
Strana 1 z 7 

Mestská rada v Trebišove 
 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia Mestskej rady v Trebišove 

 

 1. zasadnutie          dňa 17.12.2018          začiatok o 15.30 h 

 

 

 

 

 

 

 

Predsedajúci:    PhDr. Marek Čižmár, primátor 

 

 

 

Prítomní poslanci:   1.  Ing. Dušan Biž 

2.  Ing. Peter Duč 

3.  MVDr. Ivan Hrdlík  

4.  Mgr. Viera  Mokáňová 

5.  Ing. Martin Telepovský 

6.  František Tomko 

 

Neprítomní poslanci:  1.  Koloman Demeter 

2.  MUDr. Dušan Tomko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednosta Mestského úradu v Trebišove Mgr. Peter Sovák prítomný. 

 

 

 

Ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1). 
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B o d  č. 1 

Otvorenie 

      

1. zasadnutie  Mestskej rady v Trebišove  otvoril a viedol primátor.   Keďže  sa zasadnutia zúčastnila 

nadpolovičná väčšina členov mestskej rady, primátor konštatoval, že mestská rada je spôsobilá 

rokovať a uznášať sa.  

(prezenčná listina tvorí prílohu č. 1) 

 

 

B o d  č. 2 

Schválenie programu 

 

Program zasadnutia mestskej rady  bol doručený na pozvánke. Primátor  ani ostatní členovia  mestskej 

rady nepodali žiadne iné návrhy na zmenu alebo doplnenie programu. 

Primátor dal hlasovať o programe rokovania mestskej rady uvedeného na pozvánke. 

(Pozvánka tvorí prílohu č. 2) 

 

Návrh programu:  

 
1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie overovateľov 

4. Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej 

5. Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku 

6. Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej 

7. Informatívna správa zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu 

8. Rozpočtové opatrenie č. 11 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018 

9. Použitie prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania 

10. Použitie prostriedkov rezervného fondu na rekonštrukciu mestskej plavárne 

11. Dotácie pre športové kluby na rok 2019 

12. Programový rozpočet Mesta Trebišov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 

13. Rozsah zmien rozpočtu  vykonávaných primátorom  

14. Triedený zber komunálneho odpadu v Trebišove 

15. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019 

16. Dodatok č. 3 k Štatútu mesta Trebišov 

17. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií mestského zastupiteľstva 

18. Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta Trebišov 

19. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2019 

20. Správa o výsledku kontroly  

1. súlad spätného doplatenia platu primátorovi mesta za mesiace január až august 2013 

a alikvotnej časti mesiaca september v októbri 2013, na základe uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Trebišove č. 83//2013 zo dňa 25.9.2013, ktorým mestské zastupiteľstvo 

určilo plat primátora na rok 2013 
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2. súladu spätného doplatenia platu zástupcovi primátora mesta za mesiace január až august 

2013 a alikvotnej časti mesiaca september v októbri 2013, v nadväznosti na určenie platu 

primátora podľa bodu 1. 

21. Správa o výsledku kontroly realizácie náhradnej výsad by na základe vybraných rozhodnutí 

o výruboch drevín na území mesta Trebišov 

22. Správa o výsledku kontroly hospodárnosti pri vývoze a uložení komunálneho, stavebného 

a biologického odpadu v rámci mesta Trebišov 

23. Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 

24. Rôzne 

25. Záver 

 

(hlasovanie č. 1) 

za: 6 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Martin Telepovský, Ing. Dušan Biž, František 

Tomko, MVDr. Ivan Hrdlík), proti: 0, hlasovania sa držali: 0  

 

Program zasadnutia mestskej rady bol schválený.  

 

 

B o d  č. 3 

Určenie overovateľov  

      

Za overovateľov zápisnice mestskej rady primátor  určil:   

František Tomko, Ing. Martin Telepovský.  

 

 

B o d  č. 4 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej 

Mestská rada na zasadnutí dňa 17.12.2018 prerokovala  Informatívnu správu zo zasadnutia komisie 

finančnej zo dňa 10.12.2018  a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, 

ako je písomne predložený.  

(hlasovanie č. 2) 

za: 6 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Martin Telepovský, Ing. Dušan Biž, František Tomko, MVDr. Ivan 

Hrdlík), proti: 0,  zdržalo sa: 0 

Bod č. 5 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku 

Mestská rada na zasadnutí dňa 17.12.2018 prerokovala Informatívnu správu zo zasadnutia komisie 

výstavby a majetku zo dňa 12.12.2018 a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie 

schváliť tak, ako je písomne predložený. 

za: 6 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Martin Telepovský, Ing. Dušan Biž, František Tomko, MVDr. Ivan 

Hrdlík), proti: 0,  zdržalo sa: 0 

Bod č. 6 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej 

Mestská rada na zasadnutí dňa 17.12.2018 prerokovala Informatívnu správu zo zasadnutia komisie 

bytovej zo dňa 23.10.2018  a 11.12.2018 a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie 

schváliť tak, ako je písomne predložený. 

