05. 12. 2022 

Návrh dodatku zvesený z úradnej tabule mesta Trebišov dňa ......... 

Dodatok schválený dňa .......... uznesením č. .......... 

Dodatok vyvesený na úradnej tabuli mesta Trebišov dňa ............. 

Dodatok zvesený z úradnej tabule mesta Trebišov dňa ............... 

Dodatok nadobúda účinnosť dňa................. 

 

 

 

 

Dodatok č. 1 

k 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV 

č. 177/2022 
 

o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

 
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, podľa ustanovenia § 28, 49, 114, 

116, 140, 141 a § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto Dodatku č. 1 (ďalej 

len "dodatok") k všeobecne záväznému nariadeniu č. 177/2022 (ďalej len "VZN"): 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Tento dodatok upravuje výšku príspevkov na činnosť centra voľného času a na čiastočnú úhradu 

nákladov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov v zmysle 

článku 1 VZN. 

 

         Článok 2  

          Zmeny a doplnky v článku 5 VZN 

   

2.1. Ods. 5.6. znie: Záujmové útvary ,,Plavecký“ a ,,Kuchársky“ môžu byť spoplatnené nad rámec 

príspevkov uvedených v ods. 5.1. až 5.5., podľa výšky nájmu plaveckého bazéna a vývoja cien 

potravín. 

 

Článok 3 

Zmeny a doplnky v článku 6 VZN 

 

3.1. Ods. 6.3. znie: Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje 

v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v  pôsobnosti   Ministerstva  práce,   

sociálnych vecí a rodiny SR. Úhrada príspevku  za  stravovanie  sa zákonnému zástupcovi dieťaťa  

znižuje  o dotáciu poskytnutú podľa vyššie uvedeného osobitného predpisu a predstavuje  0,80 € 

pre každé dieťa materskej školy, ak navštevuje materskú školu a v materskej škole je najmenej  
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50 % detí z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi; pre dieťa, ak navštevuje 

materskú školu, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej 

príjem je najviac vo výške životného minima; pre dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník 

materskej školy  žijúce v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto 

dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov 

veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu34aaa); do doby nadobudnutia účinnosti 

zmien v zmysle odseku 6.11. VZN.  

3.2. Ods. 6.4. znie: Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje 

v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v  pôsobnosti   Ministerstva  práce,   

sociálnych vecí a rodiny SR. Úhrada príspevku  za  stravovanie  sa zákonnému zástupcovi dieťaťa  

znižuje  o dotáciu poskytnutú podľa vyššie uvedeného osobitného predpisu a predstavuje 0,20 € 

u stravníkov od 6 do 11 rokov a 0,40 € u stravníkov od 11 do 15 rokov, pre každé dieťa základnej 

školy, ak navštevuje základnú školu a v základnej škole je najmenej  50 % detí z domácnosti, 

ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi; pre dieťa, ak navštevuje základnú školu, ktoré žije 

v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške 

životného minima; pre dieťa, ktoré navštevuje základnú školu žijúce v domácnosti, v ktorej si ani 

jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na 

vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného 

predpisu34aaa); do doby nadobudnutia účinnosti zmien v zmysle odseku 6.11. VZN. 

 

3.3. Ods. 6.6. znie: Príspevok na  režijné náklady stravníka  v školskej jedálni a výdajnej školskej 

jedálni pri základnej škole sa určuje na  0,20 €, za každé odobraté hlavné jedlo. Príspevok na 

režijné náklady u dôchodcov – bývalých zamestnancov škôl a školských zariadení (ďalej len šz) 

v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta  Trebišov  predstavuje 0,60 € v materskej škole  a  0,80 €     

v základnej škole, za každé odobraté hlavné jedlo. Iné fyzické osoby uhrádzajú celkovú výšku 

hodnoty jedla, resp. príspevku za stravovanie. 

 

3.4. Ods. 6.8. znie: Príspevok  za  stravovanie  pre  všetky  vekové  kategórie  stravníkov   predstavuje 

      súčet príspevku vo  výške nákladov na nákup potravín (príslušné finančné pásmo)  a  príspevku na 

      režijné náklady. 

      Úhrada príspevku za stravovanie  sa zákonnému zástupcovi  dieťaťa/žiaka,  pre ktoré  sa poskytuje 

      dotácia   podľa   osobitného  predpisu,   realizuje   v  zmysle   ods. 6.3.   a   ods. 6.4.  tohto   článku 

      dodatku k VZN. 

 
 Tabuľka č. 1: Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pri materskej škole (v eurách) 

Materská škola 

Príspevok vo    

výške nákladov    

na nákup 

potravín   

Príspevok             

na režijné     

náklady  

Príspevok za            

stravovanie       

Úhrada 

príspevku za 

stravovanie 

Stravníci od 2 do 6 rokov  

Hmotná núdza, ŽM a DDB  

Diétna strava 

Diétna strava (HN, ŽM a DDB) 

2,10 

2,10 

2,50 

2,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2,10 

2,10 

2,50 

2,50 

2,10 

0,80 

2,50 

1,20 

Zamestnanci škôl a školských zariadení 

Dôchodcovia - bývalí zamestnanci škôl a šz 

Iné fyzické osoby                           

2,40 

2,40 

2,40  

1,40 

0,60 

1,40  

3,80 

3,00 

3,80 

ods. 6.9. 

3,00 

3,80  

 
Tabuľka č. 2: Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pri základnej škole (v eurách) 

Základná škola 

Príspevok vo        

výške nákladov  

na nákup 

potravín  

Príspevok     

na režijné 

náklady  

Príspevok za 

stravovanie  

Úhrada 

príspevku za 

stravovanie  

Stravníci od 6 do 11 rokov 

Stravníci od 6 do 11 rokov (HN, ŽM a DDB) 

        1,30 

        1,30 

   0,20 

   0,20 

     1,50 

     1,50 

     1,50 

     0,20 
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Diétna strava, športová trieda 

Diétna strava, športová trieda (HN, ŽM a DDB) 

        1,60 

        1,60         

   0,20 

   0,20    

     1,80 

     1,80      

     1,80 

     0,50      

Stravníci od 11 do 15 rokov 

Stravníci od 11 do 15 rokov (HN, ŽM a DDB) 

Diétna strava, športová trieda 

Diétna strava, športová trieda (HN, ŽM a DDB) 

Stravníci od 15 do 19 rokov 

Diétne stravovanie, športová trieda 

1,50 

1,50                   

1,80 

1,80 

1,70 

2,00 

0,20 

0,20     

0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

1,70 

1,70    

2,00 

2,00 

1,90 

2,20 

1,70 

0,40    

2,00 

0,70 

1,90 

2,20 

Zamestnanci škôl a školských zariadení 

Dôchodcovia – bývalí zamestnanci škôl a šz 

Iné fyzické osoby 

2,00 

2,00 

2,00 

1,60 

0,80 

1,60 

3,60 

2,80 

3,60 

ods. 6.9.  

2,80 

3,60 
Vysvetľujúca poznámka: HN – hmotná núdza; ŽM – životné minimum; DDB – dieťa bez daňového bonusu. 

 

3.5. Ods. 6.9. znie: Zamestnancom  školy  alebo  školského  zariadenia  a  iným  fyzickým  osobám  sa 

      určuje  stupeň finančného  pásma  ako  pre  vekovú  kategóriu  stravníkov  15 - 19  ročných  podľa 

      Finančného  pásma  B.   Pri  príprave  hlavných  jedál  pre  zamestnancov  školy  alebo   školského 

      zariadenia  a  iné  fyzické  osoby podľa  Finančného pásma B  je  v normovaní prípustná tolerancia 

      navýšenia  hmotnosti  mäsa  o  30 %.  Dospelým  stravníkom  sa  aplikuje   úhrada  za  stravovanie 

      s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce. 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1. Dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa ......... uznesením č. ......... 

 

4.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2023.  

 

 

 

 

                   PhDr. Marek Čižmár 

          primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
34aaa) 

§ 33 ods. 1 písm. b) a § 52zzn ods. 3 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
 

 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-33.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-52zzn.odsek-3.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/


 

 

Dôvodová správa 

 

Zriaďovateľ školských jedální a výdajných školských jedální má, v zmysle zákona      

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov, kompetenciu 

prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) rozhodnúť a určiť 

príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie a to vo 

výške príspevku nákladov na nákup potravín a výške príspevku na režijné náklady, podľa 

reálnych finančných potrieb týchto zariadení školského stravovania. 

Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Trebišov č. 177/2022 o určení výšky príspevkov 

v školách a školských zariadeniach vychádza z  požiadaviek väčšiny riaditeľov/-liek 

a  vedúcich stravovacích zariadení materských a základných škôl, ako aj potreby určiť 

príspevok zákonného zástupcu dieťaťa za stravovanie, v súvislosti so zmenou finančných 

pásiem na nákup potravín, platných od 01. 01. 2023. Je preto nevyhnutné opätovne reagovať  

na dynamiku cien a medziročný viac ako 25 % - tný priemerný nárast cien potravín, ale aj 

výrobných vstupov, t. j. prevádzkových a osobných nákladov spojených s prípravou jedál.  

     Z dôvodov, aby naďalej skladba jedálneho lístka zodpovedala zásadám jeho 

zostavovania, príprava jedál aktuálnym materiálno-spotrebným normám a receptúram a aby 

bolo možné plniť odporúčané výživové dávky pre všetky vekové kategórie stravníkov, 

navrhujeme s účinnosťou od 01. 01. 2023: 

 

- pri celodennej strave v materskej škole 3. finančné pásmo na nákup potravín, t. j. 

úhradu príspevku zo súčasných 1,54 € na 2,10 €, okrem zákonného zástupcu dieťaťa   

(hmotná núdza, životné minimum, dieťa bez daňového bonusu), ktorý bude uhrádzať 

namiesto súčasných 0,24 € (pri dotácii 1,30 € z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) 

príspevok vo výške 0,80 € (viď tabuľka č. 1 návrhu dodatku k VZN); 

 

- pri hlavnom jedle (obed) v základnej škole 1. finančné pásmo na nákup potravín 

a príspevok na režijné náklady, t. j. úhradu príspevku zo súčasných 1,40 € na 1,50 € na 

I. stupni ZŠ a z 1,49 € na 1,70 € na II. stupni ZŠ, okrem zákonného zástupcu dieťaťa 

(hmotná núdza, životné minimum, dieťa bez daňového bonusu), ktorý bude uhrádzať 

(pri dotácii  1,30 € z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) príspevok vo výške 0,20 € 

na I. stupni ZŠ a 0,40 € na II. stupni ZŠ (viď tabuľka č. 2 návrhu dodatku k VZN). 

 

      Príspevok na režijné náklady pre každého stravníka (na I. a II. stupni ZŠ, v prípade 

potreby na SŠ) v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni pri základnej škole sa určuje na 

0,20 €, za každé odobraté hlavné jedlo.  

 

     Záujmové útvary ,,Plavecký“ a ,,Kuchársky“ si vyžadujú osobitnú úhradu. Prenájom 

plaveckého bazéna na CZŠ s MŠ Gorkého je spoplatnený v zmysle cenníka ZŠ. Kuchársky 

záujmový útvar sa pre svoju činnosť nezaobíde bez nákupu potravín, ktorých cena neustále 

rastie. 

 

 

Spracoval: Ing. Rastislav Kočiš, referent pre školstvo  

V Trebišove  21. 11. 2022  

 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV 
                                                                                                              

Číslo: 27 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022 

 

 

Názov materiálu: Príspevok za stravovanie dieťaťa v Mestských detských jasliach 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa  

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  

 

A/ zrušuje 

s účinnosťou od 01. 01. 2023  uznesenie  Mestského zastupiteľstva v Trebišove  č. 479/2022  zo  

dňa 20. 06. 2022  v časti C/ schvaľuje „Príspevok za stravovanie dieťaťa v Mestských detských 

jasliach, T. G. Masaryka 2229/36, Trebišov vo výške 1,54 € s účinnosťou od 01. 08. 2022“; 

 

B/ schvaľuje 

Príspevok za stravovanie dieťaťa v Mestských detských jasliach, T. G. Masaryka 2229/36, Trebišov 

vo výške 2,10 € s účinnosťou od 01. 01. 2023. 

 

         

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie 

 

 

 

 

V Trebišove 21. 11. 2022 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 



Dôvodová správa 

 

V nadväznosti na návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Trebišov č. 177/2022 o určení výšky príspevkov 

v školách a školských zariadeniach predkladáme Návrh príspevku za stravovanie dieťaťa v 

mestských detských jasliach. Celodenná strava detí v jasliach, t. j. hlavné a doplnkové jedlá (desiata, 

obed, olovrant) je zabezpečovaná Školskou jedálňou pri Materskej škole Škultétyho 1031/26, 

Trebišov, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri dodržiavaní hygienických 

noriem a požiadaviek pre prípravu, výrobu, manipuláciu, prevoz a výdaj jedál pre danú vekovú 

kategóriu stravníkov. Návrhom Dodatku č.1 k VZN dochádza k zmene výšky príspevku za 

stravovanie dieťaťa v materských školách zriadených mestom, z dôvodu určenia nových finančných 

pásiem na nákup potravín, zverejnených na stránke MŠVVaŠ SR, pre všetky vekové kategórie 

stravníkov. Na základe vyššie uvedených  skutočností  navrhujeme upraviť  Príspevok za stravovanie  

dieťaťa  v Mestských detských jasliach, T. G. Masaryka 2229/36, Trebišov zo sumy  1,54 €  na 2,10 

€ s účinnosťou od 01. 01. 2023. 

 

 

 

Spracoval: Ing. Rastislav Kočiš, referent pre školstvo  

V Trebišove  21. 11. 2022 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

           

 

 

              

            

            

            

            

            

            

            

                                                                                                                                                                                                                                
  

 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
 

Číslo: 28 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:12. 12. 2022 

 

 

Názov materiálu: Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku mestskej rady  

 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

- návrh dodatku    

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku mestskej rady. 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik 

 

V Trebišove 18. 11. 2022 

 

 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 



Dôvodová správa 

 

 

Z dôvodu zvyšovania úrovne transparentnosti zasadnutí mestskej rady ako aj jej jednotlivých 

úkonov, sme pripravili Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku mestskej rady. 

Predmetom dodatku je zakotvenie zásady verejnosti rokovaní mestskej rady a z toho 

vyplývajúca povinnosť zverejniť pozvánku na rokovanie rady pre verejnosť na úradnej tabuli.  

 

 

V Trebišove 18. 11. 2022 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik 
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MESTO TREBIŠOV 
 

 

 

 

 

 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.                  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto dodatku k Rokovaciemu poriadku 

mestskej rady (ďalej len "rokovací poriadok"): 

 

 

Článok 1 

Zmeny a doplnky v článku 4 rokovacieho poriadku 

 

1.1. Pôvodné znenie ods. 4.4. sa nahrádza znením: 

Pozvánka na zasadnutie s návrhom programu a s materiálmi určenými na zasadnutie sa doručuje 

poslancom aspoň 3 dni pred zasadnutím a to v listinnej alebo elektronickej podobe. Pre verejnosť 

sa pozvánka zverejňuje na úradnej tabuli.  

 

 

Článok 2 

Zmeny a doplnky v článku 6 rokovacieho poriadku 

 

2.1. Pôvodné znenie prvej vety ods. 6.1. sa nahrádza znením:    

 Rokovanie je zásadne verejné. Za neverejné ho možno vyhlásiť v prípadoch, v ktorých možno za 

neverejné vyhlásiť rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1. Tento dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove ............ uznesením ...........  

 

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť 01. 01. 2023.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                          PhDr. Marek Čižmár 
                                                                                                     primátor 
                                                                                           

 

Dodatok č. 2  

k Rokovaciemu poriadku mestskej rady 
 

účinný od 1. januára 2023 

 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
 

Číslo: 29 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:12. 12. 2022 

 

 

Názov materiálu: Záznam Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku 

kontroly Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti 

v podmienkach miestnej samosprávy KA-029/2022/1090 

 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

   

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Záznam Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly Projekty 

zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy KA-

029/2022/1090. 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik 

 

 

V Trebišove 18. 11. 2022 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 



Dôvodová správa 

 

V mesiacoch február až jún 2022 vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky   

kontrolu projektov zameraných na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej 

samosprávy v rokoch 2014 - 2020. Účelom kontroly bolo preverenie vynaložených finančných 

prostriedkov určených na realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti pri 

prevádzke verejných budov. 

