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Mestská rada v Trebišove 
 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia Mestskej rady v Trebišove 

 

 9. zasadnutie          dňa 27.01.2020          začiatok o 16.00 h 

 

 

 

 

 

 

 

Predsedajúci:    PhDr. Marek Čižmár, primátor 

 

 

 

Prítomní poslanci:   1. Ing. Dušan Biž 

     2. Koloman Demeter 

3. Ing. Peter Duč 

4. MVDr. Ivan Hrdlík 

5. Ing. Martin Telepovský 

6. MUDr. Dušan Tomko 

7. František Tomko 

 

Neprítomní poslanci:  1. Mgr. Viera Mokáňová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

9. 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.  

 

 

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. Žiadosť o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania 

5. Banková záruka k žiadosti o úver na Štátny fond rozvoja bývania na financovanie výstavby 

bytového domu 2x39 b. j. – C, D 

6. Použitie prostriedkov rezervného fondu 

7. Použitie prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania 

8. Dotácie na podporu iných ako športových účelov 

9. Poskytnutie dotácie mestu Prešov 

10. Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami 

11. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove 

12. Návrh na schválenie konateľa obchodnej spoločnosti Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 

13. Návrh na schválenie zástupcu mesta Trebišov v dozornej rade obchodnej spoločnosti Bytový 

podnik Trebišov, s.r.o 

14. Protokol o výsledku kontroly systému podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne 

prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne  

15. Patrónka Zemplína – podpora regionálneho názvu 

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

17. Rôzne 

18. Záver 

 

(hlasovanie č. 1) 

za: 7 (Ing. Dušan Biž, Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Ing. Martin 

Telepovský, MUDr. Dušan Tomko, František Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

Program zasadnutia mestskej rady bol schválený.  
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Zároveň primátor ospravedlnil pani zástupkyňu Mgr. Vieru Mokáňovú, za neúčasť na zasadnutí 

mestskej rady z dôvodu čerpania dlhodobo plánovanej dovolenky. 

 

 

B o d  č. 3 

Určenie overovateľov  

      

Za overovateľov zápisnice mestskej rady primátor  určil:   

1. Ing. Dušan Biž 

2. MUDr. Dušan Tomko 

 

 

Primátor konštatoval, že k zápisnici z predchádzajúceho zasadania mestskej rady neboli žiadne 

pripomienky, bola podpísaná overovateľmi, preto ju vyhlásil za schválenú.  

 

Primátor ďalej informoval poslancov, že obsahom dnešného rokovania mestskej rady budú aj body, 

ktoré sú súčasťou rokovania mestského zastupiteľstva 17. februára, čo je riadne, plánované a z toho 

dôvodu, keďže už prešli aj rokovaním v jednotlivých komisiách, budú zaradené ako súčasť dnešného 

programu. 

 

 

B o d  č. 4 

Žiadosť o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania 

Mestská rada na zasadnutí dňa 27.01.2020 prerokovala  Žiadosť o poskytnutie úveru zo Štátneho 

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

písomne predložený.  

(hlasovanie č. 2) 

za: 6 (Ing. Dušan Biž, Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Ing. Martin 

Telepovský, MUDr. Dušan Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 1 (František Tomko), nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 5 

Banková záruka k žiadosti o úver na Štátny fond rozvoja bývania na financovanie výstavby 

bytového domu 2x39 b. j. – C, D 

Mestská rada na zasadnutí dňa 27.01.2020 prerokovala  Bankovú záruku k žiadosti o úver na Štátny 

fond rozvoja bývania na financovanie výstavby bytového domu 2x39 b.j. – C, D a odporúča 

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

(hlasovanie č. 3) 

za: 7 (Ing. Dušan Biž, Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Ing. Martin 

Telepovský, MUDr. Dušan Tomko, František Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 6 

Použitie prostriedkov rezervného fondu 

Mestská rada na zasadnutí dňa 27.01.2020 prerokovala  Použitie prostriedkov rezervného fondu 

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

(hlasovanie č. 4) 

za: 7 (Ing. Dušan Biž, Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Ing. Martin 

Telepovský, MUDr. Dušan Tomko, František Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
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Bod č. 7 

Použitie prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania 

Mestská rada na zasadnutí dňa 27.01.2020 prerokovala  Použitie prostriedkov mestského fondu 

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

predložený.  

(hlasovanie č. 5) 

za: 7 (Ing. Dušan Biž, Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Ing. Martin 

Telepovský, MUDr. Dušan Tomko, František Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 8 

Dotácie na podporu iných ako športových účelov 

Mestská rada na zasadnutí dňa 27.01.2020 prerokovala  Dotácie na podporu iných ako športových 

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

predložený.  

