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Mestská rada v Trebišove 
 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia Mestskej rady v Trebišove 

 

 2. zasadnutie          dňa 4.2.2019          začiatok o 14.00 h 

 

 

 

 

 

 

 

Predsedajúci:    PhDr. Marek Čižmár, primátor 

 

 

 

Prítomní poslanci:   1. Ing. Dušan Biž 

2. Koloman Demeter  

3. Ing. Peter Duč 

4. MVDr. Ivan Hrdlík 

5. Mgr. Viera Mokáňová 

6. Ing. Martin Telepovský 

7. František Tomko 

 

Neprítomní poslanci:  1. 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 

2. 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. (Pozvánka tvorí prílohu č. 2) 

 

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

 

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 sociálnej  

7. Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej 

8. Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 

9. Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej 

komunity 

10. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2019 

11. Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Trebišov 

12. Nákup autobusu 

13. Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

14. Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

15. Zmluva o zriadení vecného bremena 

16. Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami 

17. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o finančnom príspevku na vykonávanie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

18. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o určení výšky príspevkov v školách 

a školských zariadeniach 

19. Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Trebišov 

20. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestskej rady 

21. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva 

22. Zriadenie Komisie pre časť mesta Milhostov a voľba jej členov 

23. Odvolanie a voľba predsedu a členov komisií 

24. Návrh na zástupcu do dozornej rady VVS a.s.  
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25. Voľba prísediacich Okresného súdu Trebišov na funkčné obdobie 2017 - 2021 

26. Organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 

27. Protokol o výsledku efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu 

28. Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne 

29. Správa o výsledku kontroly prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri 

kontrolách vykonaných v roku 2017 

30. Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov 

v mestskom hospodárskom stredisku 

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

2018 (volebné obdobie 2014 – 2018) 

32. Správa o výsledku kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

hospodárení s verejnými financiami v podobe dotácii z rozpočtu Mesta Trebišov pre Mestský 

športový klub mládeže za rok 2017 

33. Správa o výsledku kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

hospodárení s verejnými financiami súvisiacimi s činnosťou mestského aktivačného strediska 

v roku 2014 s vyčíslením nákupu jednotlivých položiek podľa druhov a vyplatených mzdových 

prostriedkov 

34. Správa o výsledku kontroly počtu psov v rómskej osade a koľkí majitelia si v tejto súvislosti 

platia daňovú povinnosť 

35. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018  

36. Rôzne 

37. Záver 

 

(hlasovanie č. 1) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan 

Hrdlík, František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

Program zasadnutia mestskej rady bol schválený.  

 

 

B o d  č. 3 

Určenie overovateľov  

      

Za overovateľov zápisnice mestskej rady primátor  určil:   

MVDr. Ivan Hrdlík, Ing. Dušan Biž  

Primátor zároveň ospravedlnil na dnešnom zasadnutí mestskej rady pána MUDr. Dušana Tomka, ktorý 

zaslal e-mailom, že sa nezúčastni dnešného rokovania z dôvodu jeho odcestovania. 

K zápisnici z predchádzajúceho zasadania mestskej rady neboli žiadne pripomienky, bola podpísaná 

overovateľmi, primátor ju vyhlásil za schválenú.  
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B o d  č. 4 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala  Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie 

finančnej zo dňa 25.1.2019  a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako 

je písomne predložený.  

(hlasovanie č. 2) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 5 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie 

výstavby a majetku zo dňa 24.1.2019 a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie 

schváliť tak, ako je písomne predložený. 

(hlasovanie č. 3) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 6 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie 

sociálnej zo dňa 21.1.2019 a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako 

je písomne predložený. 

(hlasovanie č. 4) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 7 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie 

bytovej zo dňa 22.1.2019 a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako 

je písomne predložený. 

(hlasovanie č. 5) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 8 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie 

školstva, kultúry a športu zo dňa 16.1.2019  a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie 

schváliť tak, ako je písomne predložený. 

