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Slovo na úvod
Vážení občania,
takmer rok po komunálnych voľbách sa tunajší región dostáva do pozornosti nielen
médií či verejnosti, ale predovšetkým vlády Slovenskej republiky a jej jednotlivých
ministerstiev v podobe výjazdového rokovania, obsahovo a tematicky zameraného
na mesto a jeho okolie. Deklarovaná snaha o spoluprácu medzi samosprávou
a výkonnou mocou, ktorá tu absentovala už niekoľko rokov, sa tak začína napĺňať
do reálnej podoby. Nie slovami, ale v konkrétnych krokoch a pomoci.
Ako primátora mesta ma teší, že občan Trebišova v roku 2015 je konfrontovaný
s rozhodnutiami a výsledkami práce, ktoré prinášajú okrem iného prílev cudzích
finančných zdrojov do rozvoja mesta a z toho vyplývajúce investície a lepšiu kvalitu
života jeho občanov.
Za 10 mesiacov bolo súčasné vedenie mesta úspešné pri získaní:
100.000 € - od Slovenského futbalového zväzu na výstavbu ihriska s umelou
trávou,
300.000 € - od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na rekonštrukciu
objektu na Medickej ulici,
56.984 € - z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu „LIKVIDÁCIA SKLÁDOK S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM“,
40.000 € - z rezervy predsedu vlády SR na výstavbu multifunkčného ihriska v Milhostove,
10.000 € - z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR na rozšírenie kamerového systému a najnovšie
611.875,73 € - zo schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia.
Summa summarum, za necelý rok sa takto podarilo zabezpečiť pre mesto nie predajom jeho majetku, ale naopak - z externých zdrojov
celkovo 1.118.859,73 € (33.706.768,20 SK), v čom ešte nie je zarátaná pomoc vlády SR na konkrétne účely pri príležitosti jej rokovania na
pôde mesta.
Vážení občania, všetky tieto aktivity a pozitíva, ktoré z nich vyplývajú, sú pre ľudí a od ľudí. Za ich výsledkom je spoločná práca zamestnancov
a vedenia mesta a predovšetkým dobrá vôľa a snaha vytvárať podmienky pre kvalitný život všetkých nás. Aj preto vznikajú ďalšie aktivity, o
ktorých sa môžete dočítať v tomto infoliste.
Keďže sa nachádzame v čase príprav na adventné obdobie, želám Vám všetkým, aby ste v ňom našli všetko, čo nám počas roka tak často
chýba - najmä pokoj a blízkosť ľudí, ktorých máme radi. Verím, že aj naše mesto Vám v tejto snahe bude stále nápomocné a oporou.
PhDr. Marek Čižmár, primátor
Reakcia Mesta Trebišov na opakované medializované informácie v tlači
Vzhľadom na opakované medializované informácie a výroky poslanca MsZ za hnutie Trebišov Nahlas v tlači (názvy článkov „Zvláštne
upratovanie čiernych skládok v Trebišove ...“ a „Osadníci kritizujú, že im má pri chatrčiach upratať firma ...“) opätovne uvádzame k nim svoje
stanovisko:
Mesto Trebišov vyslovuje počudovanie nad obsahom medializovaných výrokov poslanca Mestského zastupiteľstva v Trebišove Mariána
Kolesára a bývalého zamestnanca mesta v denníku Nový Čas, ktoré vyplývajú zrejme z neznalosti danej problematiky.
Mesto Trebišov realizuje svoje činnosti pri upratovaní a čistení mesta naďalej svojimi kapacitami prostredníctvom Mestského aktivačného
strediska a Technických služieb, čo majú možnosť jeho obyvatelia dennodenne sledovať v uliciach a sídliskových priestoroch.
Mesto Trebišov sa zároveň stalo úspešným žiadateľom pri výzve Environmentálneho fondu na činnosť: SANÁCIA MIEST S NEZÁKONNE
UMIESTNENÝM ODPADOM NA ÚZEMÍ MIEST A OBCÍ SLOVENSKA, v ktorej mu bolo schválených 56.984 EUR. Spoluúčasť mesta vo
výške 2.999,16 EUR bola predmetom rokovania komisie finančnej (v ktorej majú poslanci za Trebišov Nahlas dominantnú väčšinu) dňa
8.6.2015, ako aj zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 22.6.2015, ktoré tento zámer schválilo.
Podmienkou výzvy, v ktorej mesto úspešne žiadalo externé zdroje, bolo zrealizovanie verejného obstarávania na dodávateľa služby. Verejné
obstarávanie sa uskutočnilo najtransparentnejším spôsobom - prostredníctvom elektronického trhoviska, vďaka ktorému bolo o zákazke
informovaných spolu 180 firiem.
Nové vedenie Mesta Trebišov takýmto spôsobom (podobne ako pri multifunkčnom ihrisku v Milhostove, kde mu bola schválená dotácia
40.000 EUR) bolo úspešné pri získavaní cudzích (externých) zdrojov. Je preto zvláštne, že reakciou na tieto výsledky je kritika od ľudí, ktorí v
predchádzajúcom volebnom období boli neúspešnými žiadateľmi finančných prostriedkov na projekty - napr. Trebišovské vody pre ľudí s
celkovou výškou 2.592.040 EUR z toho spoluúčasť mesta predstavovala 388.806 EUR, Elektronizácia služieb Mesta Trebišov s celkovou
výškou 1.048.962,96 EUR z toho spoluúčasť mesta predstavovala 52.448,15 EUR a Trebišovské autá pre Európu v celkovej výške 999.617
EUR z toho spoluúčasť mesta predstavovala 149.944 EUR a za svoje úspechy považujú zriadenie elektronabíjacej stanice pri MÚ s doteraz
minimálnym využitím pre bežný život občana nášho mesta alebo zvláštne rozpočtovaný projekt revitalizácie hradu Parič, kde ako
zaujímavosť môžeme uviesť plánovanú rekonštrukciu hlavného chodníka v parku so 70 cm vysokým štrkovým lôžkom (podobne vysoké
podkladové vrstvy sa používajú pri stavbe diaľnic) a kde až po zásahu súčasného vedenia mesta sa naopak objavili také „nepodstatné“ veci
ako smetné koše, lavičky a verejné osvetlenie.

