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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V TREBIŠOVE 
 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TREBIŠOVE 

 

ustanovujúce zasadnutie           dňa 3.12.2018           začiatok o 16.00 h 

 

 

 

 

 

 

Pred otvorením ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva bola zaspievaná 

hymna SR.  

 

 

 

 

Predsedajúci:    PhDr. Marek Čižmár, primátor 

 

 

 

 

1. Úvod 
 

B o d  č. 1.1 

Otvorenie 

Primátor otvoril ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove. Privítal novozvolené 

panie poslankyne a pánov poslancov mestského zastupiteľstva, prednostu Okresného úradu  

v Trebišove, prednostu mestského úradu, podpredsedu mestskej volebnej komisie, vedúcich oddelení 

mestského úradu, riaditeľa mestského podniku, zástupcov inštitúcií a občanov mesta.  

 

 

 

B o d  č. 1.2 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

PhDr. Čižmár: 

Za zapisovateľa určujem pani Máriu Vaškovú.  

 

Za overovateľov uznesení a zápisnice určujem: 

pána Bc. Jindřicha Sosnu 

a pána MUDr. Dušana Tomka. 
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B o d  č. 1.3 

Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb poslancov mestského 

zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi 

a novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva 
Predkladá: Juraj Lenhardt, predseda mestskej volebnej komisie 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  

 

PhDr. Čižmár: 

Z dôvodu, že Bc. Juraj Lenhardt, predseda mestskej volebnej komisie sa nezúčastňuje dnešného 

rokovania, žiadam podpredsedu mestskej volebnej komisie pána Mgr. Miroslava Tótha, aby predniesol 

správu o výsledkoch volieb poslancov mestského zastupiteľstva a voľby primátora. 

 

Mgr. Tóth: 

Podpredseda mestskej volebnej komisie prečítal správu o výsledkoch komunálnych volieb konaných 

dňa 10. novembra 2018 (pozri príloha č. 1) 

 

 

Podpredseda mestskej volebnej komisie požiadal novozvolených poslancov a novozvoleného 

primátora, aby po prečítaní svojho mena predstúpili pred predsednícky stôl  k prevzatiu osvedčení 

o zvolení.  

 

 

PhDr. Čižmár: 

Vážení prítomní, prv, než k tomu dôjde, vzhľadom na to, že v piatok 30.11. v popoludňajších hodinách 

nám bolo doručené vzdanie sa mandátu  poslanca mestského zastupiteľstva pána Mariána Kolesára 

(pozri príloha č. 2) a vzhľadom na to, že dnes ráno formou SMS správy informoval pán Gejza Gore 

sekretariát primátora mesta o svojej neúčasti na dnešnom zasadnutí, budú odovzdané osvedčenia 

ostatným prítomným novozvoleným poslankyniam a poslancom.  

 

 

Zvolení poslanci po prečítaní svojho mena predstúpili pred predsednícky stôl a podpredseda mestskej 

volebnej komisie Mgr. Miroslav Tóth im odovzdal osvedčenie o zvolení. Posledného vyzval PhDr. 

Mareka Čižmára k prevzatiu osvedčenia o zvolení. 

 

 

PhDr. Čižmár: 

Vzhľadom na skutočnosť, že som bol zvolený za primátora mesta Trebišov, týmto prijímam 

funkciu primátora mesta a zároveň sa vzdávam mandátu poslanca mestského zastupiteľstva. 

Zároveň žiadam náhradníka z volebného obvodu č. 2, Ing. Petra Bobíka, aby predstúpil pred 

predsednícky stôl a prevzal si osvedčenie o zvolení.  

 

 

Zvolený poslanec mestského zastupiteľstva predstúpil pred predsednícky stôl a primátor PhDr. Marek 

Čižmár, mu odovzdal osvedčenie o zvolení. 
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B o d  č. 1.4 

Zloženie sľubu novozvoleného primátora a prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia novozvoleným primátorom 
 

Podpredseda mestskej volebnej komisie Mgr. Miroslav Tóth, požiadal novozvoleného primátora 

o prednesie sľubu primátora a zároveň vyzval všetkých prítomných, aby počas čítania sľubu vstali. 