Hlavným predmetom kontroly boli dva projekty zamerané na zlepšenie energetickej 

efektívnosti: 

1. Zníženie energetickej náročnosti budovy CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov – 

projekt financovaný z OP KŽP 

2. Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1. decembra – projekt financovaný 

z Environmentálneho fondu 

Čiastkovou kontrolou prešli aj ďalšie projekty mesta zamerané na znižovanie energetickej 

efektívnosti, ktoré mesto zrealizovalo v období 2014 - 2020: 

• MŠ pri polícii 

• MŠ Hviezdoslavova 

• MŠ 1. decembra 

• Mestská plaváreň 

• Budova KaSS 

• Športová hala 

 

Na základe výsledkov pred a po implementácii projektov energetickej efektívnosti v budovách 

mesta Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky konštatoval, že mesto Trebišov bolo 

úspešné pri znižovaní spotreby energií v budovách mesta. 

 

 

V Trebišove dňa 21. 11. 2022 

Spracoval: Ing. Jozef Ferjo, referent pre regionálny rozvoj 
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Zoznam použitých skratiek

Skrátený názov Úplné znenie

C 0 2 Oxid uhličitý
CRZ Centrálny register zmlúv
CZŠ Gorkého, Trebišov Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 2212/55, Trebišov
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. KŽP-P04-SC431 -2017-19/K558
DPH Daň z pridanej hodnoty
EE Energetická efektívnosť
EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja
GES Garantovaná energetická služba
ISSAI International Standards of the Supreme Audit Institutions
ITMS IT monitorovací systém
KaSS Kultúrne a spoločenské stredisko
KSK Košický samosprávny kraj
Mesto, kontrolovaný subjekt Mesto Trebišov
MsU Mestský úrad Trebišov
MsKS Mestské kultúrne stredisko v Trebišove
MS Materská škola
MS 1.decembra, Trebišov Materská škola, Ul. 1.decembra 863/1, Trebišov
MZ Mestské zastupiteľstvo
MZP SR, poskytovatef NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
NFP Nenávratný finančný príspevok

Obchodný zákonník Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov

OP KZP Operačný program kvalita životného prostredia
OZE Obnoviteľný zdroj energie
PHSR Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
PHZ Predpokladaná hodnota zákazky

Projekt EE CZŠ Gorkého, Trebišov Projekt - Zníženie energetickej náročnosti budovy Cirkevnej 
základnej školy sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov

Projekt EE MŠ 1.decembra, Trebišov Projekt -  Zníženie energetickej náročnosti budovy MS 
1.decembra, Trebišov

SIEA, kontrolný oraán. RO Slovenská inovačná a energetická agentúra
TÚV Teplá úžitková voda
VO Verejné obstarávanie

Všeobecné nariadenie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 zo 
17. decembra 2013

VZP Všeobecné zmluvné podmienky

Vyhláška MH SR o energetickom audite Vyhláška č. 179/2015 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky o energetickom audite

Zákon o DPH Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov

Zákon o energetickej efektívnosti, Zákon 
o EE

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

Zákon o energetickej hospodárnosti budov Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o finančnej kontrole a audite Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov
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Zákon o majetku obcí Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov

Zákon o podpore regionálneho rozvoja Zákon č. 539/2008 Z. z, o podpore regionálneho rozvoja v znení 
neskorších predpisov

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o slobode informácií Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o účtovníctve Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov

Zákon o verejnom obstarávaní Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva č. 146936 08U02 o poskytnutí podpory z 
Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 31.08.2020

Zmluva o poskytnutí NFP Zmluva o o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 
KŽP-P04-SC431 -2017-19/K558 zo dňa 27.12.2018

ZoD Zmluva o dielo
ZS Základná škola
ZoNFP Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ZoP Žiadosť o platbu
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Zhrnutie:

Kontrola NKÚ SR zameraná na projekty zlepšenia EE v podmienkach miestnej samosprávy bola vykonaná na 
základe plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2022. Účelom kontroly bolo preverenie vynaložených finančných 
prostriedkov určených na realizáciu opatrení na zlepšenie EE pri prevádzke verejných budov. Zároveň preveriť a 
vyhodnotiť efektívnosť hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom. Predmetom kontroly bol energetický plán 
mesta, pripravenosť projektov na rozvoj garantovaných energetických služieb, dodržiavanie zmluvných podmienok a 
všeobecne záväzných právnych predpisov a vyhodnotenie úspor energie a dodržiavanie merateľných ukazovateľov. 
Kontrolovaným obdobím bolo obdobie rokov 2014 - 2020 a súvisiace obdobie.

V októbri 2014 Európska rada prijala Rámec pre politiku EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2030, ktorý 
obsahoval okrem iného aj záväzný cieľ znížiť emisie skleníkových plynov EÚ do roku 2030 najmenej o 40 % v porovnaní 
s úrovňou roku 1990. Takýto istý cieľ si EÚ, vrátane SR, stanovila za svoj redukčný cieľ v dokumente Parížska klimatická 
dohoda. Na základe uvedeného rámca sa v nasledujúcich rokoch komplexne revidovala celá legislatíva EÚ pre klímu a 
energetiku.

Dňa 28. novembra 2018 zverejnila Európska komisia oznámenie pod názvom: „Čistá planéta pre všetkých. 
Európska strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo“. 
Dokument analyzuje možnosti ciest prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré by viedli k splneniu ambicióznych 
cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, prípadne by viedli ku klimatickej neutralite do konca prvej 
polovice tohto storočia. V tejto súvislosti bolo analyzovaných osem scenárov, z ktorých dva najambicióznejšie scenáre by 
dosiahli zníženie emisií redukcie emisii o 100 % (po započítaní negatívnych emisií, teda záchytov), čo by znamenalo 
dosiahnutie klimatickej neutrality už v 2050. Energetika hrá ústrednú úlohu, ale napriek tomu všetky sektory budú musieť 
prispieť svojou mierou k naplneniu cieľov znižovania emisií skleníkových plynov. Pôjde o sektor priemyselnej výroby a 
dopravy, ale aj o sektor budov, poľnohospodárstva a sektor odpadov. Dôležitú úlohu bude hrať aj systém obehového 
hospodárstva a lesníctvo. Dosiahnutie klimatickej neutrality bude vyžadovať aj zmenu spotrebiteľského správania.

Na Európskej rade v decembri 2019 sa všetky členské štáty prihlásili k cieľu klimatickej neutrality pre EÚ do roku 
2050, pričom niektoré členské štáty (Švédsko, Fínsko, Rakúsko) si na národnej úrovni zvolili ešte ambicióznejšie ciele. 
SR sa ku klimatickej neutralite prihlásila v júni 2019.

Európska komisia v decembri 2019 predložila svoju podrobnú cestovnú mapu kľúčových politík a opatrení ako 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, pod názvom Európska zelená dohoda, ktorá obsahuje opatrenia a plán kľúčových politík 
týkajúce sa celej škály problematík -  od ambiciózneho znižovania emisií, cez investovanie do špičkového výskumu a 
inovácií, transformácie celého priemyslu, ekonomiky a poľnohospodárstva až po ochranu prírodného prostredia v Európe.

Energetická politika SR sa pôvodne opierala o štyri základné piliere - energetickú bezpečnosť; energetickú 
efektívnosť, konkurencieschopnosť a udržateľnú energetiku. Súčasťou energetickej politiky SR bola aj veda, výskum a 

I  inovácie, integrovaný národný energetický a klimatický plán aktualizoval platnú energetickú politiku SR tým, že ju rozšíril 
aj o rozmer dekarbonizácie.

Energetická efektívnosť je jedným z hlavných pilierov energetickej politiky SR, ktorá si stanovila v Integrovanom 
národnom energetickom a klimatickom pláne svoj národný príspevok v oblasti energetickej efektívnosti do roku 2030 na 
úroveň 30,3 %, čo je hodnota nižšia ako je európsky cieľ v oblasti v energetickej efektívnosti vo výške 32,5 %. Kľúčovými 
pre dosiahnutie tohto cieľa budú sektory priemyslu a budov.

Integrovaný národný energetický a klimatický plán v časti politiky energetickej bezpečnosti uvádza, že aj napriek 
mnohým opatreniam na zvýšenie energetickej efektívnosti realizovaných v minulosti, má verejný sektor stále značný 
potenciál úspor energie. Tento predpoklad je založený na skutočnosti, že v ostatnom období sa podarilo odstrániť kľúčové 
bariéry, ktoré bránili využívaniu energetickej služby vo verejnom sektore vo väčšom rozsahu. Naplnenie potenciálu by mali 
uľahčiť nové finančné nástroje využívané vo verejnom sektore.

Jedným z týchto nástrojov je aj garantovaná energetická služba podľa pravidiel Eurostatu. Oblasť garantovaných 
energetických služieb má vzhľadom na očakávaný pokles alokácie štrukturálnych fondov pre SR v budúcom programovom 
období mimoriadny potenciál na celom území SR. Kľúčovým faktorom pre rozvoj tohto sektora bude poskytovanie 
nenávratnej finančnej pomoci zo zdrojov EÚ na zlepšovanie energetickej efektívnosti verejných budov v kombinácii s 
návratným financovaním, Pokiaľ ide o oblasti verejného sektora na dosahovanie úspor energie, kľúčovými sú verejné 
budovy a verejné osvetlenie.

5



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Pri kontrole boli použité kontrolórske techniky a postupy vychádzajúce z medzinárodných kontrolórskych 
štandardov ISSAI pre kontrolu súladu, štúdium vnútorných predpisov, pozorovanie, rozhovory so zamestnancami, 
preskúmavanie relevantných dokladov. Údaje ku kontrole boli vyberané neštatistickými metódami, na základe odborného 
úsudku kontrolóra so zohľadnením finančnej hodnoty jednotlivých projektov a povahy získaných informácií a zhodnotení 
vnútorných kontrol a rizík.

Predmetom kontroly boli dva projekty realizované mestom, zamerané na zlepšenie EE budovy CZŠ, Gorkého, 
Trebišov a budovy MŠ 1, decembra Trebišov, ktoré boli financované z OP KŽP za spoluúčasti mesta.

Prostredníctvom opatrení na zvýšenie EE mala byt zabezpečená úspora celkovej energie nad rámec splnenia 
minimálnych požiadaviek definovaných v rámci všeobecne platných právnych predpisov tak, aby sa spotreba energie 
znížila na úroveň nízkoenergetických budov. Realizáciou navrhovaných opatrení malo dôjsť k zníženiu konečnej spotreby 
energie, ktorá by bola zárukou pozitívneho dopadu na životné prostredie. Kontrolovaný subjekt sa vyjadril, že 
prostredníctvom GES môže v budúcnosti realizovať také opatrenia v oblasti EE na vybraných budovách a verejnom 
osvetlení, ktoré budú efektívne nielen z environmentálneho ale aj z ekonomického hľadiska. Mesto by tak mohlo 
zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti budov, zlepšenie kvality ovzdušia znížením emisií C02, skvalitnenie života 
občanov mesta Trebišov a zniženie celkových nákladov.

Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP v rámci projektu EE budovy CZŠ Gorkého, Trebišov bolo 
prefinancovaných 1 078 327,43 EUR. Projekt EE budovy MŠ 1. decembra Trebišov na základe zmluvy o poskytnutí 
dotácie bol realizovaný v celkovej sume 142 057,06 EUR. Najvyšší podiel čerpania finančných prostriedkov v rámci oboch 
projektov bol určený na stavebné práce.

Povinnosti vyplývajúce z podmienok uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP a zmluvy o poskytnutí dotácie v rámci 
kontrolovaných projektov mesto splnilo, ako napr. evidovanie majetku v účtovníctve vrátane jeho poistenia, podávanie 
monitorovacích správ, plnenie merateľných ukazovateľov.

Na základe výsledkov porovnania a vyhodnotenia spotreby energii pred a po implementácii kontrolovaných 
projektov EE je možné konštatovať, že v prípade budovy CZŠ Gorkého, Trebišov spotreba zemného plynu mala klesajúcu 
tendenciu. Spotreba elektrickej energie v roku bezprostrednom po implantácii projektu bola mierne vyššia ako pred ňou. 
V budove MŠ 1. decembra Trebišov mala spotreba energií klesajúci trend, tzn. ciele projektu boli naplnené.

L
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Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1826/04 z 26.01.2022, vykonali:

Mgr. Ing. Jarmila Petrášová, vedúca kontrolnej skupiny 
Ing. Daniel Lendel, člen kontrolnej skupiny

kontrolu projektov zameraných na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy, ktorej účelom 
bolo preveriť vynaložené finančné prostriedky určené na realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti pri 
prevádzke verejných budov.

Kontrola bola vykonaná v čase od 16.02.2022 do 08.06.2022 v kontrolovanom subjekte

Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 204,075 25 Trebišov, IČO 00331996

za kontrolované obdobie rokov 2014 - 2020 a súvisiace obdobie.

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov a so štandardami, ktoré vychádzajú zo základných princípov medzinárodných 
štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI).

Predmetom kontroly bol energetický plán mesta, pripravenosť projektov na rozvoj garantovaných energetických 
služieb, dodržiavanie zmluvných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov a vyhodnotenie úspor energie a 
dodržiavanie merateľných ukazovateľov.

Počas výkonu kontroly bolo zistené

1. Energetický plán mesta, pripravenosť projektov na rozvoj GES

1.1 Strategicko-plánovacie a programové dokumenty mesta

Mesto Trebišov prijalo v roku 2014 Program hospodárskeho asociálneho rozvoja 2016 -  2023, ktorý sa po 
schválení MZ stal základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja mesta vychádzajúc pritom zo 
strategických a programových dokumentov podpory rozvoja na národnej a regionálnej úrovni. Dokument bol vypracovaný 
v súlade so zákonom o podpore regionálneho rozvoja, pričom východiskami pri aktualizácii PHSR boli:

Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 2014 -  2030,
Partnerská dohoda 2014 -  2020,

- Agenda 21,
- PHSR KSK 2 0 1 6 -2 0 2 2  ,

Program odpadového hospodárstva SR 2016 -  2020,
Komunitný plán sociálnych služieb.

Programová časť PHSR mesta obsahovala konkrétne opatrenia a aktivity na zabezpečenie plnenia programu 
rozvoja mesta a podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v jednotlivých oblastiach.

Súčasťou PHSR bol akčný plán zameraný na organizačné zabezpečenie programu rozvoja mesta, systém 
monitorovania a vyhodnotenia plnenia na základe stanovených ukazovateľov ako aj na vecný a časový harmonogram jeho 
samotnej realizácie.

V rámci opatrení s cieľom „Zníženia energetickej náročnosti verejných budov“ bolo v PHSR špecifikovaných na 
realizáciu sedem projektov s definovaním ich stavu pred realizáciou. Pri všetkých týchto budovách mesta bol zhodnotený 
lch zlý technický stav s negatívnym dopadom na energetickú náročnosť.

V rámci týchto projektov na zlepšenie opatrení EE vo verejných budovách mesta bolo v akčnom pláne PHSR
cieľom:
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1. Znížiť energetickú náročnosť budovy MŠ na ul. Hviezdoslavovej prostredníctvom stavebných úprav (zateplenie 
strechy, a výmena výplní otvorov) s realizáciou v období rokov 2016 -  2017,

2. znížiť energetickú náročnosť budovy MŠ na ul. 1. decembra prostredníctvom stavebných úprav (zateplenie 
strechy, zateplenie obvodového plášťa a sokla, výmena výplní otvorov, osvetlenie, vykurovanie) s realizáciou 
v období rokov 2017 -  2020,

3. znížiť energetickú náročnosť budovy MŠ na ul. Pri polícii prostredníctvom stavebných úprav (zateplenie strechy 
a obvodového plášťa, výmena výplní otvorov, osvetlenie, vykurovanie) s realizáciou v roku 2017,

4. znížiť energetickú náročnosť budovy CZŠ Gorkého prostredníctvom stavebných úprav (zateplenie strechy 
a obvodového plášťa, výmena výplní otvorov, osvetlenie, vykurovanie) s realizáciou v období rokov 2017- 2018,

5. znížiť energetickú náročnosť budovy ZŠ na ul. Pribinova prostredníctvom stavebných úprav (oprava strechy) s 
realizáciou v roku 2017,

6. znížiť energetickú náročnosť budovy MsKS s realizáciou v období rokov 2017 - 2018,
7. znížiť energetickú náročnosť budovy mestskej plavárne prostredníctvom stavebných úprav (zateplenie strechy, 

obvodového plášťa a výmena výplní otvorov) s realizáciou v období rokov 2016 - 2020.

V rámci monitorovania a hodnotenia stanovených cieľov v PHSR boli použitý merateľný ukazovateľ -  „úspora 
energie v zrekonštruovaných budovách“ prostredníctvom mernej jednotky -  v %, pričom informačným zdrojom týchto 
údajov boli v PHSR určené zodpovedné osoby verejných budov v ktorých realizácia projektov prebehla.