Mesto Trebišov sa ohradzuje aj voči medializovaným informáciám o plytvaní verejných peňazí, keďže bolo to práve minulé vedenie mesta,
ktoré vyčlenilo verejné zdroje (získané z predaja majetku mesta - napr. tepelného hospodárstva) peniaze občanov mesta vo výške 779.440
EUR (napriek pôvodne schválenej sume 450.000 EUR v rozpočte na rok 2014) na stavbu cenovo megalomanského Domu smútku na rozdiel
od takých Trenčianskych Teplíc, kde zrekonštruovali tento typ objektu za neporovnateľných 350.000 EUR s vlastnou spoluúčasťou len vo
výške 127.000 EUR. Ak by podobným spôsobom postupovalo bývalé vedenie mesta Trebišov, vytvoril by sa dostatočný priestor aj na
realizáciu takých očakávaných investícií ako je oprava plavárne, vybudovanie ihriska s umelou trávou alebo oprava hokejbalového ihriska. Za
zváženie, v tejto súvislosti, zároveň stoja slová poslanca M. Kolesára z MsZ dňa 22.6.2015 pri polemike o jeho dostavbe: „... kto nemá záujem
byť pochovaný v novom Dome smútku, môže požiadať, aby na poslednú cestu bol vyprevadený trebárs aj z krytej plavárne v takom stave, ako
je dnes.“
Mesto Trebišov sa dôrazne ohradzuje voči výrokom poslanca M. Kolesára o plytvaní verejnými peniazmi, keďže to bolo práve minulé vedenie
mesta, ktoré v roku 2013 odsúhlasilo trasovanie výkopových prác spoločnosti Trebišovská energetická s.r.o., aby vo volebnom roku 2014
financovalo z verejných peňazí - peňazí občanov nášho mesta (nie z projektov ako to urobili iné obce a mestá) asfaltovanie aj tých
komunikácií, ktoré sú dnes zasiahnuté uvedenou rekonštrukciou.
Mesto Trebišov sa dôrazne ohradzuje voči slovám poslanca M. Kolesára o plytvaní verejnými zdrojmi, keďže práve za predchádzajúceho
vedenia boli použité peniaze občanov mesta na doteraz nevysvetlené úkony právnej kancelárie vo výške 46.348 EUR vo veci právnych
služieb Nórske fondy, o ktorých neboli informovaní ani poslanci Mestského zastupiteľstva.
Mesto Trebišov sa dôrazne ohradzuje voči výrokom poslanca M. Kolesára o plytvaní verejných zdrojov, keďže o plytvaní peňazí občanov
nášho mesta sa dá hovoriť najmä v súvislosti s vyplatením odmien na konci roka 2014 šestnástim odchádzajúcim pracovníkom Mestského
úradu, v celkovej výške neuveriteľných 55.500 EUR.
Mesto Trebišov sa ohradzuje aj voči výrokom bývalého zamestnanca mesta, ktorý pri „spomienkach“ na činnosť Mestského aktivačného
strediska pozabudol zrejme na fakt, že práve hlasmi poslancov za hnutie Trebišov Nahlas bola v tohtoročnom schválenom rozpočte výrazne
krátená suma na jeho činnosť. V porovnaní s minulým rokom, kedy MAS čerpalo na svoju činnosť vyše 102.000 EUR, bolo na jeho činnosť v
roku 2015 schválených zmenou rozpočtu navrhnutou poslancami za hnutie Trebišov Nahlas len 50.000 EUR.
Mesto Trebišov vyjadruje poľutovanie nad zbytočne negatívnou medializáciou aktivít mesta, ktorá vyplýva, a to je paradoxné, z jeho
úspešného postupu pri získavaní cudzích (externých) zdrojov financovania a nie z predaja majetku mesta ako to bolo v predchádzajúcom
období.