 

PhDr. Čižmár: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 

mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia.” 

 
Po prečítaní sľubu novozvolený primátor mesta podpísal text sľubu na pripravenom tlačive. (pozri 

príloha č. 3) 

 

 

potlesk 

 

 

 

 

B o d  č. 1.5 

Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva  
 

PhDr. Čižmár: 

Žiadam novozvolené panie poslankyne, pánov poslancov, aby predstúpili pred predsednícky stôl 

k zloženiu poslaneckého sľubu.  

 

Text sľubu poslancov mestského zastupiteľstva prečítal PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta: 

 „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy, a pri  výkone svojej funkcie poslanca mestského 

zastupiteľstva ich budem  uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.” 

 

 

Mgr. Mištaničová vyzvala menovite všetkých poslancov k zloženiu sľubu. 

 

Poslanci pristúpili samostatne k mikrofónu, kde vyslovili slovo „sľubujem“ a podpísali text sľubu na 

pripravenom tlačive. (pozri príloha č. 4) 

 

 

 

 

B o d  č. 1.6 

Vystúpenie novozvoleného primátora 
 

 

PhDr. Čižmár: 

- predniesol slávnostný príhovor (pozri príloha č. 5) 
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2. Ustanovujúce zasadnutie 
 

 

 

 

Predsedajúci:    PhDr. Marek Čižmár, primátor 

 

 

Prítomní poslanci:   1.   Mgr. Martin Begala 

2.   Ing. Dušan Biž   

3.   Ing. Peter Bobík 

4.   Miroslav Davala 

5.   Koloman Demeter 

6.   Ing. Peter Duč 

7.   PhDr. Daniela Fecková 

8.   Ing. Jozef Gazdag 

9.   Bc. Jozef Gedeon 

10. MVDr. Ivan Hrdlík 

11. Babken Chačlarian 

12. Ladislav Ivan 

13. Mgr. Beáta Kereštanová 

14. Jozef Krucovčin 

15. Mgr. Viera Mokáňová 

16. Mgr. Roman Ostrožovič 

17. Bc. Jindřich Sosna 

18. Ing. Jaroslav Soták 

19. Ing. Martin Telepovský 

20. MUDr. Dušan Tomko 

21. František Tomko 

22. MUDr. Ľudmila Vasilková 

 

 

 

Prezenčná listina  (pozri príloha č. 6). 

 

 

Primátor konštatoval, že zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina novozvolených poslancov, 

z celkového počtu 24 poslancov je prítomných 22, čo znamená, že zasadnutie mestského zastupiteľstva 

je uznášaniaschopné 

 

 

PhDr. Čižmár: 

Program dnešného zasadnutia ste dostali na pozvánke (príloha č. 7).   Dávam hlasovať o tom, aby sa 

dnešné zasadnutie ustanovujúceho mestského zastupiteľstva riadilo uvedeným programom. 

Prosím hlasujte. 
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Program: 

 
1. Úvod 

1.1. Otvorenie 

1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

1.3. Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb poslancov mestského zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a novozvoleným 

poslancom mestského zastupiteľstva 

1.4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia 

novozvoleným primátorom 

1.5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva 

1.6. Vystúpenie novozvoleného primátora 

 

2. Ustanovujúce zasadnutie 

2.1. Schválenie programu  

2.2. Voľba návrhovej komisie 

2.3. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia mestského zastupiteľstva 

2.4. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov 

2.5. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov 

2.6. Voľba sobášiacich 

2.7. Určenie platu primátora 

2.8. Vymenovanie riaditeľa Technických služieb mesta Trebišov 

2.9. Vymenovanie náčelníka Mestskej polície Trebišov 

2.10. Diskusia  

2.11. Záver 

 

Hlasovanie za  program rokovania: 
(hlasovanie č. 1) 

 

za: 22,  proti: 0,  zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

 

- primátor konštatoval, že program ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva bol schválený.  