za: 5 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Martin Telepovský, Ing. Dušan Biž, MVDr. Ivan Hrdlík), proti: 0,  

zdržalo sa: 1 (František Tomko) 
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Bod č. 7 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu 

Mestská rada na zasadnutí dňa 17.12.2018 prerokovala Informatívnu správu zo zasadnutia komisie 

školstva, kultúry a športu zo dňa 10.12.2018  a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na 

uznesenie schváliť tak, ako je písomne predložený. 

za: 5 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Martin Telepovský, Ing. Dušan Biž, MVDr. Ivan Hrdlík), proti: 0,  

zdržalo sa: 1 (František Tomko) 

 

Bod č. 8 

Rozpočtové opatrenie č. 11 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2018 

Mestská rada na zasadnutí dňa 17.12.2018 prerokovala Rozpočtové opatrenie č. 11 zmeny rozpočtu 

Mesta Trebišov na rok 2018 a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, 

ako je písomne predložený. 

za: 6 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Martin Telepovský, Ing. Dušan Biž, František Tomko, MVDr. Ivan 

Hrdlík), proti: 0,  zdržalo sa: 0 

 

Bod č. 9 

Použitie prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania 

Mestská rada na zasadnutí dňa 17.12.2018 prerokovala Použitie prostriedkov mestského fondu rozvoja 

bývania a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je písomne 

predložený. 

za: 6 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Martin Telepovský, Ing. Dušan Biž, František Tomko, MVDr. Ivan 

Hrdlík), proti: 0,  zdržalo sa: 0 

 

Bod č. 10 

Použitie prostriedkov rezervného fondu na rekonštrukciu mestskej plavárne 

Mestská rada na zasadnutí dňa 17.12.2018 prerokovala Použitie prostriedkov rezervného fondu na 

rekonštrukciu mestskej plavárne a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť 

tak, ako je písomne predložený. 

za: 6 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Martin Telepovský, Ing. Dušan Biž, František Tomko, MVDr. Ivan 

Hrdlík), proti: 0,  zdržalo sa: 0 

 

Bod č. 11 

Dotácie pre športové kluby na rok 2019 

Mestská rada na zasadnutí dňa 17.12.2018 prerokovala Dotácie pre športové kluby na rok 2019 

a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je písomne predložený. 

za: 6 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Martin Telepovský, Ing. Dušan Biž, František Tomko, MVDr. Ivan 

Hrdlík), proti: 0,  zdržalo sa: 0 

 

Bod č. 12 

Programový rozpočet Mesta Trebišov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 - 2021 

Mestská rada na zasadnutí dňa 17.12.2018 prerokovala Programový rozpočet Mesta Trebišov na rok 

2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie 

schváliť tak, ako je písomne predložený. 

za: 6 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Martin Telepovský, Ing. Dušan Biž, František Tomko, MVDr. Ivan 

Hrdlík), proti: 0,  zdržalo sa: 0 
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Bod č. 13 

Rozsah zmien rozpočtu vykonávaných primátorom 

Mestská rada na zasadnutí dňa 17.12.2018 prerokovala Rozsah zmien rozpočtu vykonávaných 

primátorom a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je písomne 

predložený. 

za: 6 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Martin Telepovský, Ing. Dušan Biž, František Tomko, MVDr. Ivan 

Hrdlík), proti: 0,  zdržalo sa: 0 

 

Bod č. 14 

Triedený zber komunálneho odpadu v Trebišove 

Mestská rada na zasadnutí dňa 17.12.2018 prerokovala Triedený zber komunálneho odpadu 

v Trebišove a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je písomne 

predložený. 

za: 6 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Martin Telepovský, Ing. Dušan Biž, František Tomko, MVDr. Ivan 

Hrdlík), proti: 0,  zdržalo sa: 0 

 

Bod č. 15 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019 

Mestská rada na zasadnutí dňa 17.12.2018 prerokovala Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019 

a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je písomne predložený. 
za: 6 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Martin Telepovský, Ing. Dušan Biž, František Tomko, MVDr. Ivan 

Hrdlík), proti: 0,  zdržalo sa: 0 

 

Bod č. 16 

Dodatok č. 3 k Štatútu mesta Trebišov 

Mestská rada na zasadnutí dňa 17.12.2018 prerokovala Dodatok č. 3 k Štatútu mesta Trebišov 

a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je písomne predložený. 
za: 6 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Martin Telepovský, Ing. Dušan Biž, František Tomko, MVDr. Ivan 

Hrdlík), proti: 0,  zdržalo sa: 0 

 

Bod č. 17 

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií mestského zastupiteľstva 

Mestská rada na zasadnutí dňa 17.12.2018 prerokovala Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií 

mestského zastupiteľstva a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je 

písomne predložený. 
za: 6 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Martin Telepovský, Ing. Dušan Biž, František Tomko, MVDr. Ivan 

Hrdlík), proti: 0,  zdržalo sa: 0 

 

Bod č. 18 

Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta Trebišov 

Mestská rada na zasadnutí dňa 17.12.2018 prerokovala Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine 

Technických služieb mesta Trebišov a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie 

schváliť tak, ako je písomne predložený. 
za: 6 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Martin Telepovský, Ing. Dušan Biž, František Tomko, MVDr. Ivan 