Mesto Trebišov vypracovalo 30.04.2020 Monitorovaciu správu k programu PHSR, v ktorej bola vyhodnotená 
úspora energie v zrekonštruovaných budovách za rok 2018 - 31,94 % a v roku 2019 - 0,40 % oproti predchádzajúcemu
roku.

V monitorovacej správe bolo k 31.12.2019 vyhodnotené plnenie projektových zámerov v oblasti EE, pričom boli 
vyhodnotené ciele:

rekonštrukcia CZŠ Gorkého, Trebišov ako čiastočne splnený, 
rekonštrukcia MŠ na ul. 1. decembra ako čiastočne splnený.

Ďalšími strategickými dokumentárni mesta v oblasti EE boli: Nízkouhlíková stratégia mesta Trebišov na roky 2021 
-2031 a Koncepcia rozvoja mesta Trebišov v oblasti tepelnej energetiky, ktoré boli vypracované v rámci realizácie projektu 
„Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie v meste Trebišov“ . Tieto strategické dokumenty boli 14.02.2022 schválené MZ 
mesta Trebišov. Projekt bol realizovaný na základe zmluvy o poskytnutí NFP z OP KŽP zo dňa 22.10.2020 a účinnej od
04.11.2020.

Nízkouhlíková stratégia mesta Trebišov na roky 2021 -  2031 ako strategický dokument je nástrojom na 
znižovanie emisií skleníkových plynov na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni. V oblasti energetiky je základným 
dokumentom, ktorý vychádza z európskej iniciatívy "Dohovor starostov" zameranej na orgány miestnej a regionálnej 
samosprávy. Jeho cieľom je analýza vstupných dát v rámci posúdenia energetickej náročnosti verejných budov, obytných 
budov, budov terciárnej sféry a zhodnotiť spotrebu energie v sektore verejného osvetlenia, dopravy, či využitie 
obnoviteľných zdrojov v meste. Nosnou časťou Nízkouhlíkovej stratégie mesta Trebišov na roky 2021 -2031  je stanovenie 
potenciálu úspor energie v jednotlivých sektoroch a návrh opatrení na dosiahnutie cieľa zníženia emisií C 0 2 do roku 2031. 
Veľký dôraz sa kladie na možnosti zvyšovania EE budov vo vlastníctve a správe mesta, obytných budov, verejného 
osvetlenia, dopravy a zavádzanie SMART riešení a opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a v neposlednom rade 
na zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie.

Koncepcia rozvoja mesta Trebišov v oblasti tepelnej energetiky vypracovaná v novembri 2021 bola zameraná na 
niektoré všeobecné oblasti v súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky SR a v rozsahu legislatívneho 
usmernenia. Koncepcia bola vypracovaná v súlade so zákonom o EE a vyhláškou MH SR o energetickom audite, ktorou 
sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie 
efektívnosti pri používaní energie. Úlohou spracovania koncepcie bolo vytvorenie podmienok pre systémový rozvoj 
sústavy tepelných zariadení na území mesta s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla, hospodárnosť 
Pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvalo udržateľného rozvoja, s dôrazom na ochranu životného prostredia 
a v súlade so zámermi energetickej politiky SR a nadväznými legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky.
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Z hľadiska budovania energetickej politiky samosprávy bolo potrebné sa orientovať na procesy znižovania 
energetickej náročnosti s globálnym cieľom znižovania uhlíkovej stopy ovplyvňujúcej kvalitu životného prostredia. 
Významným prvkom z hľadiska prijímaných stratégií je podpora takých riešení, ktoré nielen zvyšujú EE a prispievajú ku 
kvalite životného prostredia, ale súčasne znižujú náklady súvisiace s významnými zdrojmi energií v meste.

Obsahová náplň koncepcie bola stanovená metodickým usmernením z hľadiska analýzy súčasného stavu:
•  Analýza územia,
•  analýza existujúcich sústav tepelných zariadení,
•  analýza zariadení na spotrebu tepla,
•  analýza dostupnosti palív a energií na území mesta a ich podiel na zabezpečovaní výroby a dodávky tepla,
•  analýza súčasného stavu zabezpečovania výroby tepla s dopadom na životné prostredie,
•  spracovanie energetickej bilancie, jej analýza a stanovenie potenciálu úspor,
•  hodnotenie využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie,
•  predpokladaný vývoj spotreby tepla na území mesta.

Návrh rozvoja sústav tepelných zariadení a budúceho zásobovania teplom na území mesta Trebišov bol 
v koncepcii stanovený formuláciou alternatív technického riešenia a rozvoja sústav tepelných zariadení, vyhodnotením 
požiadaviek na realizáciu jednotlivých alternatív a ich ekonomickým vyhodnotením.
Obsahová náplň koncepcie bola v závere tvorená vyhodnotením a odporúčaniami rozvoja tepelnej energetiky na území 
mesta Trebišov.

Koncepcia rozvoja mesta Trebišov v oblasti tepelnej energetiky z novembra 2021 obsahovala aj analýzu stavu
budovy MŠ 1. decembra, Trebišov a budovu CZŠ Gorkého, Trebišov, ktoré boli predmetom kontroly.

Mesto Trebišov zrealizovalo v období rokov 2014 -  2021 v oblasti EE na siedmych verejných budovách vo 
vlastníctve mesta 10 projektov, ktoré boli plánované v PHSR na roky 2016 -  2023, ktoré sú uvedené v tabuľka č. 1 -  
Prehľady realizovaných projektov EE za obdobie rokov 2014 -  2021.
Z OP KŽP boli zrealizované dva projekty v rámci EE, t. j. budova MŠ Pri polícii, Trebišov, a budova CZŠ Gorkého, Trebišov, 
ktorá bola predmetom kontroly. Z EF boli v oblasti EE zrealizované tri projekty, t. j. dva projekty v budove MŠ 1. decembra, 
Trebišov (jeden z nich bol predmetom kontroly) a v budove MŠ ul. Hviezdoslavova, Trebišov

Tabuľka č. 1__________ Prehľad realizovaných projektov EE za obdobie rokov 2014 -  2021
P.
č.

Označenie objektu budova MŠ Pri polícii, Trebišov

1. Stručný popis projektu Cieľom projektu „  Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov, “ 
KŽP-PO4-SC431-2017-19/J489, bolo znížiť energetickú náročnosť budovy. 
Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti:

Zateplenie strechy 
Výmena výplňových konštrukcii 
Zateplenie obvodového plášťa 
Vykurovanie
Rekonštrukcia osvetľovacej sústavy

Zdroj financovania OPKŽP
Rozpočet projektu 940 524,00 €
Predpokladaná ročná 
úspora energie

171 236 kWh

Stav realizácie projektu Ukončený 09/2020
p.
č.

Označenie objektu budova CZŠ Gorkého, Trebišov
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I

2. Stručný popis projektu Cieľom projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy CZŠ Gorkého, Trebišov“, 
KŽP-PO4-SC431-2017-19/K558, bolo znížiť energetickú náročnosť budovy. 
Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti:

Zateplenie strechy 
Výmena výplňových konštrukcii 
Zateplenie obvodového plášťa 
Vykurovanie
Rekonštrukcia osvetľovacej sústavy

Zdroj financovania O PKZP
Rozpočet projektu 1491 720,00 €
Predpokladaná ročná 
úspora energie

497 365 kWh

Stav realizácie projektu Ukončený 08/2020
P.
č.

Označenie objektu budova MS 1. decembra, Trebišov

3. Stručný popis projektu Cieľom projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1. decembra, 
Trebišov“, 14693608UO2, bolo znížiť energetickú náročnosť budovy.
Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti:

Zateplenie obvodového plášťa

Zdroj financovania EF
Rozpočet projektu 134 954,00 €
Predpokladaná ročná 
úspora energie

169 558 kWh

Stav realizácie projektu Ukončený 11/2020
P.
č.

Označenie objektu budova MŠ 1. decembra, Trebišov

4. Stručný popis projektu Cieľom projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1. decembra, 
Trebišov“, 12957008UO2, bolo znížiť energetickú náročnosť budovy.
Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti:

Zateplenie strechy 
Výmena častí výplní otvorov

Zdroj financovania EF
Rozpočet projektu 100 000,00 €
Predpokladaná ročná 
úspora energie

169 558 kWh

Stav realizácie projektu Ukončený 11/2018
P.
č.

Označenie objektu MŠ, ul. Hviezdoslavova ulica, Trebišov

5. Stručný popis projektu Cieľom projektu „Obnova obalových konštrukcií MŠ Mier, Hviezdoslavova ulica, 
Trebišov“, 12317208UO2, bolo znížiť energetickú náročnosť budovy.
Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti:

Zateplenie strechy 
Výmena častí výplní otvorov

Zdroj financovania EF
Rozpočet projektu 83 730,00 €
Predpokladaná ročná 
úspora energie

106 323,39 kWh

Stav realizácie projektu Ukončený 11/2017
P.
č.

Označenie objektu budova Mestskej plavárne
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6. Stručný popis projektu Cieľom projektu „Krytá plaváreň r. 2018" bolo znížiť energetickú náročnosť budovy. 
Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti:

- Zateplenie strechy
Výmena častí výplní otvorov 
Zateplenie obvodového plášťa

Zdroj financovania MF SR
Rozpočet projektu 386 616,00 €
Predpokladaná ročná 
úspora energie

Nakoľko bola budova zrekonštruovaná nedávno, z dôvodu ochorenia COVID-19 bola 
skoro vždy zatvorená, nebolo možné vyčísliť úsporu.

Stav realizácie projektu Ukončený 12/2017
P.
č.

Označenie objektu budova Mestskej plavárne

7. Stručný popis projektu Cieľom projektu „Krytá plaváreň r. 2019" bolo znížiť energetickú náročnosť budovy. 
Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti:

Bazénová technológia

Zdroj financovania Dotácia, uznesenie vlády 205/2018
Rozpočet projektu 500 000,00 €
Predpokladaná ročná 
úspora energie

Nakoľko bola budova zrekonštruovaná nedávno, z dôvodu ochorenia COVID-19 bola 
skoro vždy zatvorená, nebolo možné vyčísliť úsporu.

Stav realizácie projektu Ukončený 03/2021
P. 
č.

Označenie objektu budova Mestskej plavárne

8. Stručný popis projektu Cieľom projektu „Krytá plaváreň r. 2019“ bolo znížiť energetickú náročnosť budovy. 
Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti:

Statické zabezpečenie 
Sanácia betónových konštrukcií

Zdroj financovania Regionálny príspevok MIRR
Rozpočet projektu 294 400,00 €
Predpokladaná ročná 
úspora energie

Nakoľko bola budova zrekonštruovaná nedávno, z dôvodu ochorenia COVID-19 bola 
skoro vždy zatvorená, nebolo možné vyčísliť úsporu.

Stav realizácie projektu Ukončený 03/2021
P.
č.

Označenie objektu budova MsKS

9. Stručný popis projektu Cieľom projektu „Zateplenie a revitalizácia stará KaSS Trebišov“ bolo znížiť 
energetickú náročnosť budovy.
Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti:

Výmena výplní otvorov 
Zateplenie obvodového plášťa

Zdroj financovania Urad vlády SR
Rozpočet projektu 200 000,00 €
Predpokladaná ročná 
úspora energie

74,19 kWh/m2/rok

Stav realizácie projektu Ukončený 10/2020
P.
č.

Označenie objektu budova Mestskej športovej haly v Trebišove

i .
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10. Stručný popis projektu Cieľom projektu „Mestská športová hala v Trebišove“ ~ b ô b ~ ^ iť  enerqetickú 
náročnosť budovy.
Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti:

Výmena výplní otvorov
Zateplenie obvodového plášťa
Zateplenie strechy
osvetlenie,
vykurovanie
vzduchotechnika

Zdroj financovania M FSR
Rozpočet projektu 1 495 195,00 €
Predpokladaná ročná 
úspora energie

Nakoľko bola budova zrekonštruovaná nedávno, z dôvodu ochorenia COVID-19 bola 
skoro vždy zatvorená, nebolo možné vyčísliť úsporu

Stav realizácie projektu Ukončený 11/2021
Zdroj: mesto Trebišov, vlastné spracovanie

1.2 Personálne, finančné a technické zabezpečenie realizácie opatrení EE

Projekty na zlepšenie EE realizovalo mesto Trebišov dodávateľsky na základe VO. Riadenie projektov bolo 
zabezpečené externe alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov mesta.

Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu realizácia opatrení v oblasti EE plánovaných v PHSR mesta Trebišov 
bola a je závislá od schopnosti mesta zaistiť dostatočné finančné zdroje. Projekty EE realizovalo mesto z viacerých 
zdrojov, na základe vyhlásených výziev na získanie prostriedkov z NFP, zo zdrojov EÚ a iných dostupných dotačných 
schém za spoluúčasti mesta.

Projekty na zniženie energetickej náročnosti budov, ktoré boli predmetom kontroly mesto realizovalo:

A) Názov projektu: 
Operačný program: 
Projekt financovaný: 
Spolufinancovaný z: 
Poskytovateľ NFP:
v zastúpení:

B) Názov projektu: 
Projekt financovaný: 
Poskytovateľ dotácie:

Zníženie energetickej náročnosti budovy CZŠ Gorkého, Trebišov 
OPKŽP
na základe žiadosti o poskytnutí NFP
EFRR
MŽP SR
SIEA

Projekt na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1. decembra, Trebišov 
Formou dotácie z Environmentálneho fondu 
Environmentálny fond

1.3 Pripravenosť mesta Trebišov na zabezpečenie EE formou GES

Na základe vyjadrenia mesta, prostredníctvom GES môže v budúcnosti realizovať také opatrenia v oblasti EE na 
vybraných budovách a verejnom osvetlení, ktoré budú efektívne nielen z environmentálneho ale aj z ekonomického 
hľadiska. Mesto by tak mohlo zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti predmetných budov, zlepšenie kvality ovzdušia 
znížením emisii C 0 2, skvalitnenie života občanov mesta Trebišov a zníženie celkových nákladov.

Mesto Trebišov v čase výkonu kontroly pripravovalo tri projekty zamerané na zlepšenie EE:
•  Dva projekty, „MŠ Hviezdoslavova -  obnoviteľný zdroj energie“ a projekt „ZŠ M. R. Štefánika -  obnoviteľný zdroj 

energie“, zamerané na výstavbu nového zdroja výroby tepla s využitím OZE v zmysle požiadaviek výzvy 
zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE. Projekty budú financované 
prostredníctvom NFP.

12
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Projekt „Vypracovanie energetického auditu verejného osvetlenia v ľre b išove “ po realizácii ktorého bude 
nasledovať návrh opatrení EE realizovaných formou GES. Po zhodnotení jeho ekonomickej výhodnosti sa mesto 
Trebišov rozhodne o využití resp. nevyužití GES.

1.4 Energetické certifikáty budov

Kontrolou bolo zistené, že mesto Trebišov bolo v čase výkonu kontroly vlastníkom 95 budov. Z tohto počtu 27 
budov malo viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy, užíva ich orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje. 
Sedem budov vo vlastníctve mesta, ktorých sa týkala povinnosť certifikácie malo udelený energetický certifikát podľa 
zákona o EHB.

1.5 Nahlasovanie údajov do monitorovacieho systému EE

Mesto Trebišov ako poskytovateľ súboru údajov o svojej celkovej spotrebe energie za mesto zasielalo 
prevádzkovateľovi monitorovacieho systému EE požadovaný súbor údajov vo forme výkazov podľa zákona o EE 
v sledovanom období rokov 2015 - 2020 a v zákonom určenej lehote. Prevádzkovateľom monitorovacieho systému EE 
boli výkazy schválené za všetky sledované roky, čím bola zároveň potvrdená aj ich správnosť.

Vývoj spotreby energie v kWh podľa údajov poskytnutých do monitorovacieho systému EE v období rokov 2015 
-  2020 je znázornený v grafe č. 1 - Vývoj spotreby energie v meste Trebišov.

Z grafu vyplýva, že od roku 2017 má celková spotreba energie v Meste Trebišov klesajúci trend.

Graf č. 1:
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Vývoj spotreby energií v Meste Trebišov v rokoch 2015 - 2020 

Vývoj spotreby energie v m este Trebišov

2015 2016 2017 2018

Zemný plyn Elektrická energia

Zdroj: mesto Trebišov, vlastné spracovanie

2019

CZT

2020

2. Správnosť a opodstatnenosť vynakladania verejných prostriedkov pri implementácii projektov

Kontrolou bola preverená implementácia dvoch projektov, v rámci ktorých boli realizované opatrenia na zlepšenie 
EE na budovách mesta Trebišov, evidovaných v katastri nehnuteľnosti v katastrálnom území Trebišov na liste vlastníctva 
č. 4170. Jednalo sa o budovy:

•  budova CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov
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•  budova MŠ 1, decembra, Trebišov.