 

 
 

B o d  č. 2.2 

Voľba návrhovej komisie  
 

Primátor odporučil mestskému zastupiteľstvu, aby v návrhovej komisii pracovali poslanci: 

 

- Mgr. Beáta Kereštanová 

- František Tomko 

- Ing. Peter Bobík 
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Keďže k zloženiu návrhovej komisie neboli predložené iné návrhy, primátor dal hlasovať o zložení 

návrhovej komisie v zmysle ním predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie:  
(hlasovanie č. 2) 

 

za: 19,  proti: 0,  zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 0 

 

- primátor konštatoval, že návrhová komisia bola schválená v zložení, ako bolo navrhované. 

 

 

 

B o d  č. 2.2a (1) 

Informácia o výsledkoch voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva 
Predkladá: Juraj Lenhardt, predseda mestskej volebnej komisie. 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 tejto  zápisnice.  

 

PhDr. Čižmár: 

Žiadam člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k materiálu Informácia 

o výsledkoch voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva. 

 

 

NÁVRH NA UZNESENIE: 

Návrh na uznesenie predniesla členka návrhovej komisie Mgr. Beáta Kereštanová v tomto znení: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  

A/ berie na vedomie 

1. Výsledky voľby primátora a volieb poslancov mestského zastupiteľstva 

2. Vzdanie sa poslaneckého mandátu PhDr. Mareka Čižmára 

3. Vystúpenie novozvoleného primátora 

B/ konštatuje, že  

1. Novozvolený primátor PhDr. Marek Čižmár zložil zákonom predpísaný sľub primátora. 

2. Novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva  zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

mestského zastupiteľstva: Mgr. Martin Begala, Ing. Dušan Biž, Ing. Peter Bobík, Miroslav 

Davala, Koloman Demeter, Ing. Peter Duč, PhDr. Daniela Fecková,   Ing. Jozef Gazdag,      

Bc. Jozef Gedeon, MVDr. Ivan Hrdlík,  Babken Chačlarian, Ladislav Ivan, Mgr. Beáta 

Kereštanová, Jozef Krucovčin, Mgr. Viera Mokáňová,  Mgr. Roman Ostrožovič, Bc. Jindřich 

Sosna, Ing. Jaroslav Soták, Ing. Martin Telepovský, MUDr. Dušan Tomko, František Tomko, 

MUDr. Ľudmila Vasilková.     

 

PhDr. Čižmár: 

Ďakujem. Nech sa páči,  hlasujte. 

 

Hlasovanie:  
(hlasovanie č. 3) 

 

za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

-  primátor   konštatoval, že tento predložený návrh na uznesenie bol schválený 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2018, ktoré tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 
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B o d  č. 2.3 

Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva  
Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor. 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 tejto  zápisnice.  

 

PhDr. Čižmár: 

Na základe § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov navrhujem uvedenou funkciou poveriť 

pána poslanca Miroslava Davalu. 

Má niekto pripomienku k predloženému návrhu alebo pozmeňujúci návrh? 

Ak nie, žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.  

 
NÁVRH NA UZNESENIE: 

Návrh na uznesenie predniesol člen návrhovej komisie František Tomko v tomto znení: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  

poveruje 

poslanca Miroslava Davalu zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR                 

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

          

 

PhDr. Čižmár: 

Ďakujem. Nech sa páči,  hlasujte. 

 

Hlasovanie:  
(hlasovanie č. 3) 

 

za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

-  primátor   konštatoval, že tento predložený návrh na uznesenie bol schválený 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 2/2018, ktoré tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

 

 
B o d  č. 2.4 

Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov 
Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor. 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 tejto  zápisnice.  

 

PhDr. Čižmár: 

Na základe § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže 

mestské zastupiteľstvo zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov, ktorých volí 

mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské 

zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje Rokovací poriadok mestskej rady. Počet 

členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. Zloženie mestskej rady sa prihliada na 

zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve. 

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy 

podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta. 