Hrdlík), proti: 0,  zdržalo sa: 0 
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Bod č. 19 

Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2019 

Mestská rada na zasadnutí dňa 17.12.2018 prerokovala Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 

2019 a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je písomne 

predložený. 
za: 6 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Martin Telepovský, Ing. Dušan Biž, František Tomko, MVDr. Ivan 

Hrdlík), proti: 0,  zdržalo sa: 0 

 

Bod č. 20 

Správa o výsledku kontroly 

1. súladu spätného doplatenia platu primátorovi mesta za mesiace január až august 2013 

a alikvotnej časti mesiaca september v októbri 2013, na základe uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Trebišove č. 83/2013 zo dňa 25.9.2013, ktorým mestské zastupiteľstvo určilo plat 

primátora na rok 2013 

2. súladu spätného doplatenia platu zástupcovi primátora mesta za mesiace január až august 

2013 a alikvotnej časti mesiaca september v októbri 2013, v nadväznosti na určenie platu 

primátora podľa bodu 1. 

Mestská rada na zasadnutí dňa 17.12.2018 prerokovala Správu o výsledku kontroly   

1. súladu spätného doplatenia platu primátorovi mesta za mesiace január až august 2013 a alikvotnej 

časti mesiaca september v októbri 2013, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 

83/2013 zo dňa 25.9.2013, ktorým mestské zastupiteľstvo určilo plat primátora na rok 2013 

2. súladu spätného doplatenia platu zástupcovi primátora mesta za mesiace január až august 2013 

a alikvotnej časti mesiaca september v októbri 2013, v nadväznosti na určenie platu primátora podľa 

bodu 1. 

a k tomuto bodu neprijala stanovisko z dôvodu, že za žiadne z navrhovaných znení nehlasovala 

nadpolovičná väčšina všetkých členov mestskej rady.   
hlasovanie č. 1 odporúča schváliť: za: 0, proti: 0, zdržalo sa: 6 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Martin 

Telepovský, Ing. Dušan Biž, František Tomko, MVDr. Ivan Hrdlík), 

hlasovanie č. 2  neodporúča schváliť: za: 0, proti: 0, zdržalo sa: 6 Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Martin 

Telepovský, Ing. Dušan Biž, František Tomko, MVDr. Ivan Hrdlík), 

 

 

Bod č. 21 

Správa o výsledku kontroly realizácie náhradnej výsadby na základe vybraných rozhodnutí 

o výruboch drevín na území mesta Trebišov 

Mestská rada na zasadnutí dňa 17.12.2018 prerokovala Správu o výsledku kontroly realizácie 

náhradnej výsadby  na základe vybraných rozhodnutí o výruboch drevín na území mesta Trebišov 

a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je písomne predložený. 
za: 5 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin Telepovský, Ing. Dušan Biž, František Tomko, MVDr. Ivan Hrdlík), proti: 0,  

zdržalo sa: 1 (Ing. Peter Duč) 

 

Bod č. 22 

Správa o výsledku kontroly hospodárnosti pri vývoze a uložení komunálneho, stavebného 

a biologického odpadu v rámci mesta Trebišov 

Mestská rada na zasadnutí dňa 17.12.2018 prerokovala Správu o výsledku kontroly hospodárnosti pri 

vývoze a uložení komunálneho, stavebného a biologického odpadu v rámci mesta Trebišov a  k tomuto 

bodu neprijala stanovisko z dôvodu, že za žiadne z navrhovaných znení nehlasovala nadpolovičná 

väčšina všetkých členov mestskej rady.   
hlasovanie č. 1 odporúča schváliť: za: 4 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin Telepovský, Ing. Dušan Biž, MVDr. Ivan 

Hrdlík), proti: 0, zdržalo sa: 2 (Ing. Peter Duč, František Tomko) 

hlasovanie č. 2  neodporúča schváliť: za: 0, proti: 2 (MVDr. Ivan Hrdlík, Ing. Martin Telepovský), zdržalo sa: (Mgr. 

Viera Mokáňová, Ing. Duč, Ing. Dušan Biž, František Tomko) 
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Bod č. 23 

Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 

Mestská rada na zasadnutí dňa 17.12.2018 prerokovala Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na I. polrok 2019 a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, 

ako je písomne predložený. 
za: 6 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Martin Telepovský, Ing. Dušan Biž, František Tomko, MVDr. Ivan 

Hrdlík), proti: 0,  zdržalo sa: 0 

 

 

B o d  č. 22 

Rôzne 

V bode rôzne neboli predložené žiadne materiály na prerokovanie.  

 

 

 

B o d  č. 23 

Záver 

 

Keďže program rokovania bol vyčerpaný, zasadnutie Mestskej rady v Trebišove ukončil   primátor 

poďakovaním prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             PhDr. Marek Čižmár                                                               Mgr. Peter Sovák 

                     primátor                                                                                       prednosta  

 

 

 

 

 

            

Overovatelia: 

František Tomko 

 

......................................................... 

 

Ing. Martin Telepovský 

 

......................................................... 

 

 

 

 

 

 
Zapisovateľka: 

Mária Vašková 


