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Mestská rada v Trebišove 
 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia Mestskej rady v Trebišove 

 

 19. zasadnutie          06. 12. 2021          začiatok o 15.00 h 

 

 

 

 

 

 

 

Predsedajúci:    PhDr. Marek Čižmár, primátor 

 

 

 

Prítomní poslanci:   1. Koloman Demeter 

                                                           2. Ing. Peter Duč 

     3. MVDr. Ivan Hrdlík 

4. Mgr. Viera Mokáňová 

5. Ing. Martin Telepovský 

6. MUDr. Dušan Tomko 

 

 

Neprítomní poslanci:  1.  Ing. Dušan Biž 

     2.  František 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 

19. zasadnutie  Mestskej rady v Trebišove  otvoril a viedol primátor.  

V úvode primátor ospravedlnil neúčasť na zasadnutí mestskej rady Ing. Dušana Biža, Františka Tomku 

a MVDr. Ivana Hrdlíka  prvých 10 minút z dôvodu pracovných povinnosti.  

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. 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. Aktualizácia Koncepcie rozvoja športu 2018 – 2022 

10. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o poskytovaní dotácií 

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

12. Suma finančných prostriedkov vyčlenených na dotácie na rok 2022 

13. Postúpenie práv a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí dotácie 

14. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 5/2021 

15. Použitie prostriedkov rezervného fondu – transfer TS 

16. Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami 

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

18. Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Peter Ondovčík 

a Ing. Anna Ondovčíková) 

19. Postúpenie práv a povinností stavebníka 

20. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Kruhová križovatka Vrátna, SNP, 

Nemocničná (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.) 

21. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Kruhová križovatka Čsl. armády, 

Komenského (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.) 

22. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s.) 
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23. Zvýšenie hygienického a technického štandardu MsKS Trebišov v súvislosti s pandémiou 

COVID-19 

24. Cyklotrasa – mesto Trebišov – I. etapa 

25. Vodozádržné opatrenia v Trebišove – Kutnohorská 

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

a drobné stavebné odpady 

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

a drobnými stavebnými odpadmi 

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

na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022 

29. Združenie obcí Ondavské cyklotrasy  

30. Voľba člena Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva v Trebišove 

31. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2022 

32. Informatívna správa o postupe prác na stavbe „Rekonštrukcia mestskej športovej haly 

33. 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 

34. Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytových domov na sídlisku Juh 

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

2020 

36. 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 

37. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov č. 

153/2017 o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

38. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 

39. Rôzne 

40. Záver 

 

(hlasovanie č. 1) 

za: 5 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin Telepovský,          

MUDr. Dušan Tomko), 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:   

1. Mgr. Viera Mokáňová 

2. Koloman Demeter 

 

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

pripomienky, bola podpísaná overovateľmi, preto ju vyhlásil za schválenú.  
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B o d  č. 4 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie 

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

predložený.  

(hlasovanie č. 2) 

za: 5 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin Telepovský,          

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

 

 

Bod č. 5 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku  

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie 

výstavby a majetku a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je 

písomne predložený.  

(hlasovanie č. 3) 

za: 5 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin Telepovský,          

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

 

 

Bod č. 6 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie 

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

predložený.  

(hlasovanie č. 4) 

za: 5 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin Telepovský,          

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

 

 

Bod č. 7 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie 

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

predložený.  

(hlasovanie č. 5) 

za: 5 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin Telepovský,          

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

 

 

Bod č. 8 

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie 

školstva, kultúry a športu a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je 

písomne predložený.  

(hlasovanie č. 6) 

za: 5 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin Telepovský,          

MUDr. Dušan Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
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Bod č. 9 

Aktualizácia Koncepcie rozvoja športu 2018 - 2022 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Aktualizáciu Koncepcie rozvoja športu 2018 

– 2022 a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je písomne 

predložený.  