Navrhujem, aby v tomto volebnom období bola v Trebišove zriadená mestská rada v počte 8 členov. 
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Podľa Rokovacieho poriadku mestskej rady čl. 2 bod 2.3 volí členov mestskej rady mestské 

zastupiteľstvo na návrh primátora verejným hlasovaním. Po prerokovaní s predstaviteľmi jednotlivých 

politických strán, hnutí a zoskupení, ktoré sú zastúpené v mestskom zastupiteľstve a nezávislými 

kandidátmi navrhujem zvoliť za jej členov uvedené poslankyne a poslancov – Mgr. Vieru Mokáňovú, 

Ing. Petra Duča, MVDr. Ivana Hrdlíka, Františka Tomka, Kolomana Demetera, Ing. Dušana Biža, 

MUDr. Dušana Tomka a Ing. Martina Telepovského. 

Má niekto pripomienku k predloženému návrhu alebo pozmeňujúci návrh? 

Ak nie, žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.  

 
NÁVRH NA UZNESENIE: 

Návrh na uznesenie predniesol člen návrhovej komisie Ing. Peter Bobík v tomto znení: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  

A/ zriaďuje 

      mestskú radu 

B/ volí za členov mestskej rady 

1. Mgr. Viera Mokáňová 

2. Ing. Peter Duč 

3. MVDr. Ivan Hrdlík 

4. František Tomko 

5. Koloman Demeter 

6. Ing. Dušan Biž 

7. MUDr. Dušan Tomko 

8. Ing. Martin Telepovský 

 

            

PhDr. Čižmár: 

Ďakujem. Nech sa páči,  hlasujte. 

 

Hlasovanie:  
(hlasovanie č. 5) 

 

za: 21, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 0 

 

-  primátor   konštatoval, že tento predložený návrh na uznesenie bol schválený a mestská rada bola 

ustanovená zákonným spôsobom 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2018, ktoré tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

 

 
B o d  č. 2.5 

Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov 
Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor. 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 

 

PhDr. Čižmár: 

Na základe § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mestské 

zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje  stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné 

orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. 
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Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo. Počet členov komisií z radov poslancov a 

občanov neposlancov vymedzuje čl. 2 bod 2.2 Rokovacieho poriadku komisií mestského 

zastupiteľstva, pričom počet poslancov vždy prevyšuje počet neposlancov. Navrhujem, aby v tomto 

volebnom období boli v Trebišove zriadené tieto komisie mestského zastupiteľstva: Komisia finančná, 

Komisia výstavby a majetku, Komisia sociálna, Komisia bytová, Komisia školstva, kultúry a športu, 

Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity, Komisia  na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.   

Do komisie finančnej navrhujem týchto členov z radov poslancov: Ing. Peter Duč, ako predseda, Ing. 

Jozef Gazdag, Miroslav Davala, Ing. Peter Bobík. Z radov neposlancov: Ing. Jozef Repovský, Ing. 

Jozef Cifranič a PhDr. Andrej Bandoľa.  

Do komisie výstavby a majetku navrhujem  týchto členov z radov poslancov: Ing. Dušan Biž, ako 

predseda, Ing. Martin Telepovský, František Tomko, Ing. Jaroslav Soták. Z neposlancov: Ing. Peter 

Zatko, Ing. Lucia Rušinová a Eduard Janoško. 

Do komisie sociálnej navrhujem týchto členov z radov poslancov: ako predsedníčka MUDr. Ľudmila 

Vasilková, MVDr. Ivan Hrdlík, Babken Chačlarian  a MUDr. Dušan Tomko. Z radov neposlancov: 

MVDr. Eduard Kundrát, Eva Kudrecová, Mgr. Lenka Dvorožňáková. 

Do komisie bytovej navrhujem týchto členov z radov poslancov: ako predsedníčka Mgr. Viera 

Mokáňová, ako člen Mgr. Roman Ostrožovič, Mgr. Martin Begala a Ladislav Ivan. Z radov 

neposlancov: Ing. Maroš  Štefan, Mgr. Martin Dzielavský, Mgr. Mária Duduričová. 

Do komisie školstva, kultúry a športu navrhujem týchto členov z radov poslancov: ako predsedníčka 

PhDr. Daniela Fecková a ako členovia Jozef Krucovčin, Bc. Jozef Gedeon a Mgr. Beáta Kereštanová. 