(hlasovanie č. 6) 

za: 7 (Ing. Dušan Biž, Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Ing. Martin 

Telepovský, MUDr. Dušan Tomko, František Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 9 

Poskytnutie dotácie mestu Prešov za účelom poskytnutia pomoci ľuďom dotknutých tragédiou 

Mestská rada na zasadnutí dňa 27.01.2020 prerokovala  Poskytnutie dotácie mestu Prešov za účelom 

poskytnutia pomoci ľuďom dotknutých tragédiou a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na 

uznesenie schváliť tak, ako je písomne predložený.  

(hlasovanie č. 7) 

za: 7 (Ing. Dušan Biž, Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Ing. Martin 

Telepovský, MUDr. Dušan Tomko, František Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 10 

Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami 

Mestská rada na zasadnutí dňa 27.01.2020 prerokovala  Cenník služieb poskytovaných mestom 

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

je písomne predložený.  

(hlasovanie č. 8) 

za: 7 (Ing. Dušan Biž, Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Ing. Martin 

Telepovský, MUDr. Dušan Tomko, František Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 11 

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove 

Mestská rada na zasadnutí dňa 27.01.2020 prerokovala  Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu v Trebišove a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť 

tak, ako je písomne predložený.  

(hlasovanie č. 9) 

za: 7 (Ing. Dušan Biž, Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Ing. Martin 

Telepovský, MUDr. Dušan Tomko, František Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
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Bod č. 12 

Návrh na schválenie konateľa obchodnej spoločnosti Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 

Mestská rada na zasadnutí dňa 27.01.2020 prerokovala  Návrh na schválenie konateľa obchodnej 

spoločnosti Bytový podnik Trebišov, s.r.o. a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie 

schváliť tak, ako je písomne predložený.  

(hlasovanie č. 10) 

za: 7 (Ing. Dušan Biž, Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Ing. Martin 

Telepovský, MUDr. Dušan Tomko, František Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 13 

Návrh na schválenie zástupcu mesta Trebišov v dozornej rade obchodnej spoločnosti Bytový 

podnik Trebišov, s.r.o. 

Mestská rada na zasadnutí dňa 27.01.2020 prerokovala  Návrh na schválenie zástupcu mesta Trebišov 

v dozornej rade obchodnej spoločnosti Bytový podnik Trebišov, s.r.o. a odporúča mestskému 

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

(hlasovanie č. 11) 

za: 7 (Ing. Dušan Biž, Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Ing. Martin 

Telepovský, MUDr. Dušan Tomko, František Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 14 

Protokol o výsledku kontroly systému podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne 

prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne 

Mestská rada na zasadnutí dňa 27.01.2020 prerokovala  Protokol o výsledku kontroly systému podpory 

subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov 

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

predložený.  

(hlasovanie č. 12) 

za: 7 (Ing. Dušan Biž, Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Ing. Martin 

Telepovský, MUDr. Dušan Tomko, František Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 15 

Patrónka Zemplína – podpora regionálneho názvu 

Mestská rada na zasadnutí dňa 27.01.2020 prerokovala bod Patrónka Zemplína – podpora 

regionálneho názvu a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je 

písomne predložený.  

(hlasovanie č. 13) 

za: 7 (Ing. Dušan Biž, Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Ing. Martin 

Telepovský, MUDr. Dušan Tomko, František Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 16 

Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne 

Mestská rada na zasadnutí dňa 27.01.2020 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. 14) 

za: 7 (Ing. Dušan Biž, Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Ing. Martin 

Telepovský, MUDr. Dušan Tomko, František Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
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Bod č. 17 

Rôzne 

 

V bode Rôzne, poslanec František Tomko požiadal o slovo ohľadom Rastislavovej ulici a Výzvy, 

ktoré dostali obyvatelia vlastniaci motorové vozidlá, že porušujú ustanovenie § 25 ods. 1 písm. g) 

zákon SNR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, kde je uvedené, že „vodič nesmie zastaviť a stáť na 

chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2“ a požiadal vedenie mesta, aby sa venovalo tejto 

problematike, vychádzalo občanom v ústrety a nie len dávať Výzvy mestskou políciou. 

Primátor sa k tomu vyjadril tak, že tu nie je snahou mesta sankcionovať. Je tu problém hlavne v zime 

pri odhrňovaní  ulíc od snehu a prejazdu integrovaných záchranných zložiek. 

Poslanec Ing. Martin Telepovský reagoval na to, že v prvom rade je to problém ten, ktorý pomenoval 

pán primátor. Terajší stav je protiprávny, pretože ak auto stojí na vozovke, nezostanú 3 m pre každý 

smer jazdy. Je potrebné hľadať nejaké kompromisné riešenia. 

 

 

B o d  č. 18 

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: 

Ing. Dušan Biž 

 

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

 

 

MUDr. Dušan Tomko 

 

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

 

 

 

 

 

 
Zapisovateľka: 

Mária Vašková 