Street workoutové ihrisko už využíva mládež nášho mesta
Mesto Trebišov zrealizovalo v septembri 2015 projekt s názvom Rozvoj Street
workoutu v Trebišove.
Cieľom tohto projektu bolo podporiť mládež v rozvoji telesnej kultúry a fyzických
zručností prostredníctvom vybudovania prvého street workout - fitness ihriska v
meste Trebišov. Street workout ihrisko umožní mládeži rozvíjať fyzické zručnosti
vonku na čerstvom vzduchu. Využíva sa pri tom váha vlastného tela a jedinečnosť
vonkajšieho prostredia. Ihrisko je vybudované na sídlisku medzi ulicami
Komenského a Berehovská, ktoré je vhodné z hľadiska dostupnosti aj z iných
mestských častí. Počas príprav došlo k úprave a vyrovnaniu terénu a tiež jeho
prispôsobeniu pre účely fitness ihriska. Do terénu boli zasadené betónové základy,
na ktoré špecializovaná firma nainštalovala certifikované prvky fitness ihriska.
Všetky aktivity boli realizované za účasti miestnych street workout nadšencov.
Projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nafty a.s. vo výške
4.000 eur. Koordinátorom projektu bol Ing. Maroš Telepovský.

Milhostovčania budú mať dlho očakávané multifunkčné ihrisko
Vzhľadom na to, že sa mestu podarilo získať dotáciu vo výške 40.000 eur z Úradu vlády SR na realizáciu projektu „Výstavba multifunkčného
ihriska v mestskej časti Milhostov“ a na septembrovom zasadnutí MsZ nebolo schválené jeho spolufinancovanie, zapracovalo Mesto do
nového návrhu na mimoriadne MsZ pripomienky poslancov z hnutia Trebišov Nahlas. Po vyňatí položiek za vyše 33 eur bola nakoniec
schválená spoluúčasť mesta vo výške 15.083,00 eur. Aj keď bolo rozpočtové opatrenie súčasťou navrhovanej zmeny Štatútu Mesta Trebišov,
v jeho prospech hlasovali aj koaliční poslanci. Dlhodobo neriešené a očakávané zlepšenie športového vyžitia v mestskej časti Milhostov sa
stalo pre ich rozhodovanie a rozhodovanie vedenia mesta prioritou. Koordinátorom projektu je Ing. Maroš Telepovský.