Z radov neposlancov: Mgr. Lenka Janoková, Mária Johanidesová a Mgr. Lucia Majovská. 

Do komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity navrhujem z radov poslancov: 

ako predsedu Bc. Jindřicha Sosnu a člena Kolomana Demetera. Vzhľadom na to, že ďalší navrhovaní 

členovia tejto komisie sa nezúčastňujú dnešného rokovania, resp. vzdali sa poslaneckého mandátu, na 

doplnenie tejto komisie bude predložený poslanecký návrh. Z radov neposlancov do tejto komisie 

navrhujem: Bc. Mariána Cabadu, Dezidera Šandora a Bc. Janu Germanovú. 

Do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov navrhujem 

týchto členov: MVDr. Ivana Hrdlíka, Ing. Jaroslava Sotáka, Ing. Dušana Biža, Kolomana Demetera, 

Mgr. Vieru Mokáňovú, Františka Tomka a Mgr. Romana Ostrožoviča.  Podľa zákona členom tejto 

komisie môže byť iba poslanec  mestského zastupiteľstva. Ak sú v mestskom zastupiteľstve 

zástupcovia politických strán a politických hnutí, alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená 

z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých 

poslancov.  

Má niekto pripomienku k predloženému návrhu alebo pozmeňujúci návrh? 

 

Ing. Duč: 

Vzhľadom na to, že Ing. Marián Kolesár sa vzdal poslaneckého mandátu a Ing. Gejza Gore sa 

nezúčastnil dnešného ustanovujúceho zastupiteľstva a teda nezložil zákonom predpísaný sľub, 

predkladám krátkou cestou poslanecký návrh, aby namiesto Ing. Kolesára bol členom komisie na 

riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity MVDr. Ivan Hrdlík a namiesto Ing. Gejzu 

Goreho, pán František Tomko (pozri príloha č. 12). 

 

 

PhDr. Čižmár: 

Ďakujem. Zároveň žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla poslanecký návrh na uznesenie. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE: 

Návrh na uznesenie predniesla členka návrhovej komisie Mgr. Beáta Kereštanová v tomto znení: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  

A/ zriaďuje 

      komisie Mestského zastupiteľstva v Trebišove: 

1. Komisia finančná 



Strana 10 z 16 

2. Komisia výstavby a majetku 

3. Komisia sociálna  

4. Komisia bytová 

5. Komisia školstva, kultúry a športu 

6. Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity 

7. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

 

B/ volí  

      predsedov a členov komisií mestského zastupiteľstva  

1. Komisia finančná 

poslanci: 

1.1.     Ing. Peter Duč   -  predseda 

1.2.     Ing. Jozef Gazdag  -  člen 

1.3. Miroslav Davala  -  člen 

1.4. Ing. Peter Bobík  -  člen 

neposlanci: 

1.1.     Ing. Jozef Repovský  -  člen 

1.2.     Ing. Jozef Cifranič  -  člen 

1.3.     PhDr. Andrej Bandoľa -  člen 

 

2. Komisia výstavby a majetku 

poslanci: 

2.1.     Ing. Dušan Biž   -  predseda 

2.2.     Ing. Martin Telepovský -  člen   

2.3.     František Tomko  -  člen 

2.4. Ing. Jaroslav Soták  -  člen 

neposlanci: 

2.1. Ing. Peter Zatko   -  člen 

2.2. Ing. Lucia Rušinová  -  členka 

2.3. Eduard Janoško    -  člen 

3. Komisia sociálna  

poslanci: 

3.1.     MUDr. Ľudmila Vasilková -  predsedníčka 

3.2.     MVDr. Ivan Hrdlík  -  člen 

3.3. Babken Chačlarian  -  člen 

3.4. MUDr. Dušan Tomko -  člen 

neposlanci: 

3.1.      MVDr. Eduard Kundrát -  člen 

            3.2.      Eva Kudrecová   -  členka 

3.3.      Mgr. Lenka Dvorožňáková -  členka 

4. Komisia bytová 

poslanci: 