(hlasovanie č. 6) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
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Bod č. 9 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej 

komunity 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie na 

riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity zo dňa 22.1.2019  a odporúča  mestskému 

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

(hlasovanie č. 7) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 10 

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2019  

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2019  

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

(hlasovanie č. 8) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 11 

Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Trebišov 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta 

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

predložený. 

(hlasovanie č. 9) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 12 

Nákup autobusu 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Nákup autobusu a odporúča  mestskému 

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

(hlasovanie č. 10) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

 

Bod č. 13 

Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, 

ako je písomne predložený. 

(hlasovanie č. 11) 

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

Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 (Mgr. Viera Mokáňová) 
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Bod č. 14 

Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, 

ako je písomne predložený. 

(hlasovanie č. 12) 

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

Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 1 (František Tomko), nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 15 

Zmluva o zriadení vecného bremena 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Zmluvu o zriadení vecného bremena a odporúča  

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

(hlasovanie č. 13) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 16 

Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Cenník služieb poskytovaných mestom 

a mestskými organizáciami a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako 

je písomne predložený. 

(hlasovanie č. 14) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 17 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o finančnom príspevku na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov 

o finančnom príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a 

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

(hlasovanie č. 15) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 18 

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

zariadeniach 

 Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov 

o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach a odporúča  mestskému zastupiteľstvu 

návrh na uznesenie schváliť tak, ako je písomne predložený. 

(hlasovanie č. 16) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
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Bod č. 19 

Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Trebišov 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu 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. 17) 

odporúča schváliť: za: 1 (MVDr. Ivan Hrdlík), proti: 0, zdržalo sa: 6 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. 

Peter Duč,  Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský,  František Tomko, Koloman Demeter), 

(hlasovanie č. 18) 

neodporúča schváliť: za: 0, proti: 0, zdržalo sa: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč Ing. Dušan 

Biž, Ing. Martin Telepovský,  MVDr. Ivan Hrdlík, František Tomko, Koloman Demeter) 

 

 

Bod č. 20 

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestskej rady 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestskej 

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

predložený. 

(hlasovanie č. 19) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 21 

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestského 

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

predložený. 

(hlasovanie č. 20) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 22 

Zriadenie Komisie pre časť mesta Milhostov a voľba jej členov 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Zriadenie Komisie pre časť mesta Milhostov 

a voľbu jej členov a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je 

písomne predložený. 

(hlasovanie č. 21) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 23 

Odvolanie a voľba predsedu a členov komisií 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Odvolanie a voľbu predsedu a členov komisií a 

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

(hlasovanie č. 22) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
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Bod č. 24 

Návrh na zástupcu do dozornej rady VVS a.s. 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Návrh na zástupcu do dozornej rady VVS a.s. a 

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

(hlasovanie č. 23) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 25 

Voľba prísediacich Okresného súdu Trebišov na funkčné obdobie 2017 - 2021 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Voľbu prísediacich Okresného súdu Trebišov na 

funkčné obdobie 2017 – 2021 a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, 

ako je písomne predložený. 

(hlasovanie č. 24) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 26 

Organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Organizačno-technické zabezpečenie volieb 

prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie 

schváliť tak, ako je písomne predložený. 

(hlasovanie č. 25) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 27 

Protokol o výsledku efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Protokol o výsledku efektívnosti a účinnosti 

triedeného zberu komunálneho odpadu a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie 

schváliť tak, ako je písomne predložený. 

(hlasovanie č. 26) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 28 

Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Informatívnu správu o stave rekonštrukčných 

prác na objekte Mestskej plavárne a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť 

tak, ako je písomne predložený. 