Mesto bolo úspešné v projekte, v ktorom si poradí s nelegálnymi skládkami
Mesto Trebišov sa úspešne zapojilo do výzvy Environmentálneho fondu na činnosť: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom na
území miest a obcí Slovenska. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie mesto spracovalo a predložilo Environmentálnemu fondu
13.07.2015. Na realizáciu projektu sa podarilo získať prostriedky vo výške 56.984,00 eur.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili spoluúčasť vo výške 2.999,16 eur. Na území mesta boli vybrané skládky s nezákonne
umiestneným odpadom na uliciach Košická a Záhradná. Do žiadosti o poskytnutie podpory Mesto zapracovalo aj skládky, ktoré boli
navrhované poslancami MsZ a vyhovovali podmienkam výzvy. Samotná sanácia miest s nelegálnymi skládkami, na ktorú budú použité
dotačné finančné zdroje, v sebe zahŕňa okrem zberu odpadu aj jeho následný odvoz a uloženie na riadenej skládke. Projektovým
koordinátorom je Ing. Maroš Telepovský.

Matričný úrad bude mať integrované obslužné miesto
Mesto Trebišov sa úspešne zapojilo do Národného projektu: Integrované obslužné miesta (IOM).
Zriadené integrované obslužné miesto bude súčasťou pracoviska Matričného úradu. IOM poskytne občanom možnosť vybaviť si vybrané
služby štátu elektronicky s asistenciou. Občan si na IOM vybaví: Výpis/odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva, výpis z Obchodného
registra. IOM ponúkne občanom aj doplnkové služby, napr. tlač, skenovanie a kopírovanie dokumentov, vytlačenie dokumentu a
naskenovenie, kontrolu a sprístupnenie obsahu elektronickej schránky, overenú kópiu dokumentu papier - papier. Projektovým
koordinátorom je Ing. Maroš Telepovský.

Nové detské ihrisko je už vybudované aj na sídlisku STRED
V meste Trebišov na sídlisku STRED bolo 13. októbra 2015 do užívania odovzdané obnovené detské ihrisko. Nachádza sa na ploche už
existujúceho, ktoré však bolo po stavebno-technickej a estetickej stránke nevyhovujúce. V priestore certifikovaného dreveného ihriska sú
nainštalované viaceré herné prvky.
Najmenší Trebišovčania budú môcť
vďaka nemu využiť nové šmykľavky,
hojdačky či lezeckú stenu. Ihrisko je tiež
vybavené edukatívnymi prvkami a
balansovaciou plochou na nácvik
chôdze a rovnováhy. Hracie centrum je
verejne prístupné a bezodplatne slúži
všetkým deťom v meste. Ihrisko na
území mesta vybudovali Mladí sociálni
demokrati, ktorí ho následne darovacou
zmluvou odovzdali do užívania mestu
Trebišov.

Detské multifunkčné ihrisko mesto postaví na Ul. kpt. Nálepku
Nadácia Tesco v programe „Grantový program kolegov - Kolegovia pre dobrú vec“ udelila Mestu Trebišov grant vo výške 3.000 EUR na
realizáciu projektu s názvom „Detské multifunkčné ihrisko v Trebišove“.
Cieľom projektu je v spolupráci s obyvateľmi žijúcimi na sídlisku na Ul. kpt. Nálepku zrevitalizovať verejné priestranstvo a zmeniť ho na
upravené zelené miesto s novým detským multifunkčným ihriskom pre bezpečnú hru, relax a oddych pre malé deti, ich rodičov a starých
rodičov. Hlavným dôvodom realizácie projektu je, že na území Trebišova sa nachádza mestská časť oddelená od centra železničnou traťou, v
ktorej žije mnoho rodín s malými deťmi. Od nich prišlo viacero podnetov a žiadostí o vybudovanie nového detského ihriska, pretože ihrisko v
tejto lokalite chýba a rodičia s malými deťmi sú nútení chodiť na ihriská nachádzajúce sa na sídliskách v centre mesta. Koordinátorom projektu
je Ing. Maroš Telepovský.