4.1.     Mgr. Viera Mokáňová  -  predsedníčka 

4.2.     Mgr. Roman Ostrožovič -  člen 

4.3.   Mgr. Martin Begala  -  člen 

4.4.   Ladislav Ivan   -  člen 
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neposlanci: 

4.1.     Ing. Maroš Štefan  -  člen 

4.2.     Mgr. Martin Dzielavský -  člen 

4.3.     Mgr. Mária Duduričová -  členka   

5.  Komisia školstva, kultúry a športu 

poslanci: 

5.1. PhDr. Daniela Fecková -  predsedníčka 

5.2. Jozef Krucovčin  -  člen 

5.3. Bc. Jozef Gedeon  -  člen 

5.4. Mgr. Beáta Kereštanová -  členka 

neposlanci: 

5.1.      Mgr. Lenka Janoková  -  členka 

5.2.      Mária Johanidesová  -  členka 

5.3.      Mgr. Lucia Majovská  -  členka 

 

6.  Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity 

poslanci: 

6.1. Bc. Jindřich Sosna  -  predseda 

6.2. MVDr. Ivan Hrdlík  -  člen 

6.3. František Tomko  -  člen 

6.4. Koloman Demeter  -  člen 

            neposlanci: 

            6.1.     Bc. Marián Cabada  -  člen 

            6.2.     Dezider Šandor  -  člen 

            6.3.     Bc. Jana Germanová  -  členka 

7.  Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov       

      poslanci: 

7.1. MVDr. Ivan Hrdlík  -  člen 

7.2. Ing. Jaroslav Soták  -  člen 

7.3. Ing. Dušan Biž  -  člen 

7.4. Koloman Demeter  -  člen 

7.5. Mgr. Viera Mokáňová -  členka   

7.6. František Tomko  -  člen 

7.7. Mgr. Roman Ostrožovič -  člen 

 

   

PhDr. Čižmár: 

Ďakujem, nech sa páči hlasujte. 

 

Hlasovanie:  
(hlasovanie č. 6 ) 

 

za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

-  primátor   konštatoval, že tento predložený poslanecký návrh na uznesenie bol schválený 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2018, ktoré tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 
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B o d  č. 2.6 

Voľba sobášiacich 
Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor. 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 

 

PhDr. Čižmár: 

Z pozície primátora mesta, štatutárneho zástupcu a najvyššieho predstaviteľa mesta mi priamo vyplýva 

povinnosť vykonávať funkciu sobášiaceho v občianskych obradoch na území mesta Trebišov. Z radov 

poslancov navrhujem za sobášiacich občianskych obradov týchto poslancov mestského zastupiteľstva: 

Mgr. Viera Mokáňová, poslankyňa Ing. Peter Duč, poslanec, PhDr. Daniela Fecková, poslankyňa,  

Mgr. Beáta Kereštanová, poslankyňa, Mgr. Roman Ostrožovič, poslanec. 

Má niekto pripomienku k predloženému návrhu alebo pozmeňujúci návrh? 

Ak nie, žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE: 

Návrh na uznesenie predniesol člen návrhovej komisie František Tomko v tomto znení: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  

volí  

za sobášiacich: 

1. Mgr. Viera Mokáňová -  poslankyňa 

2. Ing. Peter Duč  -  poslanec 

3. PhDr. Daniela Fecková -  poslankyňa 

4. Mgr. Beáta Kereštanová -  poslankyňa 

5. Mgr. Roman Ostrožovič -  poslanec 

 

PhDr. Čižmár: 

Ďakujem, nech sa páči hlasujte. 

 

Hlasovanie:  
(hlasovanie č. 7) 

 

za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

-  primátor   konštatoval, že tento predložený poslanecký návrh na uznesenie bol schválený 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 5/2018, ktoré tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

 
 

B o d  č. 2.7 

Určenie platu primátora 
Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor. 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 

 

PhDr. Čižmár: 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/2004 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest, primátorovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 6 zákona. Plat 

patrí primátorovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu. Starostovia a primátori sa na účely určenia 

násobku platu zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta. 
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Primátor mesta Trebišov je, podľa počtu obyvateľov mesta Trebišov, zaradený do siedmej platovej 

skupiny, ktorej prináleží násobok vo výške 3,21. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2017 vyčíslená 

vo výške 954 €. Podľa zákona patrí primátorovi základný plat vo výške súčinu priemernej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 3,21 zaokrúhlený 

na celé euro nahor a teda vo výške 3 063 €.  Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 

ods. 1 zákona. Mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. 