(hlasovanie č. 7) 

za: 5 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin Telepovský,          

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

 

 

Bod č. 10 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o poskytovaní dotácií 

V diskusii k tomuto bodu požiadal o slovo Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór, kde mal 

pripomienku, že pri kontrole vyúčtovania dotácie najčastejšie chýba fotodokumentácia, ktorou sa 

prijímateľ dotácie preukazuje, že akcia alebo projekt boli financované z rozpočtu mesta. Navrhol 

doplniť prílohy vyúčtovania dotácie v zmysle Článku 7 všeobecne záväzného nariadenia - správa 

o vyúčtovaní dotácie, dokumentácia - napr. fotografie, text v tlači, materiáloch, plagátoch a pod. a 

kópie všetkých účtovných dokladov - faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové 

výpisy, zmluvy, prezenčné listiny, dodacie listy a iné. 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Trebišov o poskytovaní dotácií a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť 

v znení doplňujúcich návrhov.   

(hlasovanie č. 8) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

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

 

 

Bod č. 11 

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

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 

2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024 a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie 

schváliť tak, ako je písomne predložený.  

(hlasovanie č. 9) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

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

 

 

Bod č. 12 

Suma finančných prostriedkov vyčlenených na dotácie na rok 2022 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  predložený materiál s názvom Suma 

finančných prostriedkov vyčlenených na dotácie na rok 2022 a odporúča mestskému zastupiteľstvu 

návrh na uznesenie schváliť tak, ako je písomne predložený.  

(hlasovanie č. 10) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

Telepovský, MUDr. Dušan Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
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Bod č. 13 

Postúpenie práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí dotácie 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  predložený materiál s názvom Postúpenie 

práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí dotácie a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na 

uznesenie schváliť tak, ako je písomne predložený.  

(hlasovanie č. 11) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

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

 

 

Bod č. 14 

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 5/2021 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Rozpočtové opatrenie primátora mesta       

č. 5/2021 a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je písomne 

predložený.  

(hlasovanie č. 12) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

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

 

 

Bod č. 15 

Použitie prostriedkov rezervného fondu – transfer TS 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Použitie prostriedkov rezervného fondu – 

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

predložený.  

(hlasovanie č. 13) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

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

 

 

Bod č. 16 

Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 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: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

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

 

 

Bod č. 17 

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

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Prevod nehnuteľného majetku (M.G. 

EXPRESS, s.r.o.) a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je 

písomne predložený.  

(hlasovanie č. 15) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

Telepovský, MUDr. Dušan Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
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Bod č. 18 

Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Peter Ondovčík 

a Ing. Anna Ondovčíková) 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Prevod nehnuteľného majetku mesta 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Peter Ondovčík a Ing. Anna Ondovčíková) a odporúča 

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

(hlasovanie č. 16) 

za: 5 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, MUDr. Dušan 

Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 1 (Ing. Martin Telepovský), nehlasovalo: 0 

 

 

Bod č. 19 

Postúpenie práv a povinností stavebníka 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Postúpenie práv a povinností stavebníka 

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

(hlasovanie č. 17) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

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

 

 

Bod č. 20 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Kruhová križovatka Vrátna, SNP, 

Nemocničná (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.) 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena – Kruhová križovatka Vrátna, SNP, Nemocničná (Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s.) a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je písomne 

predložený.  

(hlasovanie č. 18) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

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

 

 

Bod č. 21 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Kruhová križovatka Čsl. armády, 

Komenského (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.) 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena – Kruhová križovatka Čsl. armády, Komenského (Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s.) a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je písomne 

predložený.  

(hlasovanie č. 19) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

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

 
 

Bod č. 22 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

(Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.) 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.) a odporúča mestskému 

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

(hlasovanie č. 20) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

Telepovský, MUDr. Dušan Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
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Bod č. 23 

Zvýšenie hygienického a technického štandardu MsKS Trebišov v súvislosti s pandémiou 

COVID - 19 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  materiál s názvom Zvýšenie hygienického 

a technického štandardu MsKS Trebišov v súvislosti s pandémiou COVID – 19 a odporúča mestskému 

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

(hlasovanie č. 21) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

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

 

 

Bod č. 24 

Cyklotrasa – mesto Trebišov – I. etapa 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  materiál s názvom Cyklotrasa – mesto 

Trebišov – I. etapa a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je 

písomne predložený.  

(hlasovanie č. 22) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

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

 

 

Bod č. 25 

Vodozádržné opatrenia v Trebišove - Kutnohorská 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  materiál s názvom Vodozádržné opatrenia 

v Trebišove – Kutnohorská a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako 

je písomne predložený.  