2.1 Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov“

Obrázok č. 1 Budova CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov •*

Žiadosť o NFP

Dňa 27.02.2017 bola vyhlásená výzva s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 na predkladanie žiadostí 
o poskytnutí NFP v rámci prioritnej osi č. 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo so špecifickým cieľom č.
4.3.1 Zniženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov OP KŽP.

Mesto Trebjšov doručilo poskytovateľovi NFP prostredníctvom ITMS dňa 28.06.2017 ŽoNFP. Mestu bola v rámci 
OP KŽP schválená ŽoNFP pre Projekt EE CZŠ Gorkého, Trebišov. Cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti 
budovy CZŠ. Daný cieľ mal byť dosiahnutý realizáciou nasledujúcich aktivít:

•  zateplenie obvodového plášťa
•  zateplenie strešného plášťa
•  výmena otvorových konštrukcií
•  rekonštrukcia elektroinštalácie, zdravotechniky, vzduchotechniky
•  obnova ústredného vykurovania

Tieto opatrenia boli komplexným riešením zvýšenia EE riešenej budovy. Realizácia navrhovaných opatrení mala 
zabezpečiť úsporu celkovej energie nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek definovaných v rámci všeobecne 
platných právnych predpisov tak, aby sa spotreba energie znížila na úroveň nízkoenergetických budov. Realizáciou 
navrhovaných opatrení malo dôjsť k zníženiu konečnej spotreby energie, ktorá by bola zárukou pozitívneho dopadu na 
životné prostredie.

Zmluva o poskytnutí NFP

Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o schválení ŽoNFP dňa 19.10.2018 bola dňa 27.12.2018 uzatvorená 
s poskytovateľom NFP Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-P04-SC431 -2017-19/K558 s účinnosťou od 04.01.2019. Zmluvu 
uzatvorili MŽP SR, v zastúpení SIEA a mesto Trebišov. Dohodnuté systémy financovania boli predfinancovanie a 
refundácia.

NFP poskytnutý v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP bol tvorený prostriedkami EÚ a ŠR SR. K zmluve bolo 
uzatvorených šesť dodatkov.
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu EE CZŠ Gorkého, Trebišov podľa dodatku č. 1 k zmluve 
o poskytnutí NFP, účinného od 19.10.2019 predstavovali sumu vo výške 1 075 134,22 EUR. Poskytovateľ NFP mal
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poskytnúť mestu maximálne do výšky 1 021 377,51 EUR, t. j. 95 % z celkových oprávnených výdavkov a mesto vyhlásilo, 
že má zabezpečené zdroje financovania projektu vo výške 5 % v sume 53 756,71 EUR z celkových oprávnených 
výdavkov.

Celkové oprávnené priame výdavky na hlavné aktivity projektu -  stavebné práce, projektová dokumentácia, 
energetický audit, stavebný dozor a energetický certifikát predstavovali sumu vo výške 1 043 826,16 EUR. Celkové 
oprávnené nepriame výdavky na podporné aktivity projektu -  projektový manažér, dočasný pútač a stála tabuľa 
predstavovali sumu vo výške 31 308,00 EUR.

Predmetom zmluvy bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom NFP a Mestom 
Trebišov. Účelom zmluvy o poskytnutí NFP bolo spolufinancovanie schváleného projektu mesta, a to poskytnutím NFP.

Overením uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP a jej dodatkov neboli zistené rozpory so ŽoNFP ani výzvou.

Realizácia hlavných aktivít projektu začala dňa 16.03.2017 a to nadobudnutím účinnosti zmluvy o dielo na hlavnú 
aktivitu projektu -  projektovú dokumentáciu. Mesto zaslalo túto informáciu SIEA prostredníctvom ITMS dňa 21.01.2019 
v Hlásení o realizácii aktivít projektu. Prostredníctvom ITMS dňa 03.12.2020 v Hlásení o realizácii aktivit projektu mesto 
oznámilo SIEA, že realizácia aktivít projektu bola ukončená dňa 23.10.2020 vydaním kolaudačného rozhodnutia stavby.

Kontrolou bolo overené kolaudačné rozhodnutie č. 339/2020-008, vydané obcou Vojčice dňa 23,10.2020. Podľa 
protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby boli stavebné práce na CZŠ Gorkého, Trebišov začaté dňa 26.06.2019 a 
ukončené dňa 24.08.2020.

Mesto evidovalo nehnuteľný majetok, budovu CZŠ Gorkého Trebišov, ktorá bola predmetom projektu EE 
v účtovnej evidencii na účte 021 -  stavby s názvom „Budova CZŠ s v. Juraja, Gorkého s. č. 2212/55“ v nadobúdacej cene 
1 907 955,88 EUR. Nadobúdacia cena budovy CZŠ Gorkého Trebišov pred implementáciou projektu EE na zníženie 
energetickej náročnosti bola v sume 844 687,33 EUR a po implementácii projektu v sume 1 907 955,88 EUR.

V evidencii majetku mesta bola budova CZŠ Gorkého, Trebišov evidovaná na evidenčnej karte nehnuteľného 
majetku s názvom: „Budova CZŠ sv. Juraja, Gorkého s prideleným inventárnym číslom 100000310. Evidovaná bola 
s dátumom zaradenia 31.08.2014 vo vstupnej cene 1 907 955,88 EUR. Technické zhodnotenie po implementácii projektu 
EE CZŠ Gorkého, Trebišov bolo v evidenčnej karte majetku zaevidované v sume 1 063 268,55 EUR.

Mesto malo vypracovaný a schválený metodický pokyn k odpisovaniu hmotného a nehmotného majetku zo dňa
01.01.2018 a zostavený odpisový plán. Kontrolou uvedených dokumentov bolo zistené, že budovu CZŠ Gorkého, 
Trebišov, evidovanú v obstarávacej cene 1 907 955,88 EUR, zaradilo mesto do odpisovej skupiny šesť s počtom rokov 
odpisovania 40. Mesačný odpis pred implementáciou projektu EE CZŠ Gorkého, Trebišov bol stanovený v sume 1 760,00 
EUR a po technickom zhodnotení bol mesačný odpis navýšený od obdobia 11/2020 na sumu 3 957,00 EUR.

Kontrolou úhrad faktúr súvisiacich s realizáciou projektu EE CZŠ Gorkého, Trebišov bolo zistené, že mesto 
Trebišov neposkytovalo preddavky a ani nevykonalo úhrady faktúr platbami v hotovosti.

Z účtovnej evidencie mesta Trebišov bolo zistené, že:
všetky účtovné prípady súvisiace s projektom EE CZŠ Gorkého, Trebišov boli zaúčtované do obdobia, s ktorým
vecne a časovo súviseli,
všetky účtovné prípady boli doložené účtovnými dokladmi, ktoré obsahovali náležitosti podľa zákona
o účtovníctve,
všetky účtovné prípady na účtoch 042 a 021 boli zaúčtované v zmysle platných postupov účtovania.

Kontrolou účtovných dokladov bolo zistené, že platby v rámci projektu boli realizované prostredníctvom ŽoP. 
Systém financovania, určený v zmluve o poskytnutí NFP - predfinancovanie a refundácia, bol dodržaný.

RO uhradil mestu Trebišov na základe ŽoP formou predfinancovania a refundácie spolu sumu oprávnených 
výdavkov vo výške 1 001 872,57 EUR, t. j. 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Spoluúčasť mesta predstavovala 
sumu oprávnených výdavkov vo výške 52 730,14 EUR, t. j. 5 % celkových oprávnených výdavkov. Celkové oprávnené
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výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali sumu vo výške 1 054 602,71 EUR. Vlastné finančné prostriedky mesta 
Trebišov na úhradu neoprávnených výdavkov na realizáciu projektu predstavovali sumu vo výške 23 724,72 EUR. Celkovo 
bolo na projekt vyčerpaných spolu 1 078 327,43 EUR. Štruktúra a výška čerpania oprávnených výdavkov na projekt EE 
CZŠ Gorkého, Trebišov je uvedená v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2____________Štruktúra a výška čerpania oprávnených výdavkov na projekt (v EUR)
Projekt Celkové

oprávnené
výdavky

Príspevok na oprávnené 
výdavky

Skutočné
čerpanie

Nevyčerpaná
suma

% plnenia

NFP
95%

Vlastné
zdroje

5%
Projekt
EECZŠ
Gorkého,
Trebišov

1 075 134,22 1 021 377,51 53 756,71 1 054 602,71 20 531,51 98,10

Zdroj: mesto Trebišov, vlastné spracovanie

Suma posledných oprávnených výdavkov zo ŽoP bola mestu Trebišov uhradená dňa 03.09.2021 vo výške 
13 581,66 EUR. Deň 03.09.2021 bol zároveň dňom finančného ukončenia projektu.

Kontrolou postupu mesta pri obstarávaní prác a služieb súvisiacich s realizáciou projektu EE CZŠ Gorkého, 
Trebišov bolo zistené, že mesto stanovilo predpokladané hodnoty zákaziek podľa pravidiel výpočtu ustanovených 
v zákone o verejnom obstarávaní a na základe takto stanovených predpokladaných hodnôt jednotlivých obstarávaných 
zákaziek, zvolilo postup zadávania zákazky v súlade s § 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Kontrolou súladu položiek obstarávaných prác a služieb v uzatvorených zmluvách s výsledkami verejného 
obstarávania bolo zistené, že v zmluvách na dodanie prác alebo poskytnutie služieb boli dohodnuté práce a služby, ktoré 
boli v súlade s vyhlásenými výzvami verejného obstarávania, a tiež v súlade s cenami zverejnenými, ako predpokladané 
hodnoty jednotlivých zákaziek.

Preverením správnosti stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky a stanovenia zákazky v závislosti od 
finančných limitov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bolo zistené:

Projektová dokumentácia
PHZ v sume 16 667,00 EUR za projektovú dokumentáciu bola určená podľa sadzobníka UNIKA 2016. Na základe toho 
mesto zvolilo postup VO ako zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služby. S úspešným uchádzačom Ing. arch. 
Františkom Matiom, Sabinov uzatvorilo mesto dňa 13.03.2017 ZoD v sume 11 670,00 EUR bez DPH. Zmluva nadobudla 
účinnosť dňa 16.03.2017.

Energetický audit
PHZ v sume 3 333,00 EUR za energetický audit bola určená podľa sadzobníka UNIKA 2016. Na základe toho mesto 
zvolilo postup VO ako zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služby. S úspešným uchádzačom spoločnosťou Delphia, 
s. r. o., Bratislava uzatvorilo mesto dňa 29.03.2017 ZoD v sume 1 490,00 EUR bez DPH. Zmluva nadobudla účinnosť 
dňa 31.03.2017.

Stavebné práce
PHZ v sume 1 240 810,54 EUR za stavebné práce bola určená výpočtom projektanta stavby, formou naceneného 
výkazu -  výmer. Mesto na základe toho zvolilo postup VO ako podlimitnú zákazku podľa § 113 až § 116 zákona o verejnom 
obstarávaní. Najnižšiu cenovú ponuku predložila spoločnosť STAVIMAT s. r. o., Trebišov v sume 875 000,00 EUR bez 
DPH. Zmluvné strany dňa 24.04.2019 uzatvorili ZoD v zmysle dodatku č. 1 z 27.12.2019 na stavebné práce v sume 875 
000,00 EUR bez DPH. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 30.04.2019.

Publicita
PHZ v sume 155,00 EUR za zabezpečenie publicity bola určená na základe prieskum trhu a výpočtu priemernej ceny. Na 
základe toho mesto zvolilo postup VO na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. S
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úspešným uchádzačom Stanislavom Andrejom -  TOPTLAČ, Trebišov uzatvorilo mesto dňa 15.04.2019 ZoD v sume 90,00 
EUR bez DPH. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 16.04.2019.

Stavebný dozor
PHZ v sume 14 967,00 EUR za stavebný dozor bola určená na základe prieskumu trhu priamym oslovením troch 
dodávateľov a výpočtu priemernej ceny. Na základe toho mesto zvolilo postup VO ako zákazku s nízkou hodnotou podľa 
§ 1 1 7  zákona o verejnom obstarávaní. S úspešným uchádzačom spoločnosťou Realinvest, s. r. o. Trebišov uzatvorilo 
mesto dňa 26.09.2019 zmluvu na výkon stavebného dozoru v sume 14 000,00 EUR bez DPH. Zmluva nadobudla účinnosť 
dňa 27.09.2019.

Energetický certifikát
PHZ v sume 1 290,00 EUR za energetický certifikát bola určená na základe prieskum trhu a výpočtu priemernej ceny. Na 
základe toho mesto zvolilo postup VO ako zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. S 
úspešným uchádzačom spoločnosťou Delway, s. r. o. Kežmarok uzatvorilo mesto dňa 22.7.2020 ZoD v sume 1 200,00 
EUR. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 23.07.2020.

2,2 Projekt na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1. decembra, Trebišov

Obrázok č. 2 Budova MŠ 1. decembra, Trebišov

Zmluva o poskytnutí dotácie

Mesto Trebišov v rámci III. rozšírenia špecifikácie činnosti podpory na rok 2020 pre oblasť „Zvýšenie energetickej 
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania" podalo MZP SR dňa 23.12.2019 žiadosť o poskytnutie 
dotácie č. 146936 na realizáciu projektu EE budovy MŠ 1. decembra, Trebišov. Na základe Rozhodnutia ministra 
životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie z EF č. 146936/L6AP-79/20 zo dňa 04.03.2020 uzatvorilo 
mesto dňa 31.08.2020 zmluvu č. 146936 08U02 o poskytnutí dotácie.

Dňa 31.08.2020 mesto Trebišov uzatvorilo s poskytovateľom dotácie - Environmentálnym fondom, Nevädzová 
806/5, Bratislava zmluvu č. 146936 08U02 o poskytnutí dotácie. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 03.09.2020. Predmetom 
zmluvy bola úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie mestu na účely 
spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu Projektu EE MŠ 1.decembra, Trebišov.

Cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ. Daný cieľ mal byť dosiahnutý realizáciou 
nasledujúcich aktivít:
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•  zateplenia obvodového plášťa,
•  zateplením sokla,
•  zateplením ostenia.

Kzm luve o poskytnutí dotácie bol uzatvorený dňa 30.11.2020 dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 
02 . 12 .2020 .

Výška dotácie bola zmluvne dohodnutá v sume maximálne 170 000,00 EUR. Podmienkou poskytnutia dotácie 
bolo, aby mesto Trebišov preukázalo zabezpečenie financovania projektu najmenej vo výške 5 % nákladov z iných 
zdrojov, teda v sume 8 947,37 E U R . Stavbou podľa rozpočtu bola budova MŠ 1. decembra, Trebišov s celkovými nákladmi 
na realizáciu projektu v sume vo výške 142 057,06 EUR s DPH.

Kontrolou bolo zistené, že EF previedol dňa 23.12.2020 mestu Trebišov na samostatný bankový účet vo formáte 
IBAN: SK23 5600 0000 0042 4136 2019, dotáciu v sume 134 954,20 EUR, teda sumu 95,00 % oprávnených výdavkov.

Mesto Trebišov zaslalo poskytovateľovi dotácie dňa 27.11.2020 Záverečnú správu o priebehu realizácie projektu 
spolu s fotodokumentáciou stavebných prác. K ukončeniu realizácie projektu došlo dňa 23.11.2020 dňom preberacieho 
konania, z ktorého bol vypracovaný Protokol o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

Záverečný odpočet čerpania dotácie za rok 2020 mesto Trebišov predložilo EF dňa 03.12.2020, v ktorom 
vyhlásilo, že finančné prostriedky z iných zdrojov vo výške 7 102,86 EUR a finančné prostriedky z dotácie vo výške 
134 954,20 EUR boli použité na úhradu účtovných dokladov v termíne podľa zmluvy o poskytnutí dotácie, t. j. do
15.01.2021.

Mesto evidovalo nehnuteľný majetok, budovu MŠ 1. decembra, Trebišov v účtovnej evidencii na podsúvahovom 
účte 021 -  stavby s názvom: „MŠ Hviezdoslavova Elokované pracovisko UI.1. decembra“ a jej technické zhodnotenie po 
realizácii projektu EE MŠ 1. decembra, Trebišov evidovalo ako „Rekonštrukcia materskej školy 1. decembra - zateplenie“ 
v reprodukčnej obstarávacej cene 150 957,06 EUR. V evidencii majetku mesta bola budova MŠ 1. decembra evidovaná 
na evidenčnej karte nehnuteľného majetku s názvom: „Budova MŠ 1. decembra “ a s prideleným inventárnym číslom 
18012. Evidovaná bola s dátum zaradenia 30.11.1982 so vstupnou cenou 582 485,11 EUR. Technické zhodnotenie po 
implementácii projektu bolo v protokole o zaradení majetku zaevidované dňa 31.12.2020 v sume 150 957,06 EUR. 
V katastri nehnuteľnosti bola budova MŠ 1. decembra, Trebišov, evidovaná na LV č. 4170 a jediným vlastníkom bolo 
mesto Trebišov.