Má niekto pripomienku k predloženému návrhu alebo pozmeňujúci návrh? 

 

Tomko: 

Na základe rokovacieho poriadku, mám návrh, podľa zákona 253/1994  ods. 4 § 4 ods. 2, dávam 

poslanecký návrh na zvýšenie platu primátora mesta Trebišov o 30 % (pozri príloha č. 15) 

 

PhDr. Čižmár: 

Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla poslanecký návrh na uznesenie. 

   

NÁVRH NA UZNESENIE: 

Návrh na uznesenie predniesol člen návrhovej komisie Ing. Peter Bobík v tomto znení: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  

určuje  

plat primátora v rozsahu úväzku 1,0 vo výške súčinu priemernej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej za príslušný kalendárny rok a násobku 3,21 podľa § 4 ods. 1 zákona č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, a to vo 

výške 3063 EUR vrátane poslaneckého návrhu.  

 

PhDr. Čižmár: 

Poprosím ešte raz o prečítanie aj o opravu textácie zákona, nie z roku 1994 ale z roku 2004. 

 

Ing. Bobík: 

To som opravil v texte, ale nemal som celý text, takže ešte raz. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

A/ určuje  

plat primátora v rozsahu úväzku 1,0 vo výške súčinu priemernej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 3,21 podľa    § 3 ods. 1 

v spojení s § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest vo výške 3063 EUR, 

B/ schvaľuje 

zvýšenie platu primátora mesta Trebišov v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.    

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest o 30 %.  
 

PhDr. Čižmár: 

Ďakujem, nech sa páči hlasujte. 

 

Hlasovanie:  
(hlasovanie č. 8) 

 

za: 20, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 0 

 

-  primátor   konštatoval, že tento predložený poslanecký návrh na uznesenie bol schválený 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 6/2018, ktoré tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 
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B o d  č. 2.8 

Vymenovanie riaditeľa Technických služieb mesta Trebišov 
Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor. 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 

 

PhDr. Čižmár: 

Ku dňu 30. november 2013 bol ukončený výkon funkcie riaditeľa Technických služieb mesta Trebišov 

u MVDr. Michala Pačutu. Nakoľko ide o príspevkovú organizáciu mesta, v súlade so znením § 11 ods. 

4 písm. l) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vám predkladám 

návrh na menovanie Michala Davalu, za riaditeľa Technických služieb mesta Trebišov.  

Otváram diskusiu k uvedenému bodu.  

 

Tomko: 

Som veľmi rád, že vedenie mesta zahrnulo tento bod do programu dnešného zastupiteľstva. Vzhľadom 

k tomu, že v minulom období sme sa pokúšali niekoľkokrát menovať Michala Davalu za riaditeľa 

Technických služieb mesta Trebišov. Bohužiaľ, hlasovanie dopadlo tak, ako dopadlo, preto som rád, 

že Michal Davala bude riaditeľom. Verím tomu, že všetci poslanci to schvália s tým, že Michal Davala 

si to zaslúži svojou poctivo odvedenou prácou, ktorou pracuje v tomto meste si zaslúži byť menovaný 

riaditeľom Technických služieb mesta Trebišov.  

 

PhDr. Čižmár: 

Ďakujem. Keďže sa už nikto iný nehlási do diskusie, končím diskusiu a žiadam návrhovú komisiu, aby 

predniesla návrh na uznesenie.  

 

NÁVRH NA UZNESENIE: 

Návrh na uznesenie predniesol člen návrhovej komisie František Tomko v tomto znení: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  

menuje 

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, Michala Davalu, trvale bytom  Trebišov, Sládkovičova 1562/1, dňom                

4. decembra 2018 za riaditeľa Technických služieb mesta Trebišov. 

   

PhDr. Čižmár: 

Ďakujem, nech sa páči hlasujte. 