Mesto zrealizuje projekt „Rozšírenie mestského kamerového systému - 5. etapa“
Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality bola schválená ďalšia finančná dotácia pre Mesto Trebišov na realizáciu projektu s
názvom „Rozšírenie mestského kamerového systému - 5. etapa“. Finančnú dotáciu vo výške 10.000 EUR sa podarilo získať z rozpočtových
prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Povinné spolufinancovanie projektu bude v sume 2.600 EUR. V rámci tejto etapy má
byť zrealizované osadenie kamier v mestskom parku na moste cez rieku Trnávka, pri Mestskom kultúrnom stredisku, na Ul. 29. augusta, na
Medickej ulici a na Ul. M. R. Štefánika oproti predajni LIDL.
Namontovanie nových deviatich kamier v meste poskytne občanom a návštevníkom Trebišova väčší pocit bezpečnosti, pretože v prípade
nevyhnutnosti umožnia okamžitý zásah hliadok Mestskej polície. Realizácia projektu je plánovaná v mesiacoch november a december 2015.
Projektovým koordinátorom je Ing. Maroš Telepovský.

Modernizácia verejného osvetlenia v Trebišove - 1. etapa
Mestu Trebišov bolo v októbri 2015 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu
„Modernizácia verejného osvetlenia v Trebišove - 1. Etapa“ s výškou nenávratného finančného príspevku najviac 611.875,73 eur. Celkové
oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 644.079,72 eur.
Na realizáciu úspešného projektu bude potrebné už len schválenie rozpočtovej zmeny poslancami na najbližšom zasadnutí mestského
zastupiteľstva.
V Trebišove sa nachádza približne 2280 ks svietidiel verejného osvetlenia. V rámci rozpočtu tohto projektu sa počíta s demontážou 665 ks
svietidiel a montážou 644 ks svietidiel - sú to cestné LED svietidlá s vysokoúčinným fazetovým optickým systémom a s reguláciou. Životnosť
navrhovaných svietidiel je 15 rokov. Súčasťou projektu je aj výmena 12 ks rozvádzačov a ich uvedenie do prevádzky vrátane revíznych správ,
úprava výložníkov a stĺpov verejného osvetlenia, ako aj súvisiaca kabeláž a montážne práce.
V tejto etape sa počíta s výmenou svietidiel na uliciach: M. R. Štefánika, SNP, Komenského, Vrátna, Námestie mieru, Pri polícii, Cintorínska,
Berehovská, T. G. Masaryka po Letnú ulicu, ďalej na Ul. Čsl. armády, Kutnohorská a Ľ. Podjavorinskej.
Do projektu požadovalo mesto zapracovať aj Cukrovarskú ulicu a Ulicu kpt. Nálepku. V štádiu rozpracovania svetelnotechnickej štúdie
však bolo zistené, že zapracovaním týchto ulíc rozpočet projektu prevýši hodnotu 750.000 EUR, ktorá je vo výzve stanovená ako maximálna
výška pomoci. Zapracovanie týchto ulíc predstavovalo výšku nákladov cca 300.000 EUR, a to hlavne z nutnosti umiestnenia iných svietidiel z
dôvodu vyššej povolenej rýchlosti, keďže ide o štátnu cestu I. triedy a vysoké stožiare. Z uvedeného dôvodu predmetné ulice nie sú súčasťou
tejto etapy projektu.
V krátkom čase sa Mestu Trebišov podarilo byť opätovne úspešným v získaní externých finančných zdrojov, ktoré môžu napomôcť k lepšej
kvalite života jeho občanov. Schválená žiadosť a možnosť modernizácie verejného osvetlenia je tak ďalšou významnou investíciou, ktorú sa
podarilo získať novému vedeniu mesta v roku 2015. Koordinátorom projektu je Ing. Jozef Ferjo.

Nový chodník vedľa areálu Povodia Bodrogu a Hornádu
Súčasné vedenie mesta dohodlo s investorom Trebišovská energetická, s.r.o., že v rámci povrchových úprav rozkopávok pre trasy teplovodov
investor vybuduje vedľa areálu Povodia Bodrogu a Hornádu nový chodník z betónových tvárnic. Chodník bude pokračovaním už existujúceho
chodníka od polyfunkčnej budovy Oremus po Hodvábnu ulicu.
Výstavba chodníka je kompromisom za negatívny dopad rekonštrukcie distribučnej sústavy tepla na plynulosť cestnej premávky a na
narušenie povrchu mestských komunikácií a nebude mať dopad na cenu tepla v budúcnosti.