Mesto malo vypracovaný a schválený metodický pokyn k odpisovaniu hmotného a nehmotného majetku zo dňa
01.01.2018 a zostavený odpisový plán. Kontrolou uvedených dokumentov bolo zistené, že budova MŠ 1. decembra, 
Trebišov a jej technického zhodnotenia boli zaradené do odpisovej skupiny šesť s počtom rokov odpisovania 40 a ročným 
odpisom 1/40 ceny.

Kontrolou úhrad faktúr za práce a služby súvisiace s projektom EE MŠ 1. decembra, Trebišov bolo zistené, že 
mesto Trebišov počas realizácie uvedeného projektu neposkytovalo preddavky a ani nevykonalo úhrady ani platby 
v hotovosti.

Z účtovnej evidencie mesta Trebišov bolo zistené, že:
všetky účtovné prípady súvisiace s projektom EE MŠ 1. decembra, Trebišov boli zaúčtované do obdobia, s
ktorým vecne a časovo súviseli,
všetky účtovné prípady boli doložené účtovnými dokladmi, ktoré obsahovali náležitosti podľa zákona
o účtovníctve,
všetky účtovné prípady na účtoch 042 a 021 boli zaúčtované v zmysle platných postupov účtovania.

Kontrolou postupu mesta pri obstarávaní prác a služieb súvisiacich s realizáciou projektu EE MŠ 1. decembra,, 
Trebišov bolo zistené, že mesto stanovilo PHZ podľa pravidiel výpočtu ustanovených v zákone o verejnom obstarávaní 
a na základe takto stanovenej PHZ, zvolilo postup zadávania zákazky v súlade s § 5 zákona o verejnom obstarávaní.

á
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Kontrolou súladu položiek obstarávaných prác a služieb v uzatvorených zmluvách s výsledkami VO bolo zistené 
že v zmluvách na dodanie prác alebo poskytnutie služieb boli dohodnuté práce a služby, ktoré boli v súlade s vyhlásenými 
výzvami verejného obstarávania, a tiež v súlade s cenami zverejnenými, ako predpokladané hodnoty jednotlivých 
zákaziek.

Preverenim správnosti stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky a stanovenia zákazky v závislosti od 
finančných limitov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bolo zistené:

Stavebné práce
PHZ v sume 155 156,14 EUR za stavebné práce bola určená výpočtom projektanta stavby, formou naceneného 
výkazu -  výmer. Mesto na základe toho zvolilo postup VO ako zákazku s nízkou hodnotou podľa zákona o verejnom 
obstarávaní. Zmluvné strany uzatvorili ZoD na stavebné práce v sume 123 160,00 EUR bez DPH, ktorá nadobudla 
účinnosť 10.07.2020. K zmluve boli uzatvorené dva dodatky.

3. Vyhodnotenie spotreby energie a dodržiavanie merateľných ukazovateľov

3.1 Spotreba energie pred a po implementácii projektov na zlepšenie EE verejných budov

•  Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov"

Budova CZŠ Gorkého, Trebišov v čase výkonu kontroly NKÚ SR pozostávala z dvoch objektov: budovy školy 
a budovy telocvične, ktoré boli prepojené spojovacou chodbou. Celková podlahová plocha bola 8 399,03 m2.

Rekonštrukcia CZŠ Gorkého Trebišov v rámci projektu EE CZŠ Gorkého, Trebišov bola zrealizovaná v rokoch 
2019 -  2020 a zahŕňala štyri opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy školy, t. j. zateplenie obvodového 
plášťa a strechy, modernizáciu zdroja vykurovania, modernizáciu zdroja TÚV a výmenu svietidiel v objekte.

Po rekonštrukcii - implementácii projektu EE CZŠ Gorkého, Trebišov bol dňa 17.09.2020 vypracovaný 
energetický certifikát budovy, podľa ktorého bola celková spotreba energie stanovená na 57 kWh/m2 x rok a primárna 
energia na 68 kWh/m2 x rok, čím bola budova školy podľa globálneho ukazovateľa primárnej energie zaradená do triedy 
A1.

Podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí diela boli práce na CZŠ Gorkého, Trebišov ukončené dňa 24.08.2020, 
tzn. že škola bola v prevádzke jeden celý rok 2021. Kontrolou faktúr za dodávky energii CZŠ Gorkého, Trebišov pred a po 
implementácii projektu EE CZŠ Gorkého bolo zistené:

Spotreba zemného plynu v m3 a v kWh pred implementáciou projektu bola v priemere troch rokov 58 346 m3 a
634 314 kWh. Po implementácii projektu vraku 2021 bola spotreba zemného plynu v m3 a v k W h  nižšia,
konkrétne 42 034 m3 a 483 436 kWh.
Spotreba elektrickej energie v kWh pred implementáciou projektu bola v priemere troch rokov 35 039 kWh. Po
implementácii projektu v roku 2021 bola spotreba elektrickej energie mierne vyššia, konkrétne 40 424 kWh.

Z uvedených výsledkov preverovania spotreby energie pred a po implementácii projektu EE CZŠ 
Gorkého, Trebišov vyplýva, že spotreba zemného plynu v CZŠ Gorkého, Trebišov po implantácii projektu mala 
klesajúcu tendenciu. Spotreba elektrickej energie nemala rovnaký trend, pretože v roku bezprostrednom po 
implantácii projektu bola mierne vyššia ako pred jeho implementáciou.

Mesto podalo k zisteniu svoje vysvetlenie v ktorom uviedlo, že navýšenie spotreby zemného plynu a elektrickej 
energie v roku 2021 bolo spôsobené ďalšími (inými) investičnými akciami realizovanými v budove CZŠ s MŠ Gorkého. 
V roku 2021 sa realizoval projekt s názvom: „Rekonštrukcia havarijného stavu školského bazéna, šatní, spŕch a toaliet v 
CZŠ s MŠ sv. Juraja vTrebišove.“ Zvýšenú spotrebu vyvolali samotné stavebné práce, nakoľko realizátor diela 
(stavebných prác) bol pripojený na elektrickú energiu školy. Spotrebu navýšilo aj sprevádzkovanie bazénovej časti školy, 
ktorá bola pred zateplením mimo prevádzky pre nevyhovujúcu technológiu. Zvýšený odber elektrickej energie v roku 2021 
spôsobili aj ďalšie zrealizované projekty: „Rekonštrukcia MŠ v priestoroch CZŠ s MŠ Gorkého“ a „Modernizácia troch 
učební (polytechnická, IKT, fyzikálno-biologická)“. Ďalším možným dôvodom rozdielov v spotrebách energií mohol byť
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nástup a šírenie ochorenia COVID-19, nakoľko výučba v škole prebiehala neštandardným spôsobom
s niekoľkotýždňovými výpadkami vo vyučovaní žiakov priamo v škole alebo z domova.

•  Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1. decembra, Trebišov"

Budova MŠ 1. decembra Trebišov v čase výkonu kontroly NKÚ SR pozostávala z troch pavilónov. Dva pavilóny 
boli dvojpodlažné a jeden jednopodlažný. Všetky pavilóny boli navzájom prepojené. Celková podlahová plocha na 
vykurovanie bola 2 051,45 m2. V rokoch 2018 - 2019 boli v rámci iných projektov zrealizované dve opatrenia na zníženie 
energetickej náročnosti predmetnej budovy: zateplenie strechy a výmena okien.

V roku 2020 bolo v rámci projektu EE budovy MŠ 1. decembra, Trebišov zrealizované zateplenie obvodového 
plášťa kontaktným zatepľovacím systémom.

Po rekonštrukcii - implementácii projektu bol dňa 15.02.2021 vypracovaný energetický certifikát budovy, podľa 
ktorého bola celková spotreba energie stanovená na 78 kWh/m2 x rok a primárna energia na 58 kWh/m2 x rok, čím bola 
budova školy podľa globálneho ukazovateľa primárnej energie zaradená do triedy A1.

Podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí diela boli práce na CZŠ Gorkého, Trebišov ukončené dňa 25.11.2020, 
takže MŠ bola v prevádzke jeden celý rok 2021. Kontrolou faktúr za dodávky energii MŠ 1. decembra, Trebišov pred a po 
implementácii projektu bolo zistené, že spotreba zem ného plynu v m3 a v kWh pred im plem entáciou projektu bola 
v priem ere troch rokov 1 584 m3 a 17 224 kWh. Po im plem entácii projektu v roku 2021 bola spotreba zem ného 
plynu v m3 a v kWh nižšia, konkrétne 1 533 m3 a 16 668 kWh.

Z uvedených výsledkov preverovania spotreby energie pred a po implementácii projektu EE MŠ 1. 
decembra Trebišov vyplýva, že spotreba energii v MŠ 1. decembra Trebišov mala klesajúci trend, tzn. ciele 
projektu boli naplnené.

3.2 Dodržiavanie merateľných ukazovateľov

•  Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov“

Záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré mali byť dosiahnuté realizáciou hlavných aktivít projektu EE CZŠ 
Gorkého, Trebišov bola stanovená RO v zmluve o poskytnutí NFP v znení dodatku č. 5, ako merateľne ukazovatele. 
Prehľad merateľných ukazovateľov, uvádzame v nasledujúcej tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3 Merateľne ukazovatele, stanovené v zmluve o poskytnutí NFP v znení dodatku č. 5

Kód Názov Merná
jednotka

Celková
cieľová
hodnota

Príznak
rizika

Relevancia 
k H P

Typ závislosti 
ukazovateľa

P0103 Odhadované ročné zníženie emisií 
skleníkových plynov C02 61,8400 Áno UR Súčet

P0250 Počet opatrení na zníženie spotreby energie 
realizovaných vo verejnej budove počet 4,0000 Nie UR Súčet

P0470
Počet verejných budov na úrovni 
nízkoenergetickej alebo ultra nízkoenergetickej 
alebo s takmer nulovou potrebou energie

počet 1,0000 Nie PraN, UR Súčet

P0612 Podlahová plocha budov obnovených nad 
rámec minimálnych požiadaviek m2 8 385,6800 Nie PraN, UR Súčet

P0627 Spotreba energie v budove po realizácii 
opatrení EE MWh/rok 21 6,5752 Áno UR Súčet
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P0628 Spotreba energie v budove pred realizáciou 
opatrení EE MWh/rok 713,9450 Áno UR Súčet

P0687 Zníženie konečnej spotreby energie vo 
verejných budovách kWh/rok 49 7 369,7909 Áno UR Súčet

P0689 Zníženie potreby energie vo verejných 
budovách kWh/rok 1262

547,6800 Áno UR Súčet

P0691 Zníženie produkcie emisií NOx Kg/rok 362,1400 Áno UR Súčet

P0694 Zníženie produkcie emisií S02 Kg/rok 329,5500 Áno UR Súčet

P0701 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo 
verejných budovách kWh/rok 548 939,6303 Áno UR Súčet

Zdroj: mesto Trebišov, vlastné spracovanie

Preverením plnenia stanovených merateľných ukazovateľov úspory energie mestom Trebišov bolo zistené, že 
mesto vyhodnocovalo plnenie merateľných ukazovateľov prvý krát v tzv. záverečnej monitorovacej správe, ktorú predložila 
SIEA dňa 05.12.2020. Záverečná monitorovacia správa obsahovala hodnotenie za monitorovacie obdobie od 16.03.2017 
do 23.10.2020 a mesto v nej vyhodnotilo najmä merateľné ukazovatele bez príznaku, t. j. merateľné ukazovatele záväzné 

9  z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Plnenie všetkých merateľných ukazovateľov bez príznaku vyhodnotilo na
100,00 %. Z merateľných ukazovateľov s príznakom, vyhodnotilo mesto len dva merateľné ukazovatele: P0612- 
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek s percentom plnenia na 100,1592 % a P0689 
- Zníženie potreby energie vo verejných budovách s percentom plnenia na 98,0015 %

Všetky ostatné merateľné ukazovatele neboli vyhodnotené s odôvodnením, že tieto merateľné ukazovatele majú 
nulovú hodnotu z dôvodu sledovania ukazovateľa až v čase udržateľnosti projektu.

Uvedené prvé hodnotenie merateľných ukazovateľov bolo aj posledným hodnotením do ukončenia kontroly NKÚ 
SR, pretože ďalšiu, tzv. Následnú monitorovaciu správu bolo mesto povinné zaslať poskytovateľovi NFP v termíne 12 
mesiacov po finančnom ukončení projektu. Kontrolou účtovných záznamov bolo zistené, že mesto prijalo poslednú 
refundáciu nákladov na projekt dňa 03.09.2021, tzn. že mesto bolo povinné zaslať následnú monitorovaciu správu dňa
03.09.2022.

•  Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1. decembra, Trebišov“

Záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré mali byť dosiahnuté realizáciou projektu EE MŠ 1. decembra 
Trebišov, nebola v zmluve o poskytnutí dotácie uvedená, tzn. neobsahovala merateľné ukazovatele súvisiace 

4 s dosahovanou úsporou energii. Mesto malo iba povinnosť zasielať SIEA údaje o spotrebe energii, tzv. monitorovací
systém EE. Na základe toho mesto nahlásilo v roku 2021 takéto spotreby energii:

- Spotreba energie spolu: 29 656 kWh;
- Spotreba na vykurovanie: 14 167 kWh.

3.3 Vyhodnotenie spotreby energie pred a po implementácii iných vybraných projektov, 
zrealizovaných mestom za účelom zlepšenie EE verejných budov

Cieľom kontroly bolo aj zistiť, či mesto v kontrolovanom období zrealizovalo aj iné projekty na zníženie 
energetickej náročnosti budov mesta, financované či už z vlastných zdrojov, alebo z cudzích zdrojov. Preverovaním bolo 
zistené, že mesto v kontrolovanom období zrealizovalo osem projektov EE s podporou štátnych orgánov. Z uvedených 
osem projektov, len tri spĺňali kritéria výberu do kontrolnej vzorky, t. j. v rámci projektu boli zrealizované minimálne dve 
kompletné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy a budova mesta mala byť po implantácii takéhoto 
projektu v prevádzke minimálne jeden celý kalendárny rok po ukončení stavebných prác. Na základe uvedených kritérií 
boli do vzorky vybrané tieto budovy mesta a na nich zrealizované projekty EE, ktoré boli vyhodnotené z hľadiska spotreby 
energii pred a po implementácii projektov.
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1. Projekt: „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov“, KŽP-P04-SC431 -2017-19/J489 s
podporou MŽP SR.

- Výška schváleného NFP v sume 940 524,00 EUR.
- Výška čerpaného NFP v sume 606 642,00 EUR.

Účel použitia: Zateplenie strechy a obvodového plášťa, výmena výplní otvorov, osvetlenie, vykurovanie.
- Ukončenie stavebnej realizácie projektu bolo v septembri 2020.

Spotreba tepla v kWh (napojenie na centrálny zdroj tepla) pred implementáciou projektu bola v priemere troch 
rokov 218 971 kWh. Po implementácii projektu v roku 2021 bola spotreba tepla 129 063 kWh.

Spotreba elektrickej energie pred implementáciou projektu bola v priemere troch rokov 8 951 kWh. Po 
implementácii projektu v roku 2021 bola spotreba elektrickej energie 9 695 kWh.

Z údajov o spotrebe energii, zistených z faktúr mesta za energie a ich porovnania vyplýva, že po 
implementácii projektu MŠ Pri polícii spotreba tepla klesla, ale spotreba elektrickej energie mierne vzrástla. 
Rozdiel v spotrebe spôsobila veľmi nízka spotreba elektrickej energie v roku 2020.

Mesto podalo k zisteniu o vyššej spotrebe energii svoje vysvetlenie v ktorom uviedlo, že rozdiel vznikol v roku 
2020, kedy bola oveľa nižšia spotreba elektrickej energie z dôvodu epidémie COVID-19 a taktiež počas rekonštrukcie, 
kedy boli žiaci rozmiestnení v iných MŠ a v priestoroch Centra voľného času Trebišov. Riadna prevádzka MŠ bola 
spustená až v januári 2021.

2. Projekt: „Obnova obalových konštrukcií MŠ Mier, Hviezdoslavova ulica, Trebišov, 12317208UO2 s podporou
EF.

- Výška schválenej dotácie v sume 90 000,00 EUR.
Výška čerpanej dotácie v sume 83 730,00 EUR.
Účel použitia bol: Zateplenie strechy a výmena výplní otvorov.
Ukončenie stavebnej realizácie projektu bolo v novembri 2017.