(hlasovanie č. 23) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

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

 

 

Bod č. 26 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór, navrhol v Článku 4 bod 4.5. VZN zmenu definície podmienok 

vývozov zberných nádob pri rodinných domoch, s frekvenciou vývozu jedenkrát mesačne s tým, že 

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.   

To isté sa týka aj pri nasledujúcom VZN v Článku 11 bod 11.11.   

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a odporúča 

mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť v znení doplňujúcich návrhov.   

(hlasovanie č. 24) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

Telepovský, MUDr. Dušan Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
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Bod č. 27 

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

stavebnými odpadmi 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Trebišov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a odporúča 

mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť v znení doplňujúcich návrhov.   

(hlasovanie č. 25) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

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

 

Bod č. 28 

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

dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

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

rok 2022 a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je písomne 

predložený.  

(hlasovanie č. 26) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

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

 

 

Bod č. 29 

Združenie obcí Ondavské cyklotrasy 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  materiál s názvom Združenie obcí Ondavské 

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

predložený.  

(hlasovanie č. 27) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

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

 

 

Bod č. 30 

Voľba člena Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva v Trebišove 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  materiál s názvom Voľba člena Komisie 

bytovej Mestského zastupiteľstva v Trebišove a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na 

uznesenie schváliť tak, ako je písomne predložený.  

(hlasovanie č. 28) 

za: 5 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

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

 

 

Bod č. 31 

Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2022 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na 

rok 2022 a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je písomne 

predložený.  

(hlasovanie č. 29) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

Telepovský, MUDr. Dušan Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
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Bod č. 32 

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

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Informatívnu správu o postupe prác na 

stavbe „Rekonštrukcia mestskej športovej haly a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na 

uznesenie schváliť tak, ako je písomne predložený.  

(hlasovanie č. 30) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

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

 
 

Bod č. 33 

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“ 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Informatívnu správu o stavbách „Kruhová 

križovatka ulíc M. R. Štefánika, J. Kostru“, Sídlisko Juh – spevnené plochy a parkoviská“, 

„Kutnohorská ulica – parkovisko a stavebné úpravy, vodozádržné opatrenia“   a odporúča mestskému 

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

(hlasovanie č. 31) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

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

 

 

Bod č. 34 

Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytových domov na sídlisku Juh 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Informatívnu správu o priebehu výstavby 

nájomných bytových domov na sídlisku Juh  a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie 

schváliť tak, ako je písomne predložený.  
 

(hlasovanie č. 32) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

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

 

Bod č. 35 

Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2020 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala  Správu o výsledku kontroly plnenia 

uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2020  a odporúča mestskému zastupiteľstvu 

návrh na uznesenie schváliť tak, ako je písomne predložený.  
 

(hlasovanie č. 33) 

za: 5 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Ing. Martin Telepovský, MUDr. Dušan 

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

 

Bod č. 36 

Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN mesta Trebišov č. 84/2008 – Prevádzkový 

poriadok pohrebiska – Cintorínsky poriadok mesta Trebišov v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala Správu o výsledku kontroly dodržiavania 

VZN mesta Trebišov č. 84/2008 – Prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorínsky poriadok mesta 

Trebišov v znení dodatkov č. 1, 2 a 3  a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie 

schváliť tak, ako je písomne predložený.  
 

(hlasovanie č. 34) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

Telepovský, MUDr. Dušan Tomko), proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
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Bod č. 37 

Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN mesta Trebišov č. 153/2017 o ovzduší 

a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala Správu o výsledku kontroly dodržiavania 

VZN mesta Trebišov č. 153/2017 o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

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

predložený.  
 

(hlasovanie č. 35) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

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

 

 

Bod č. 38 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 

Mestská rada na zasadnutí 6. decembra 2021 prerokovala Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na 1. polrok 2022 a odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť tak, ako je 

písomne predložený.  
 

(hlasovanie č. 36) 

za: 6 (Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, MVDr. Ivan Hrdlík, Mgr. Viera Mokáňová, Ing. Martin 

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

 

 

Bod č. 39 

Rôzne 

V rámci bodu Rôzne neboli predložené žiadne iné ďalšie materiály, primátor tento bod ukončil.  

 

 

B o d  č. 40 

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: 

 

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

Mgr. Viera Mokáňová 

 

 

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

Koloman Demeter 

 
Zapisovateľka: 

Mária Vašková 