(hlasovanie č. 27) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
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Bod č. 29 

Správa o výsledku kontroly prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri 

kontrolách vykonaných v roku 2017 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Správu o výsledku kontroly prijatých opatrení na 

odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných v roku 2017 a odporúča  mestskému 

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

(hlasovanie č. 28) 

za: 7 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč, Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, 

František Tomko, Koloman Demeter), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 30 

Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom 

hospodárskom stredisku 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Správu o výsledku kontroly hospodárenia 

a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom hospodárskom stredisku  a odporúča  mestskému 

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

(hlasovanie č. 29) 

za: 5 (Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, František Tomko, Koloman Demeter), 

proti: 0, zdržalo sa: 2 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč), nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 31 

Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2018 

(volebné obdobie 2014 – 2018) 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení 

Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2018 (volebné obdobie 2014 – 2018)  a odporúča  

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

(hlasovanie č. 30) 

za: 5 (Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, František Tomko, Koloman Demeter), 

proti: 1  (Mgr. Viera Mokáňová), zdržalo sa: 1 (Ing. Peter Duč), nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 32 

Správa o výsledku kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

hospodárení s verejnými financiami v podobe dotácii z rozpočtu Mesta Trebišov pre Mestský 

športový klub mládeže za rok 2017 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Správu o výsledku kontroly dodržiavania 

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v podobe 

dotácii z rozpočtu Mesta Trebišov pre Mestský športový klub mládeže za rok 2017 a odporúča  

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

(hlasovanie č. 31) 

za: 5 (Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, František Tomko, Koloman Demeter), 

proti: 0, zdržalo sa: 2 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč), nehlasovalo: 0 
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Bod č. 33 

Správa o výsledku kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

hospodárení s verejnými financiami súvisiacimi s činnosťou mestského aktivačného strediska 

v roku 2014 s vyčíslením nákupu jednotlivých položiek podľa druhov a vyplatených mzdových 

prostriedkov 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Správu o výsledku kontroly dodržiavania 

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami súvisiacimi 

s činnosťou mestského aktivačného strediska v roku 2014 s vyčíslením nákupu jednotlivých položiek 

podľa druhov a vyplatených mzdových prostriedkov a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na 

uznesenie schváliť tak, ako je písomne predložený. 

(hlasovanie č. 32) 

za: 5 (Ing. Dušan Biž, Ing. Martin Telepovský, MVDr. Ivan Hrdlík, František Tomko, Koloman Demeter), 

proti: 0, zdržalo sa: 2 (Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Peter Duč), nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 34 

Správa o výsledku kontroly počtu psov v rómskej osade a koľkí majitelia si v tejto súvislosti 

platia daňovú povinnosť 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Správu o výsledku kontroly počtu psov v rómskej 

osade a koľkí majitelia si v tejto súvislosti platia daňovú povinnosť a odporúča  mestskému 

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

hlasovanie č. 33) 

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

Koloman Demeter), proti: 0,  zdržalo sa: 1 (Ing. Peter Duč), nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 35 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 

Mestská rada na zasadnutí dňa 4.2.2019 prerokovala Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

za rok 2018 a odporúča  mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je písomne 

predložený. 

hlasovanie č. 34) 

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

Koloman Demeter), proti: 0,  zdržalo sa: 1 (Mgr. Viera Mokáňová), nehlasovalo: 0 

 

 

B o d  č. 36 

Rôzne 

V rámci bodu Rôzne František Tomko za skupinu poslancov, predložil ústny návrh na  prehodnotenie 

Zásad  odmeňovania členov volených orgánov, účinných od 1. januára 2013. Navrhol, aby tento návrh, 

keďže sa týka všetkých poslancov bol predložený na rokovanie do každej komisii mestského 

zastupiteľstva,  mestskej rady a následne návrh predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.  

Primátor požiadal, aby tento návrh bol predložený v písomnej podobe.  

 

Primátor informoval členov mestskej rady o tom, že na mestskom úrade boli vyhlásené výberové 

konania, na základe ktorých sa vedúcimi jednotlivých oddelení od 1.2.2019 stáli: na finančnom oddelení 

- PhDr. Beáta Hippová, v kancelárii primátora - JUDr. Martin Galgoczy  a novým vedúcim oddelenia 

výstavby a majetku – Ing. arch. Alexander Bugala.  
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B o d  č. 37 

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: 

MVDr. Ivan Hrdlík 

 

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

 

Ing. Dušan Biž 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapisovateľka: 

Mária Vašková 
 

 