 

Hlasovanie:  
(hlasovanie č. 9) 

 

za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

-  primátor   konštatoval, že tento predložený návrh na uznesenie bol schválený a zároveň primátor 

zablahoželal pánovi Michalovi Davalovi k zvoleniu do funkcie 

 

potlesk 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2018, ktoré tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 
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B o d  č. 2.9 

Vymenovanie náčelníka Mestskej polície Trebišov 
Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor. 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 

 

PhDr. Čižmár: 

V súlade so znením ustanovenia § 2 ods. 3) zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov predkladám ako primátor mesta návrh na personálne obsadenie funkcie náčelníka 

Mestskej polície Trebišov s účinnosťou od 4. decembra 2018. Podľa § 2 ods. 3) zákona č. 564/1991 

Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov náčelníka obecnej polície na návrh starostu 

vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.  V zmysle citovaného právneho predpisu predkladám 

návrh na vymenovanie Mgr. Miroslava Cabadu za náčelníka Mestskej polície Trebišov.  

Zároveň len podotýkam, že v prípade tejto voľby bolo ustanovené riadne výberové konanie, aj keď to 

zákon neukladá do ktorého mali možnosť zasiahnuť aj poslanci mestského zastupiteľstva, ale tento 

návrh v predchádzajúcom volebnom období nebol akceptovaný.  

Nech sa páči, otváram diskusiu k uvedenému bodu.  

 

Keďže sa nikto nehlási do diskusie, končím diskusiu a žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 

na uznesenie.  

 

 

NÁVRH NA UZNESENIE: 

Návrh na uznesenie predniesla členka návrhovej komisie Mgr. Beáta Kereštanová v tomto znení: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  

menuje  

podľa §  2 ods. 3)  zákona  č. 564/1991 Zb.  o  obecnej polícii,  v znení  neskorších  predpisov,        

Mgr. Miroslava Cabadu  za náčelníka  Mestskej polície Trebišov,  s účinnosťou  od  4. decembra 2018. 

        

PhDr. Čižmár: 

Ďakujem, nech sa páči hlasujte. 

 

Hlasovanie:  
(hlasovanie č. 9) 

 

za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 

potlesk  

 

-  primátor   konštatoval, že tento predložený návrh na uznesenie bol schválený a zároveň primátor 

zablahoželal pánovi Miroslavovi Cabadovi k zvoleniu za náčelníka mestskej polície Trebišov. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2018, ktoré tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 
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B o d  č. 2.10 

Diskusia 

 
PhDr. Čižmár: 

Nech sa páči otváram tento bod.  

 

Keďže sa nikto nehlási do diskusie, končím diskusiu a zároveň mi dovoľte, aby som vám oznámil,  že 

na základe čl. 2 bod 2.10 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva som svojim zastupovaním 

poveril s účinnosťou od 3. decembra 2018 pani poslankyňu Mgr. Vieru Mokáňovú a pána poslanca 

Ing. Petra Duča. Zároveň im týmto uvedením do funkcie srdečne blahoželám.  

 

potlesk 

 

 

 

Bod  č. 2.11 

Záver 
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení občania mesta Trebišov, chcem vám 

poďakovať za účasť na dnešnom slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Poslankyniam a poslancom za aktívnu účasť, všetkým vám za vytvorenie dobrej pracovnej atmosféry. 

Zároveň si dovolím oznámiť tu prítomným poslancom mestského zastupiteľstva, že najbližšie 

rokovanie mestského zastupiteľstva je predbežne naplánované na stredu 19. decembra 2018 začiatok 

o 9.00 h. Týmto dnešné zasadnutie končím, zároveň srdečne pozývam všetkých novozvolených 

poslancov na krátke neformálne stretnutie do poslaneckej miestnosti, vám všetkým želám ešte pekný 

zvyšok dňa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      PhDr. Marek Čižmár                                                              Mgr. Peter Sovák 

              primátor                                                                                   prednosta  

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Bc. Jindřich Sosna                  ................................................ 

 

MUDr. Dušan Tomko            ................................................   

 

 

 

Zapisovateľka: 

Mária Vašková  