Spotreba zemného plynu v kWh pred implementáciou projektu bola v priemere troch rokov 177 234 kWh. Po 
implementácii projektu, v priemere troch rokov bola spotreba zemného plynu 122 474 kWh.

Spotreba elektrickej energie pred implementáciou projektu bola v priemere troch rokov 9 847 kWh. Po 
implementácii projektu, v priemere troch rokov bola spotreba elektrickej energie 8 349 kWh.

Z údajov o spotrebe energii, zistených z faktúr mesta za energie v budove MŠ Mier a ich porovnania 
vyplýva, že spotreba energii po implementácii projektu MŠ Mier klesla, tzn. ciele projektu boli naplnené.

3. Projekt: „Zateplenie a revitalizácia Stará KaSS Trebišov s podporou Úradu vlády SR“
- Výška schválenej dotácie v sume 200 000,00 EUR.

Výška čerpanej dotácie v sume 200 000,00 EUR.
Účel použitia bol: Zateplenie obvodového plášťa a výmena výplní otvorov.
Ukončenie stavebnej realizácie projektu bolo v októbri 2020.

Spotreba tepla v kWh (napojenie na centrálny zdroj tepla) pred implementáciou projektu bola v priemere troch 
rokov 144 963 kWh. Po implementácii projektu v roku 2021 bola spotreba tepla 176 816 kWh.

Spotreba elektrickej energie pred implementáciou projektu bola v priemere troch rokov 7 842 kWh. Po 
implementácii projektu v roku 2021 bola spotreba elektrickej energie 13 196 kWh.

Z údajov o spotrebe energii, zistených z faktúr mesta za energie a ich porovnania vyplýva, že po 
implementácii projektu Stará KaSS Trebišov spotreba tepla a elektrickej energie neklesla, ale vzrástla.

Mesto podalo k zisteniu o spotrebe energii svoje vysvetlenie v ktorom uviedlo, že v roku 2018 bol v budove Stará 
KaSS najmenší počet nájomcov (aj z dôvodu jej zlého stavu). Počet záujemcov postupne pribúdal a po rekonštrukcii 
budovy počet nájomcov výrazne stúpol (napr. od 10.12.2019 len jeden nový nájomca zabral plochu 302,70 m2). Mesto 
muselo k tomuto nárastu počtu nájomcov a tým aj nárastu užívanej plochy prispôsobovať aj intenzitu aj časy vykurovania, 
ako aj osvetlenia..
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Na základe výsledkov porovnania a vyhodnotenia spotreby energii pred a po implementácii projektov EE 
v budovách mesta: MŠ Pri polícii, Trebišov, MŠ Mier, Hviezdoslavova ulica, Trebišov a stará KaSS Trebišov je 
možné konštatovať, že mestu sa darilo znižovať spotrebu energie na teplo.

Kontrolovanému subjektu bol ponechaný výtlačok č. 2 záznamu o výsledku kontroly.

Kontrolovaný subjekt vyhlasuje, že bola poskytnutá súčinnosť v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom 
kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a boli poskytnuté všetky požadované doklady 
a informácie.

Kontrolovaný subjekt potvrdzuje, že kontrolná skupina NKÚ SR vrátila všetky zapožičané doklady.

Kontrolovaný subjekt vyhlasuje, že na najbližšom zasadnutí MZ informuje o výsledku kontroly MZ v Trebišove. Zároveň 
podá informáciu formou výpisu z uznesenia MZ o prerokovaní výsledkov kontroly.

Za kontrolnú skupinu dňa 20.06.2022

Mgr. Ing. JarmilaPetrášová ..................
vedúca kontrolnej skupiny

Ing. Daniel Lendel  ^ .............
člen kontrolnej skupiny
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 PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV         
                                                                                                              

Číslo: 30 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022 

 

 

Názov materiálu: Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl  

                               a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov 

 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa          

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  

 

schvaľuje 

1. Odvolanie Mgr. Viery Mokáňovej a Ing. Dušana Biža,  

delegovanie PhDr. Daniely Feckovej a Ladislava Ivana ako zástupcov zriaďovateľa v Rade školy 

pri Základnej škole Pribinova 34, Trebišov, 

 2. Odvolanie Mgr. Viery Mokáňovej a Mgr. Jindřicha Sosnu,  

delegovanie Ing. Dušana Biža a Mgr. Lenky Janokovej ako zástupcov zriaďovateľa v Rade školy 

pri Základnej škole M. R. Štefánika 910/51, Trebišov, 

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

delegovanie RNDr. Slavomíra Partilu, Jána Kacina a MUDr. Lukáša Ždija ako zástupcov 

zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej škole Komenského 1962/8, Trebišov, 

4. Odvolanie Bc. Jozefa Gedeona a Mgr. Jindřicha Sosnu, 

delegovanie MVDr. Ivana Hrdlíka a Ing. Jozefa Gazdaga ako zástupcov zriaďovateľa v Rade školy 

pri Základnej škole I. Krasku 342/1, Trebišov, 

5. Odvolanie Mgr. Martina Begalu a MVDr. Ivana Hrdlíka, 

delegovanie MUDr. Márie Hurčíkovej a PhDr. Mareka Demetera ako zástupcu zriaďovateľa v Rade 

školy pri Materskej škole Komenského 1964/11, Trebišov, 

6. Odvolanie Ing. Petra Bobíka a MUDr. Dušana Tomka, 

delegovanie Vladimíra Horňáka a  Jána Kacina ako zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri 

Materskej škole Hviezdoslavova 422/3 , Trebišov, 

 

 



 
 

7. Odvolanie Ladislava Ivana, 

delegovanie PhDr. Beáty Kereštanovej ako zástupcu  zriaďovateľa v Rade školy pri Materskej škole 

Škultétyho 1031/26 , Trebišov, 

8. Odvolanie Ing. Gejzu Goreho, Ing. Jaroslava Sotáka a MUDr. Ľudmily Vasilkovej, 

delegovanie Ing. Mariána Kolesára, Mgr. Lenky Janokovej a Magdalény Haburovej ako zástupcov 

zriaďovateľa v Rade školského zariadenia pri Centre voľného času T. G. Masaryka 2229, Trebišov. 

  

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracovala: Mgr. Danica Gajdošová, vedúca oddelenia školstva 

 

 

 

V Trebišove 29. 11. 2022 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dôvodová správa 
 

V súlade s ustanovením § 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. 230/2009 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia 

orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a  finančnom zabezpečení, 

zriaďovateľ navrhuje odvolať a delegovať zástupcov zriaďovateľa v radách  škôl a školských 

zariadení. 

 

 
 

Spracovala: Mgr. Danica Gajdošová, vedúca oddelenia školstva 

V Trebišove 18. 11. 2022 
 

 

 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 31 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022 

 

 

Názov materiálu:  Organizačno-technické zabezpečenie referenda v roku 2023  

 

 

Obsah materiálu: -   dôvodová správa, 

- harmonogram organizačno-technického zabezpečenia referenda, 

- utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností, 

- určenie zamestnancov zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie 

referenda. 

 

  

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie  

Organizačno-technické zabezpečenie referenda v roku 2023.  

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: PhDr. Anna Dragulová, vedúca oddelenia organizačného 

 

 

V Trebišove  30. 11. 2022  

 

 

   PhDr. Marek Čižmár  v. r. 

 



Dôvodová správa 
 

 

Prezidentka Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 04. 11. 2022  podľa 

čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 20 a § 202 zákona 

č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, na základe petície občanov prijatej 24. 08. 2022 

vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu  21. 01. 2023. Referendum sa koná 

od 07.00 h do 22.00 h. 

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 09. 11. 2022 schválila Uznesením č. 701 

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia referenda vyhláseného na sobotu                   

21. 01. 2023.  

 

V súvislosti s plnením úloh uložených v Harmonograme organizačno-technického 

zabezpečenia referenda v roku 2023 vypracovalo mesto Trebišov v stanovenej lehote 

harmonogram organizačno-technického zabezpečenia referenda  na podmienky mesta, primátor 

mesta utvoril volebné okrsky, určil volebné miestnosti a zamestnancov zodpovedných za 

organizačno-technické zabezpečenie referenda tak, aby jeho príprava 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 a distribúciu oznámení pre voličov mesta, školenie členov  

okrskových volebných komisií, prípravu 19 volebných miestností, 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 referenda v roku 2023 

  

     Na prípravu a vykonanie referenda 2023 je potrebné z hľadiska organizačno-technického 

zabezpečenia realizovať tieto úlohy: 

 

        

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

Aktualizovať stály zoznam voličov 

 

Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov 

v rámci námietkového konania 

 

 

Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti pre 

referendum; informáciu o utvorení volebných 

okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o 

určení volebnej miestnosti zverejniť na úradnej tabuli 

obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec 

zriadené; súčasne túto informáciu predložiť 

príslušnému okresnému úradu 

Kvetoslava Koščová 

 

Kvetoslava Koščová 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár 

primátor 

 

 

 

 priebežne 

 

do troch dní  

od podania 

námietky 

 

do 10.11.2022 

 

 

    

Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu 

volieb a ich vykonanie 

 

Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie 

 

 

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 

 

Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej 

komisie 

 

Prijímať žiadosti o voľbu poštou v referende voličov, 

ktorí majú trvalý pobyt na území obce 

 

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej 

volebnej komisie 

 

Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce, ak ho má zriadené, e-mailovú adresu na 

doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 

 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár 

primátor 

 

PhDr. Marek Čižmár 

primátor 

 

PhDr. Anna Dragulová 

 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár 

primátor 

 

Kvetoslava Koščová 

 

 

PhDr. Marek Čižmár 

primátor 

 

  PhDr. Anna Dragulová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 16.11.2022 

 

 

do 16.11.2022 

 

 

do 16.11.2022 

 

 

 

 

do 24.11.2022 

 

 

do 02.12.2022 

 

 

do 05.12.2022 

 

 

do 09.12.2022 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

14. 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

18. 

 

19. 

 

 

20. 

 

21. 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

23. 
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Zaregistrovať obec na elektronické spracovanie 

výsledkov referenda prostredníctvom registračného 

formulára Štatistického úradu Slovenskej republiky 

 

Zaslať hlasovací lístok, návratnú obálku, obálku na 

hlasovanie a poučenie o spôsobe hlasovania voličom, 

ktorí majú trvalý pobyt na území obce a požiadali o 

voľbu poštou 

 

Zabezpečiť pre okrskové volebné komisie technické 

vybavenie a pripojenie na internet za účelom 

elektronického vyhotovenia a zaslania zápisnice 

okrskovej volebnej komisie 

 

 

 

 

PhDr. Anna Dragulová 

 

 

 

     Kvetoslava Koščová 

 

 

 

 

       Ing. Ján Štefanišin 

 

 

 

 

do 15.12.2022  

 

 

 

do 17.12.2022 

 

 

 

 

do 22.12.2022 

 

 

Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a 

mieste konania referenda 

 

Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich 

evidenciu 

 

 

Zapisovatelia 

 

 

     Kvetoslava Koščová 

  

do 27.12.2022 

 

 

 do 05.01.2023 

Zabezpečiť dostupnosť elektronického 

komunikačného spojenia okrskových volebných 

komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných 

finančných prostriedkov vo výške 5 eur na každú 

okrskovú volebnú komisiu 

 

V spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky vykonávať skúšku spracovania výsledkov 

hlasovania v referende 

 

  Ing. Ján Štefanišin 

 

 

 

 

 

 PhDr. Anna Dragulová 

 

 do 13.01.2023 

 

 

 

 

 

do 17.01.2023 

Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie 

 

Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách 

obce a viesť ich evidenciu 

 

Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti 

 

Doručiť okrskovej volebnej komisii hlasovacie lístky 

a obálky na hlasovanie 

PhDr. Anna Dragulová 

      

Kvetoslava Koščová 

 

 

PhDr. Anna Dragulová 

 

PhDr. Anna Dragulová 

 do 18.01.2023 

 

do 20.01.2023 

 

 

do 20.01.2023 

 

najneskôr 

hodinu pred 

začatím 

hlasovania 

 

Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam 

voličov 

 

 

 

Odovzdať okrskovej volebnej komisii doručené 

návratné obálky 

 

PhDr. Anna Dragulová 

 

 

 

 

PhDr. Anna Dragulová 

 

   

najneskôr 

hodinu pred 

začatím 

hlasovania 

 

bezprostredne 

po začatí 

hlasovania 

    



 

 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

25. 
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Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej 

komisie okresnému úradu 

 

 

 

 

 

Prevziať do úschovy dokumenty okrskovej volebnej 

komisie z referenda 

 

 

 

 

  PhDr. Anna Dragulová 

   

 

 

 

 

 

  PhDr. Anna Dragulová 

 

 

 

 

 

do troch dní po 

podpísaní 

zápisnice 

okrskovej 

volebnej 

komisie 

 

bezodkladne po 

ukončení 

činnosti 

okrskovej 

volebnej 

komisie 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

   

    

 

 

   

    

 

V Trebišove  09. 11. 2022 

 

 

 

 

                                                                                           PhDr. Marek Čižmár  

                                                                                                    primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESTO TREBIŠOV 
 

M. R. Štefánika 862/204 
 

075 25 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 referendum 2023, ktoré bolo dňa 04. 11. 2022 vyhlásené 

Rozhodnutím prezidentky Slovenskej republiky č. 362/2022 a termín jeho konania bol určený                            

na sobotu 21. januára 2023. 

 

OKRSOK č. 1    

Volebná miestnosť: Cirkevná základná škola s materskou školou 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: 1170 

Počet voličov: 954 

 

OKRSOK č. 2    

Volebná miestnosť: Cirkevná základná škola s materskou školou 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: 1331 

Počet voličov: 1028 

 

OKRSOK č. 3    

Volebná miestnosť: Základná škola I. Krasku/a Trebišov, I. Krasku 1 

Ulice: Garaňka, Medická, I. Krasku, Jesenná. 

Počet obyvateľov: 2265 

Počet voličov: 1082 

 

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: 2125 

Počet voličov: 1066 

 

OKRSOK č. 5    

Volebná miestnosť: Gymnázium/a Trebišov, Komenského 32 

Ulice: Cintorínska, Čerjaky, Dargovská, Družstevná, Gagarinova, Hviezdna, Jilemnického, Južná,  
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Komenského orientačné čísla 93, 95, Mlynská, Námestie mieru, Nižnianska, Repná, Slnečná,  Stredná, 

Západná.  

Počet obyvateľov: 812 

Počet voličov: 681 

 

OKRSOK č. 6    

Volebná miestnosť: Gymnázium/b Trebišov, Komenského 32 

Ulice: B. Němcovej, Janského, L. Sáru, Slovenského národného povstania, Pri polícii. 

Počet obyvateľov: 1166 

Počet voličov: 946 

 

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: 2257 

Počet voličov: 1754 

 

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: 1006 

Počet voličov: 848 

 

OKRSOK č. 9    

Volebná miestnosť: Mestské kultúrne stredisko Trebišov, M. R. Štefánika 53 

Ulice: Berehovská orientačné čísla 1 – 20, J. Kostru. 

Počet obyvateľov: 904 

Počet voličov: 786 

 

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: 1286 

Počet voličov: 1083 

 

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: 1286 

Počet voličov: 1048 
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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: 861 

Počet voličov: 751 

 

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: 1006 

Počet voličov: 852 

 

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: 810 

Počet voličov: 709 

 

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: 896 

Počet voličov: 773 

 

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: 1239 

Počet voličov: 1089 

 

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: 1301 

Počet voličov: 1051 
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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: 709 

Počet voličov: 598 

 

OKRSOK č. 19   

Volebná miestnosť: Spoločenské centrum Milhostov, Zvonárska 17 

Ulice: Milhostovská, Staničná,  Zvonárska, Pri Trnávke, Višňová, Veterná. 

Počet obyvateľov: 524 

Počet voličov: 444 

 

 

SPOLU OBYVATEĽOV: 22 954 

SPOLU VOLIČOV:  17 543 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               PhDr. Marek Čižmár 

                                                                                                         primátor 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

V Trebišove 09. 11. 2022                                                                                                                     

 

     

 

 

 

 

 

 

 



MESTO TREBIŠOV 
 

M. R. Štefánika 862/204 
 

075 25 Trebišov 
www.trebisov.sk 

 

 

    Určujem zamestnancov mesta Trebišov zodpovedných za organizačno-technickú prípravu referenda 

v roku 2023 takto:  

 

 

1. PhDr. Anna Dragulová       

Oddelenie organizačné 

2. Kvetoslava Koščová           

Oddelenie organizačné 

3. Ing. Radovan Podpinka       

Oddelenie organizačné 

4. Ing. Ján Štefanišin               

Oddelenie organizačné 

5. Andrej Maťovka                  

            Oddelenie organizačné 

6. Jozef Horváth                      

Oddelenie organizačné 

7. Imrich Krištof                        

Oddelenie organizačné 

8. PhDr. Beáta Hippová          

Oddelenie finančné 

9. Katarína Hippová                

Kancelária primátora 

10. Mgr. Lucia Vernusová         

Kancelária primátora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  PhDr. Marek Čižmár 

                                                                                                         primátor 

 

 

                                                                                             

V Trebišove  16. 11. 2022                  

 

 

 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 32 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022 

 

 

Názov materiálu: Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2023 

 

 

Obsah materiálu: - plán zasadnutí na rok 2023 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2023.   