Reklamačné opravy chodníkov na Ul. T. G. Masaryka a na sídlisku MIER
Na sídlisku Mier bol Mestom Trebišov reklamovaný nekvalitný asfaltový povrch chodníka. Rekonštrukcia chodníka v uvedenej časti mesta sa
uskutočnila v roku 2014, na ktorú vtedajšie vedenie vynaložilo 152.983,59 € a tiež v roku 2015, kedy sa použilo 444,49 €. V októbri 2015 bola v
rámci reklamácie frézovaním odstránená povrchová vrstva úseku chodníka a nahradená novým asfaltom. Predmetom reklamácie bol aj
chodník na Ul. T. G. Masaryka, ktorého obnova asfaltu bola uskutočnená ešte v roku 2013. Mesto za ňu vtedy zaplatilo 22.755,87 €. Práce na
opravách obidvoch chodníkov zabezpečil dodávateľ - Inžinierske stavby, a. s. Košice.

Rekonštrukcia distribučnej sústavy tepla v meste Trebišovskou energetickou s.r.o.
Spoločnosť Trebišovská energetická s.r.o., ako vlastník Tepelného hospodárstva, požiadala Stavebný úrad Mesta Trebišov o vydanie
stavebných povolení na stavby „Optimalizácia distribučnej sústavy tepla v Trebišove“ (rozvody teplovodov) a „Centrálny energetický zdroj
Trebišov“ (kotolňa na biomasu vrátane príslušenstva). Na predmetné stavby boli vydané stavebné povolenia 27.06.2013 a 17.07.2013.
Od júla 2015 Trebišovská energetická, s.r.o. realizuje stavbu s názvom "Optimalizácia distribučnej sústavy tepla v Trebišove na miestnych
komunikáciách a verejných priestranstvách mesta Trebišov". Dôvodom jej realizácie je umiestniť nové teplovody ku kotolniam bytových
domov a k centrálnej kotolni v južnej časti mesta. Na realizáciu tejto stavby boli ešte v roku 2013 vydané stavebné povolenie s presne
určenými trasami pre uloženie nového teplovodného potrubia. Je otázne, či sa v tom čase riešilo, že v trasách navrhovaného potrubia sa
nachádzajú aj stromy alebo iná zeleň, keďže v blízkosti niektorých úsekov sa dokonca ešte aj v roku 2014 vysadili nové stromy. Mesto
nakoniec v roku 2015 z požadovaných 77 ks stromov povolilo na výrub iba 22 ks.
Terajšie vedenia mesta má záujem v čo najväčšej miere odbúrať negatívny dopad stavby na plynulosť cestnej premávky, narušenie povrchu
mestských komunikácií a životné prostredie hlavne z hľadiska počtu vyrúbaných stromov. Zodpovední zamestnanci mesta sa zúčastňujú
vytyčovania trás v teréne v snahe prispôsobiť trasy pre uloženie potrubí tak, aby nedochádzalo k narúšaniu zrekonštruovaných chodníkov,
parkovísk a iných spevnených plôch, ktoré boli v priebehu roka 2014 zrealizované na miestach, kde sa v roku 2013 povolila rekonštrukcia
potrubí.
Na základe vyjadrenia investora stavby finančné náklady vzniknuté nad rámec rozpočtu stavby, ktorý bol vyhotovený v zmysle právoplatného
stavebného povolenia, budú v konečnom dôsledku premietnuté do ceny tepla pre odberateľov. Ak zoberieme do úvahy túto nie zanedbateľnú
skutočnosť, mesto musí pri svojich požiadavkách na úpravu trás rešpektovať zásadu nezvyšovania nákladov stavby, a to tak, aby nebol
dôvod na zvýšenie ceny tepla pre občanov.
Mesto Trebišov , ako príslušný cestný správny orgán, vydáva v súčasnosti pre investora stavby Trebišovskú energetickú s.r.o. povolenia na
zvláštne užívanie komunikácií - rozkopávky, v ktorých sú stanovené podmienky na realizáciu rozkopávok a podmienky pre ich následné
uvedenie do pôvodného stavu, rešpektujúc stanoviská Dopravného inšpektorátu PZ v Trebišove.
V Zmluve o spolupráci je uvedená možnosť uloženia nových sietí do výkopov realizovaných Trebišovskou energetickou s.r.o. K predmetnej
problematike sa uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti zástupcov Trebišovskej energetickej s.r.o., Mesta Trebišov, Bytového podniku
Trebišov s.r.o., spoločností Antik Telecom s.r.o. a E-Max Internet & IT s.r.o., kde bolo zástupcom spoločnosti Trebišovská energetická s.r.o.
uvedené, že požiadavky na uloženie káblov zo strany mesta, prípadne iných spoločností, mali byť uplatnené na Trebišovskú energetickú
s.r.o. v čase spracovania projektovej dokumentácie stavby, teda v roku 2013. Zo strany vtedajšieho vedenia mesta takéto požiadavky
uplatnené neboli a ako uviedol zástupca spoločnosti, v tom čase bolo vedenie mesta informované o tom, že Trebišovská energetická s.r.o.
spolupracuje so spoločnosťou Antik Telecom s.r.o., ktorá bude zabezpečovať monitorovanie celého systému Tepelného hospodárstva.
Napriek uvedenej skutočnosti prebiehajú rokovania medzi Bytovým podnikom Trebišov a Trebišovskou energetickou s.r.o. o možnostiach
uloženia sietí tejto mestskej spoločnosti.