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: PhDr. Anna Dragulová, vedúca oddelenia organizačného 

 

 

V Trebišove  30. 11. 2022 

 

 

 

 

 PhDr. Marek Čižmár  v. r. 

 



Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok  2023 

 

 

Začiatok zasadnutia mestského zastupiteľstva je stanovený na 9.00 h. 

 

Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva:  

20. 02. 2023 

17. 04. 2023 

19. 06. 2023 

25. 09. 2023 

12. 12. 2023 

 

 

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva sú zaradené ako stále body:  

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu  

3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov  

4. Interpelácie a podnety poslancov  

5. Diskusia 

6. Rôzne  

7. Záver 



 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 33 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022  

 

 

Názov materiálu: Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytov na sídlisku Juh  

                               v Trebišove 

 

 

 

Obsah materiálu: -  informatívna správa 

   

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie  

Informatívnu správu o priebehu výstavby nájomných bytov na sídlisku Juh v Trebišove. 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci oddelenia výstavby a majetku 

 

 

V Trebišove 15. 11. 2022 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Informatívna správa  

o priebehu výstavby nájomných bytov na sídlisku Juh v Trebišove 

 

 

Práce pokračujú podľa schválenej projektovej dokumentácie. Harmonogram výstavby je v dôsledku 

problémov na strane dodávateľa stavby v omeškaní 10 – 12 týždňov. Prebiehajú murovacie 

a betonárske práce na úrovni 4 - 5 NP. Dodávateľ stavby deklaruje zámer uzatvoriť stavby do 

nástupu zimného počasia (cca. do Vianoc). To znamená, že do daného termínu by mala byť 

dokončená betonáž všetkých stropov a montáž výplní otvorov (okien a vonkajších dverí). 

V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce na inštaláciách inžinierskych sietí a na hrubých 

úpravách vonkajších terénov. Po uzatvorení stavby dodávateľ bude intenzívne pokračovať 

montážou vnútorných technických rozvodov a inštalácii.  

 

Mesto z pozície investora v spolupráci s dodávateľom a projektantom stavby požiadalo o schválenie 

dotácie od MVDSR a úveru od ŠFRB podľa pravidiel pre navýšenie rozpočtu stavieb v dôsledku 

nepredvídaného nárastu cien stavebných materiálov.  

 

Podobne ako pri stavbách realizovaných mestom v nedávnej minulosti je možná účasť záujemcov 

spomedzi poslancov MsZ na kontrolnom dni, a to každú prvú stredu v mesiaci. 

 

 

 

V Trebišove 15. 11. 2022 

Zapísal: Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci oddelenia výstavby a majetku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 34 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022 

 

 

Názov materiálu: Informatívna správa o priebehu výstavby stavby Kompostárne Trebišov 

 

 

 

Obsah materiálu: - informatívna správa 

   

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie  

Informatívnu správu o priebehu výstavby stavby Kompostáreň Trebišov. 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci oddelenia výstavby a majetku 

 

 

V Trebišove 15. 11. 2022 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Informatívna správa 

o priebehu výstavby Kompostárne v Trebišove 

 

 

Práce prebiehajú v zmysle projektu stavby a ZoD. Oproti pôvodnému harmonogramu je na stavbe 

sklz 3-4 mesiace. Aktuálne sa realizujú práce na dozrievacej ploche, manipulačnej ploche, systéme 

vsakovania a prípojkách inžinierskych sietí. Mesto Trebišov ako investor v spolupráci 

s projektantom a dodávateľom operatívne rieši problémy, ktoré vznikajú na stavbe v dôsledku 

predchádzajúceho nevhodného užívania dotknutých pozemkov. Mesto ako investor sa 

prostredníctvom Technických služieb Trebišov aktívne podieľa na riešení nepredvídaných 

komplikácií, ktoré vznikli v priebehu zemných prác. 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva sa môžu zúčastniť obhliadky stavby v rámci kontrolného dňa 

vždy prvú stredu v mesiaci. 

 

 

 

V Trebišove 15. 11. 2022 

Zapísal: Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci oddelenia výstavby a majetku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Hlavný kontrolór mesta Trebišov          
                                                                                                              

Číslo: 35 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022 

 

 

Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly činnosti strediska Mestskej vnútornej ochrany 

                               Trebišov 

 

Obsah materiálu: - správa 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Správu  o  výsledku  kontroly činnosti strediska Mestskej vnútornej ochrany Trebišov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

Spracoval: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

 

 

V Trebišove 28. 11. 2022 

 

 

 

Ing. Ľubomír Princík  v. r. 

 

 



Hlavný kontrolór mesta  Trebišov 

 

 

Správa o výsledku kontroly činnosti strediska Mestskej vnútornej ochrany 

Trebišov. 

 
Na základe ustanovenia § 18f ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení Z. z. bola 

vykonaná kontrola činnosti strediska Mestskej vnútornej ochrany Trebišov.  

 

 

Začiatok kontroly:  

 
12.8.2022 

 

 

Kontrolovaný subjekt:  
 

Mesto Trebišov 
 
 

Kontrolu vykonal:   

 
Ing. Ľubomír Princík  
 
 

Predmet kontroly: 

 
Overenie vypracovania požiarne poplachových smerníc, evakuačných plánov, evidencií 

súvisiacich s protipožiarnymi opatreniami, civilnou ochranou, zamestnancov strediska 

Mestskej vnútornej ochrany a činnosti pracovnej skupiny strediska. 

 

 

Cieľ kontroly: 

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

Trebišov. 

 

  

Kontrolované obdobie: 

 
Roky  2020, 2021 
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Vyžiadané doklady 

 

 Evidencia pokladne strediska Mestskej vnútornej ochrany za roky 2020 a 2021 

 Evidencia vstupných čipov na multifunkčné ihrisko na sídlisku JUH za rok 2021 

 Požiarne poplachové smernice 

 Požiarny evakuačný plán 

 Evidencie a kontroly požiarnych uzáverov za roky 2020 a 2021 

 Požiarne knihy za roky 2020 a 2021 

 Evidencia stavu skladu CO 

 Plán núdzového zásobovania pitnou vodou 

 Evidencie dochádzky zamestnancov strediska Mestskej vnútornej ochrany za roky 

2020 a 2021 

 Evidencia činnosti pracovnej skupiny strediska Mestskej vnútornej ochrany za roky 

2020 a 2021 

 

Zákonné ustanovenia  

 

 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 Zákon č. 311/2001 Z. z. - zákonník práce v znení neskorších predpisov 
 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej 

prevencii 

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, 

konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly 

požiarneho uzáveru 

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.  699/2004 Z. z. o zabezpečení 

stavieb vodou na hasenie požiarov 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 220/2020 Z. z. 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie  

 

Zistený stav: 
 

Stredisko Mestskej vnútornej ochrany Trebišov – základné informácie 

 

Stredisko Mestskej vnútornej ochrany Trebišov bolo zriadené v roku 2012 za účelom 

zabezpečenia činnosti najmä v oblastiach: 

 kontrola stavu majetku v dôležitých objektoch a zariadeniach, 

 fyzická ochrana majetku a osôb v dôležitých objektoch a zariadeniach, 

 informovanie návštevníkov v strážených objektoch prístupných verejnosti, 

 režimové opatrenia pri ochrane majetku, 

 ochrana osobných údajov a utajovaných skutočností, 

 ochrana záujmov mesta na významných verejných podujatiach a počas mimoriadnych 

situácií 
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Do roku 2012 boli strážnici dôležitých objektov mesta a mestských organizácií začlenení 

v organizačnej štruktúre organizačného oddelenia Mestského úradu v Trebišove. Terajší 

vedúci strediska Mestskej vnútornej ochrany Ing. Jozef Kereštan vykonával stavebný dozor 

na stavbách v réžii mesta, bol referentom civilnej ochrany, požiarnej ochrany a bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci.  

 

V súčasnosti stredisko Mestskej vnútornej ochrany zabezpečuje: 

 fyzickú ochranu majetku a osôb v dôležitých objektoch a zariadeniach, 

 informovanie návštevníkov v strážených objektoch prístupných verejnosti, 

 činnosť pracovnej skupiny mesta, 

 koordináciu činnosti pri deratizácií a dezinsekcii mesta, 

 odbornú spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, 

 odbornú spôsobilosť na úseku požiarnej ochrany, 

 odbornú spôsobilosť na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

 koordináciu činnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce.  

 

Personálna a mzdová evidencia 

 

Činnosť strediska Mestskej vnútornej ochrany v roku 2020 vykonávalo 34 stálych 

zamestnancov a v roku 2021 36 zamestnancov: 

- vedúci strediska – 1  

- strážnici a informátori – 24 - rok 2020; 25 - rok 2021 

- pracovníci pracovnej skupiny – 9 - rok 2020; 10 - rok 2021 

 

Zamestnanci organizačne začlenení do strediska Vnútornej ochrany pracovali v rokoch 2020 

a 2021 na základe pracovných zmlúv a to vedúci strediska, strážnici a informátori na dobu 

neurčitú a s pracovníkmi pracovnej skupiny je uzatváraná pracovná zmluva na dobu určitú – 1 

rok. 

 

Vývoj celkovej ceny práce za sledované roky bol v stredisku Mestskej vnútornej ochrany 

Trebišov nasledovný: 

2020 – 421 245,37 € 

2021 – 513 891,16 € 

 

Personálna a mzdová evidencia je vedená v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. zákonníka 

práce, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov, zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Rozpočet strediska Mestskej vnútornej ochrany 

 

Plnenie programového rozpočtu v podprogramoch 5.3 – požiarna ochrana a 12.6 – deratizácia 

a dezinsekcia mesta v zodpovednosti strediska Mestskej vnútornej ochrany Trebišov sa v roku 

2020 riadilo programovým rozpočtom mesta schváleným Mestským zastupiteľstvom 

v Trebišove dňa 9.12.2019 uznesením č. 145/2019 a v roku 2021 programovým rozpočtom 

mesta schváleným Mestským zastupiteľstvom v Trebišove dňa 14.12.2020 uznesením č. 

268/2020. 
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Podprogram 5. 3 Požiarna ochrana 
Zámer: Vykonávanie preventívnych prehliadok mestských objektov. 

Zodpovednosť: Mestská vnútorná ochrana 

Rozpočet podprogramu (v €) : 

Rok Schválený Upravený Plnenie % plnenia 

2020 45 810.00 3 700.00 3 590.29 97,03 

2021 45 810.00 36 500,00 36 418,74 99,78 

 

Ciele a výstupy (rovnaké v roku 2020 a 2021): 

Cieľ 
Merateľný 

ukazovateľ 

Cieľová 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota 
% plnenia 

Minimalizovať 

riziko vzniku 

požiarov na 

území mesta 

Počet 

preventívnych 

prehliadok 

objektov za rok 

10 10 100 

 

Podstatná časť sumy 45 810,00 € v programovom rozpočte podprogramu 5.3 – Požiarna 

ochrana bola vyčlenená na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a materiálové vybavenie 

dobrovoľného hasičského zboru. Rekonštrukcia bola realizovaná v roku 2021 v areáli 

separačného strediska. Na rekonštrukciu boli použité aj prostriedky z externých zdrojov a to 

dotácia ministerstva vnútra na rekonštrukciu požiarnej stanice vo výške 28 500,00 € a na 

materiálové vybavenie dobrovoľného hasičského zboru v sume 3 000,00 €. 

 

Podprogram 12. 6 Deratizácia a dezinsekcia mesta 

Zámer: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť zníženie počtu  

   hlodavcov a hmyzu v meste a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania  

   v meste.  

Zodpovednosť: Mestská vnútorná ochrana 

Rozpočet podprogramu (v €) : 

Rok Schválený Upravený Plnenie % plnenia 

2020 15 000.00 19 700.00 19 550.00 99.24 

2021 15 000.00 16 820,00 16 808,00 99,93 

 

Zvýšené sumy plnenia na deratizáciu a dezinsekciu mesta oproti schválenému rozpočtu boli z 

dôvodu zvýšeného výskytu hlodavcov a parazitického hmyzu v rómskej osade. 

 

Ciele a výstupy (rovnaké v roku 2020 a 2021): 

Cieľ 
Merateľný 

ukazovateľ 

Cieľová 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota 
% plnenia 

Zabezpečiť 

ochranu zdravého 

životného 

prostredia pre 

obyvateľov 

mesta 

Počet 

vykonaných 

deratizácií a 

dezinsekcií za 

rok 

10 10 100 

 

Rozpočet podprogramov v zodpovednosti strediska Mestskej vnútornej ochrany po úpravách 

za roky 2020 a 2021 bol dodržaný. 
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Evidencia pokladne strediska Mestskej vnútornej ochrany za roky 2020 a 2021 

 

V rokoch 2020 a 2021 pracovníci strážnej služby strediska Mestskej vnútornej ochrany 

používali elektronickú registračnú pokladňu a to pri výbere poplatkov za drobný stavebný 

odpad v areáli Technických služieb mesta Trebišov. Po inštalovaní novej váhy v roku 2021 

poplatky za drobný stavebný odpad sú už v kompetencii technických služieb. 

 

Suma vybraných poplatkov cez registračnú pokladňu za drobný stavebný odpad: 

rok 2020 – 4 292,01 € 

rok 2021 – 2 002,30 € 

 

Kópie pokladničných dokladov z registračnej pokladne sú riadne zaevidované a sú v súlade 

s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Evidencia vstupných čipov na multifunkčné ihrisko na sídlisku JUH za rok 2021 

 

Stredisko Mestskej vnútornej ochrany Trebišov od odovzdania multifunkčného ihriska na 

sídlisku JUH do prevádzky v roku 2021 má v kompetencii aj vydávanie a evidenciu 

vstupných čipov na ihrisko.  

 

Vstupné čipy sa vydávajú na základe zmluvy o výpožičke medzi požičiavateľom - Mestom 

Trebišov a vypožičiavateľom a to na dobu neurčitú a po zaplatení vratnej zálohy vo výške 

10,00 €.  

 

Spolu bolo vydaných 61 vstupných čipov, z toho 5 čipov pre správcov ihriska. 11 čipov bolo 

vypožičiavateľom vymenených z dôvodu poruchy čipu.  

 

Drobné nedostatky v evidencii vstupných čipov boli v priebehu kontroly odstránené. 

 

Ochrana pred požiarmi 

 

Stredisko Mestskej vnútornej ochrany Trebišov zabezpečuje aj preventívnu činnosť pri 

ochrane pred požiarmi.  

 

Vedúci strediska Ing. Jozef Kereštan je držiteľom „Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany“, ktoré vydalo Krajské riaditeľstvo 

hasičského a záchranného zboru v Košiciach dňa 11.4.2019. Osvedčenie platí bez časového 

obmedzenia a obsahuje aj potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy. 

V súvislosti s ochranou pred požiarmi bola kontrolovaná vybraná dokumentácia ochrany pred 

požiarmi: 

 Požiarna identifikačná karta 

 Požiarne  poplachové smernice 

 Požiarny  evakuačný plán 

 Evidencie a kontroly požiarnych uzáverov za roky 2020 a 2021 

 Požiarne knihy za roky 2020 a 2021 
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Požiarna identifikačná karta 

 

Podľa § 25 ods. 1 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii sa požiarna identifikačná 

karta vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa 

 

Požiarna identifikačná karta Mesta Trebišov je vypracovaná technikom požiarnej ochrany 

mesta dňa 8.12.2018 v súlade s vyhláškou a obsahuje všetky potrebné údaje vrátane spôsobu 

zabezpečenia ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase vrátane zoznamu všetkých 

objektov vo vlastníctve Mesta a prehľadu miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 

požiaru. 

 

Požiarne poplachové smernice 

 

Požiarne  poplachové smernice patria medzi základnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi. 

Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru. 

 

Požiarne poplachové smernice mesta Trebišov sú vypracované v súlade ustanovením § 27 

vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. Smernice vypracoval technik požiarnej 

ochrany dňa 10.12.2015 a obsahujú: 

 Povinnosti zamestnancov 

 Spôsob vyhlasovania poplachu 

 Povinnosti po vyhlásení poplachu 

 Osobitné povinnosti 

 Dôležité telefónne čísla 

 

Požiarny  evakuačný plán 

 

Požiarny evakuačný plán upravuje organizáciu evakuácie osôb a zvierat z objektov 

zasiahnutých alebo ohrozených požiarom. 

 

Požiarny evakuačný plán sa vyhotovuje pre objekt, v ktorom nie sú jednoduché podmienky z 

hľadiska evakuácie osôb a zvierat. 

 

Požiarny evakuačný plán vypracúva technik požiarnej ochrany a obsahuje textovú a grafickú 

časť. 

 

Požiarny evakuačný plán budovy Mestského úradu Trebišov je vypracovaný dňa 26.5.2016 

v súlade s § 28 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii  a obsahuje všetky povinné 

náležitosti: 

 určenie zamestnancov, ktorí budú riadiť evakuáciu a miesto, z ktorého ju budú riadiť 

 určenie zamestnancov a prostriedkov, pomocou ktorých sa bude evakuácia vykonávať 

 určenie spôsobu evakuácie a ciest na evakuáciu 

 určenie miesta, kde sa evakuované osoby, prípadne zvieratá budú sústreďovať 

 určenie zodpovedného zamestnanca, ktorý vykoná kontrolu počtu evakuovaných osôb 

a zvierat 

 spôsob zabezpečenia poskytnutia prvej zdravotnej pomoci postihnutým osobám 

 

Grafickú časť evakuačného plánu tvoria pôdorysy jednotlivých podlaží objektu, ktoré 

obsahujú označenie podlažia, vyznačenie smerov úniku, vyznačenie umiestnenia požiarnych 

zariadení, najmä hasiacich prístrojov a hadicových zariadení a pod. 
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Grafická časť požiarneho evakuačného plánu v budove MsÚ Trebišov je umiestnená pri 

každom vstupe na podlažie objektu MsÚ.  

 

Požiarna kniha  

 

Požiarna kniha je určená na záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred 

požiarmi, najmä o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach, zistených 

nedostatkoch a o spôsobe ich odstránenia, o uskutočnení cvičných požiarnych poplachov a o 

kontrole dokumentácie ochrany pred požiarmi.  

Požiarnu knihu mesta Trebišov od roku 2004 vedie technik požiarnej ochrany Ing. Jozef 

Kereštan. 

 

V roku 2020 požiarna kniha obsahuje 8 záznamov a v roku 2021 je v požiarnej knihe 

zaznamenaných rovnako 8 záznamov. Záznamy dokumentujú vykonanie protipožiarnych 

školení zamestnancov, školení vedúcich zamestnancov, odbornej prípravy protipožiarnych 

hliadok vrátane následných previerok, vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol 

objektov v správe mesta a cvičných požiarnych poplachov v AB MsÚ, mestskej ubytovni, 

MsKS a v podzemnej garáži. 

 

Záznamy obsahujú dátum, označenie objektu, zistené skutočnosti, vykonanie akcie, 

navrhované opatrenia a podpis vedúceho zamestnanca organizačnej zložky, ako aj osoby, 

ktorá vyhotovila záznam v súlade s vyhláškou č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. 

 

Evidencie a kontroly požiarnych uzáverov 

 

Evidencia, pravidelné kontroly, údržba a drobné opravy požiarnych uzáverov (dverí) sú 

zaznamenané v prevádzkových denníkoch požiarnych dverí za jednotlivé objekty – kotolňa 

mestského úradu, serverovňa mestského úradu a mestská ubytovňa. 

 

Prevádzkovanie a periodické kontroly požiarnych uzáverov sa vykonávajú v súlade 

s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, 

konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho 

uzáveru.  

 

Konkrétne podmienky prevádzkovania požiarnych uzáverov pre mesto Trebišov sú uvedené v 

Prevádzkových pokynoch požiarnych uzáverov, ktoré v súlade s § 9 vyhlášky MV SR  č. 

478/2008 spracoval technik požiarnej ochrany dňa 10.3.2010. 

 

Kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu 

 

Na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a v súlade s vyhláškou MV SR 

č. 121/2001 Z. z. o požiarnej prevencii a vyhláškou MV SR č.  699/2004 Z. z. o zabezpečení 

stavieb vodou na hasenie požiarov, ako aj STN EN 671-1(92 0403) sú pravidelne raz za dva 

roky kontrolované všetky hasiace prístroje a raz ročne požiarne vodovody (hydranty) 

v objektoch vo vlastníctve Mesta Trebišov. 

 

Kontrola je vykonávaná externou firmou – odborne spôsobilým revíznym technikom, ktorý 

z kontroly vypracováva Správy o kontrole hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu.  
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Kontroly boli vykonané 24. – 25.3.2020 (kontrola požiarneho vodovodu) a 29. – 30.3.2021 

(kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu).  

 

Súčasťou správy za rok 2021 je Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného a pojazdného 

hasiaceho prístroja (ďalej HP), ktoré obsahuje typové označenie HP, výrobcu HP, rok výroby, 

číslo výrobnej série,  umiestnenie HP a poznámka, či prístroj vyhovel, alebo bol vzatý do 

oprávneného servisu na vnútornú tlakovú skúšku. O HP dovezených zo servisu je v správe 

priložené potvrdenie o vykonaní opravy a plnenia HP. 

 

Správy o kontrole požiarneho vodovodu obsahujú záznamy o voľnom prístupe, viditeľnosti 

a očíslovaní jednotlivých hydrantov, o funkčnosti uzatváracích ventilov, kompletnosti 

príslušenstva hydrantov, záznamy o tlaku a množstve vody v požiarnom vodovode, protokoly 

o vykonaní tlakových skúšok požiarnych hadíc podľa príslušnej STN, záznamy o výmene 

nevyhovujúcich hadíc za nové a o celkovej pripravenosti k zásahu pri hasení požiaru. 

 

Evidencia stavu skladu CO 

 

Na základe ustanovení zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva obec mimo 

iných povinností uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj materiálu civilnej ochrany 

jednotkám civilnej ochrany zriadeným obcou a prostriedkov individuálnej ochrany 

obyvateľstva obce, pre ktoré tieto prostriedky nezabezpečujú právnické osoby alebo fyzické 

osoby – podnikatelia (§ 15 ods. 1, písm. d). 

Obec je povinná uhrádzať z vlastných zdrojov výdavky spojené s uskladnením materiálu 

civilnej ochrany, s prípravou na civilnú ochranu a výdavky spojené s udržiavaním ochranných 

stavieb civilnej ochrany (§ 15 ods. 2).  

 

Vedúci strediska Mestskej vnútornej ochrany Trebišov Ing. Jozef Kereštan ako držiteľ 

„Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva“ vydaného 

12.6.2019 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky má kompetenciu na vypracovanie 

a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva, na vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany 

zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a na vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej 

ochrany. 

 

Aj keď je starostlivosť o zabezpečenie udržiavania skladu materiálov CO v zodpovednosti 

oddelenia organizačného Mestského úradu Trebišov, odbornú zodpovednosť má vedúci 

strediska Mestskej vnútornej ochrany, ktorý vedie aj evidenciu stavu skladu CO. 

 

V sklade CO je uskladnený materiál pre 25 061 zabezpečovaných osôb, z toho deti do 18 

mesiacov – 630, deti od 18 mesiacov do 3 rokov – 486, deti od 3 do 6 rokov – 701, 

školopovinných detí – 1032 a dospelých osôb – 22 212. Materiál tvoria najmä lícnice 

ochranných masiek rôznej veľkosti, ochranné filtre, detské ochranné vaky, diagnostické 

dozimetre a pod. Celková hodnota materiálu v sklade CO je 52 251,62 €. Materiál je 

zapožičaný od Okresného úradu Trebišov, odboru krízového riadenia na základe zmluvy 

o výpožičke zo dňa 30.11.2012. 

 

Inventarizácia materiálu skladu CO sa uskutočňuje raz ročne. Inventarizácie za kontrolované 

obdobie boli vykonané – 24.11.2020 a 15.11.2021 bez rozdielu medzi evidenčným 

a skutočným stavom. 
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Plán núdzového zásobovania pitnou vodou 

 

Mesto Trebišov má spracovaný Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej 

situácie v meste Trebišov v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 220/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie 

krízovej situácie. 

 

Kvôli potrebe koordinovaného riadenia opatrení počas núdzového zásobovania pitnou vodou 

je vedúci strediska Mestskej vnútornej ochrany Ing. Jozef Kereštan menovacím dekrétom 

primátora mesta určený ako zodpovedný zástupca mesta na koordináciu a spoluprácu 

s odborom krízového riadenia OÚ Trebišov a dodávateľom pitnej vody. 

 

Plán núdzového zásobovania pitnou vodou obsahuje zhodnotenie situácie súčasného 

zásobovania pitnou vodou, kde prevláda zásobovanie vodou napojením na verejný vodovod 

(až 75,38 % všetkých domácností). Ďalej sú v pláne núdzového zásobovania pitnou vodou 

zhodnotené možné varianty núdzového zásobovania a spôsoby výdaja pitnej vody. V pláne sú 

presne určené výdajne miesta pitnej vody, vrátane zodpovedných osôb za výdaj vody 

a požiadavky na minimálne potrebné množstvá pitnej vody pre občanov mesta. 

 

 

Evidencie dochádzky zamestnancov strediska Mestskej vnútornej ochrany za roky 2020 

a 2021 

 

Evidencia pracovného času – dochádzky zamestnancov organizačne začlenených do strediska 

Mestskej vnútornej ochrany Trebišov bola za kontrolované obdobie rokov 2020 a 2021 

vedená v súlade s § 99 zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonníka práce: 

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, 

aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný 

začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal 

nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. Počas dočasného pridelenia zamestnávateľ 

vedie evidenciu podľa prvej vety v mieste výkonu.  

 

Evidencia pracovného času vedúceho strediska Mestskej vnútornej ochrany je vedená 

elektronicky prostredníctvom elektronického dochádzkového systému mestského úradu. 

 

Pracovný čas strážnikov/informátorov a pracovníkov pracovnej skupiny strediska Mestskej 

vnútornej ochrany je evidovaný v listinnej (papierovej) forme.  

 

Vedúci strediska Mestskej vnútornej ochrany vypracováva na začiatku každého kalendárneho 

mesiaca plán pracovných zmien vo forme grafického prehľadu zmien pre všetkých 

strážnikov/informátorov s rozpisom podľa dátumu, druhu pracovnej zmeny (denná, nočná, 

krátka) a jednotlivých objektov - miest výkonu pracovnej zmeny. V pláne je vyčíslený aj 

plánovaný počet odpracovaných hodín, fond pracovného času a počet dní zostávajúcej 

dovolenky pre každého pracovníka. 
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Evidencia činnosti pracovnej skupiny strediska Mestskej vnútornej ochrany za roky 

2020 a 2021 

 

Zoznam prác v kalendárom roku 2020 

 Mesiac marec, apríl – oprava chodníkov v priestoroch sídliska JUH (vybúranie 

poškodených obrubníkov, osadenie nových záhradných obrubníkov, vysypanie 

podkladovej vrstvy na chodníky s následným zhutnením, betonáž chodníkov, osadenie 

zámkovej dlažby)  

 Mesiac máj – odstránenie ihriska vo vnútri sídliskového priestoru, zhotovenie ihriska s 

basketbalovým košom 

 Mesiac jún, júl, august, september, október – oprava chodníkov na ulici Kukučínovej, 

Košickej, Parkovej (vybúranie poškodených obrubníkov, osadenie nových cestných 

obrubníkov, vybudovanie podložia pre asfaltovanie chodníkov)   

 Mesiac október, november, december – krytá plaváreň (osekávanie starých omietok v časti 

sauna, administratívne priestory, búracie práce v časti administratívne priestory, bufet, 

odstraňovanie omietok šatne, strojovňa, zabezpečenie výkopov pre ležatú kanalizáciu 

v časti šatne a sprchy) 

Zoznam prác v kalendárnom roku 2021     

 Mesiac január, február, marec – krytá plaváreň (osekávanie starých omietok v časti sauna, 

administratívne priestory, búracie práce v časti administratívne priestory, bufet, 

odstraňovanie omietok šatne, strojovňa, zabezpečenie výkopov pre ležatú kanalizáciu 

v časti šatne a sprchy) 

 Mesiac apríl – krytá plaváreň (úprava vstupu v južnej časti budovy osadením zámkovej 

dlažby) 

 Výkop ryhy pre kamerový systém s napojením na vstup vonkajšie kúpalisko, osadenie 

káblov, zásyp ryhy s následnou úpravou 

 Úprava vstupu na otvorené letné kúpalisko, vybúranie starého podkladu, osadenie 

zámkovej dlažby, výkop ryhy pre napojenie vody, kanalizácie a elektro prípojky pre  

bufety a pokladňu letného kúpaliska 

 Mesiac máj, jún – multifunkčné ihrisko JUH vybudovanie parkoviska (výkop ryhy pre 

osadenie obrubníkov, úprava podložia pre osadzovanie polo vegetačných panelov  

400x600 mm, zhutnenie podložia, osadzovanie polo vegetačných panelov, úprava priestoru 

multifunkčného ihriska, vytýčenie základov pre altánok, osadenie obrubníkov, výkop 

pätiek, vonkajšie terénne úpravy)  

 Mesiac júl, august – mestská športová hala (odstránenie spevnenej plochy pri východnom 

vstupe do športovej haly, osadenie obrubníkov, vybudovanie a úprava vstupu zo severnej 

strany športovej haly, vybudovanie parkoviska na severnej strane športovej haly, osadenie 

zámkovej dlažby  pred vstupom do športovej haly, vybudovanie kruhových otvorov pre 

výsadbu stromov)  

 Mesiac september, október –  osadenie obrubníkov parkovisko, vybudovanie podložia na 

parkovisku, osadenie polo vegetačných panelov, zásyp polo vegetačných panelov 

 Mesiac november, december – výstavba – oprava ihrísk pri materskej škole pri polícii 
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Závery – zistené nedostatky: 

 

Pri kontrole neboli zistené žiadne závažné nedostatky. 

 

Odporúčania: 
 

 Aktualizovať zverejnené údaje na internetovej stránke mesta v sekcii stredisko 

Mestskej vnútornej ochrany Trebišov, najmä aktuálny popis činnosti strediska 

Mestskej vnútornej ochrany  
 

V Trebišove, dňa 12.10.2022  

 

 

                                                                                                       _____________________ 

                                                                                                            Ing. Ľubomír Princík 

                                                                                                          hlavný kontrolór mesta 

 

 



Hlavný kontrolór mesta Trebišov          
                                                                                                              

Číslo: 36 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022 

 

 

Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 

 v Trebišove za rok 2021    

 

Obsah materiálu: - správa 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

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

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

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 
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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
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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
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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 
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Hlavný kontrolór mesta Trebišov          
                                                                                                              

Číslo: 37 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022 

 

 

Názov materiálu: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trebišov 

                               na 1. polrok 2023    

 

Obsah materiálu: - návrh plánu kontrolnej činnosti 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trebišov na 1. polrok 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

Spracoval: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

 

 

V Trebišove 28. 11. 2022 

 

 

 

Ing. Ľubomír Princík  v. r. 

 

 



 

 

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI 

 

hlavného kontrolóra Mesta Trebišov 

na 1. polrok 2023 

 
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trebišov na 1. polrok 2023 s nasledovným zameraním:  

 

1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 

 

2. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2022 

 

3. Kontrola vybavovania sťažnosti a petícii za rok 2022 

 

4. Kontrola prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov zistených pri vybraných 

kontrolách vykonaných v predchádzajúcom období 

 

5. Kontrola hospodárenia v mestskej príspevkovej organizácii – Technických službách mesta 

Trebišov v rokoch 2020 – 2022 so zameraním na odmeňovanie zamestnancov a náklady 

a výnosy (hospodársky výsledok) pri jednotlivých druhoch podnikateľskej činnosti  

 

6. Kontrola výdavkov z rozpočtu Mesta Trebišov pri realizácií služieb vo verejnom záujme – 

zabezpečení prevádzky MHD na základe zmluvy so spoločnosťou ARRIVA Michalovce, a. s. 

za roky 2021 a 2022; zhodnotenie efektívnosti poskytovaných dopravných služieb  
 

7. Ostatné kontroly vykonávané na základe podnetov poslancov mestského zastupiteľstva, 

primátora mesta a z vlastného podnetu, na základe poznatkov z vyhodnotenia podaní, o 

ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti  

 

 

V Trebišove, dňa 25.11.2022 

 

Zverejnené  25.11.2022 

 

 

 

     

                                                                                                    Ing. Ľubomír Princík 

                                                                                                   hlavný kontrolór mesta 
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