Finančná pomoc primátora mesta a jeho zástupcu
V septembri 2015 si v kancelárii primátora na Mestskom úrade v Trebišove prevzali finančnú pomoc primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka
Čižmára (10% z čistého príjmu) a zástupcu primátora Ing. Róberta Puciho (celá odmena) piati vybraní žiadatelia. Zástupcovia vedenia mesta
sa rozhodli finančný dar poskytnúť regionálnemu autorovi Prom. ped. Pavlovi Ružanovi (130 €), zakladateľovi slovenského folklórneho
súboru Dijončan v parížskom Dijone Lukášovi Hrehovi (200 €), talentovanej žiačke Dáške Sidorovej - tanec a atletika (200 €), predsedovi
športového klubu Natural Nutriution Bodybuilding Club Trebišov Mgr. Vladimírovi Klubertovi (200 €) a za účelom zlepšenia sociálnej situácie
Lívii Majnušovej (120 €). Finančné dary si obdarovaní prevzali osobne z rúk darcov. Finančná pomoc bude aj v ďalších mesiacoch
poskytovaná na základe vlastného posúdenia darcov. Žiadosti je potrebné zasielať do kancelárie primátora na Mestský úrad v Trebišove.

Zber použitého šatstva
Mesto Trebišov organizuje v období od 01.10.2015 do 30.11.2015 druhú verejnú Zbierku použitého ošatenia pre sociálne
znevýhodnených občanov. Zber použitého šatstva prebieha v pracovných dňoch, v čase od 07:30 h do 15:30 h na prízemí
budovy Mestského úradu v Trebišove.

Ponuka kultúrno-spoločenských podujatí
10.11.2015
12.11.2015
22.11.2015
24.11.2015
28.11.2015
29.11.2015
29.11.2015
8.12.2015

17.30 h
19.00 h
17.30 h
10.00 h
15.00 h

17.30 h

Kluby zdravia - Liečivá sila potravín
Vystúpenie skupiny MADUAR
Deň otvorených dverí
Kluby zdravia - Ako sa tešiť zo života bez rakoviny
Miss tváre
Divadelné predstavenie Koralína
Prehliadka detských a mládežníckych zborov
Košickej eparchie bl. M. D. Trčku
Kluby zdravia - Výživa v prevencii
srdcovo-cievnych ochorení

galéria MsKS
ES MsKS
MsKS
galéria MsKS
DS MsKS
MsKS
ES MsKS
galéria MsKS
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