
Vážení občania,

posledné dni a týždne priniesli v živote nášho mesta množstvo nových informácií. 
Je však potešujúce, že prevládajú medzi nimi také, ktoré sú na prospech Vás, milí 
Trebišovčania, a ktoré prispievajú aj k zlepšeniu Vášho spoločensko-športového 
vyžitia. 

Takou bolo koncom apríla aj slávnostné otvorenie novozrekonštruovaného 
trebišovského kaštieľa Andrássyovcov. Spolu s obnovenou budovou jazdiarne ide 
o jednu z najvýznamnejších investícií v tunajšom regióne, na ktorú sa podarilo 
získať Košickému samosprávnemu kraju z európskych fondov približne 4,5 milióna 
EUR. Jej prínos je najmä v zhodnotení kultúrneho dedičstva a vytvorení 
jedinečného kultúrneho skvostu pre mesto, jeho ľudí a celý región.

Potešiteľnou správou najmä pre športuchtivých je, že mesto Trebišov sa úspešne 
uchádzalo o prostriedky Ministerstva školstva na rekonštrukciu telocviční. Zo 
získanej dotácie vo výške 45.200 EUR a spoluúčasti mesta sa tak bude môcť, na 

základe uznesenia MsZ, opraviť strecha telocvične ZŠ na Komenského ulici (predtým Obchodnej akadémie) a docieliť tak zachovanie 
ďalšieho dôležitého športového stánku na území mesta.

Som veľmi rád, že po prekonaní ťažkej situácie z konca predchádzajúceho roka začína pod novým vedením rozmach futbalu tak                      
v mládežníckych kategóriách ako aj seniorskom tíme. Najmä fanúšikov hokeja poteší fakt, že vďaka iniciatíve OZ HK 2016 Trebišov sa začína 
v našom meste formovať kategória mužov a na dobrej ceste je v nasledujúcej sezóne jej účinkovanie v 2. lige.

Aj keď chod mesta ovplyvňujú aj menej príjemné správy, ako tomu bolo v prípade zverejnenej informácie o výpovedi spoločnosti BLIKA            
z podnájmu v priemyselnom parku, verím, že si stále nájdete dôvod a hlavne príležitosť na spríjemnenie týchto jarných dní. Aspoň tak, ako pri 
spoločne prežitých májových slávnostiach vďaka našim školám, škôlkam a najmä folkloristom. Už onedlho, sobotu 4. júna, nás čaká ďalšia 
zaujímavá akcia pre všetkých, ktorí sú fanúšikmi pohybu, a to 1. ročník NOČNÉHO BEHU, ktorý už teraz množstvom prihlásených prekonal 
pôvodné očakávania. Srdečne Vás naň pozývam a verím, že svojím zámerom osloviť čo najširší okruh ľudí nájde pozitívnu odozvu medzi 
všetkými generáciami.
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Slovo na úvod

Poslanci mestského zastupiteľstvo schválili začiatkom roka 2016 zámer odstránenia stavby Autobusovej stanice v Trebišove z dôvodu 
umiestnenia stavby Železníc Slovenskej republiky, ktorou bude Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov. Odstránenie stavby bude 
zrealizované až po finančnom a majetkovom vysporiadaní medzi investorom navrhovanej stavby – teda Železnicami SR a Mestom Trebišov, 
ďalej po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia a pred podaním žiadosti o stavebné povolenie. Zároveň mestské zastupiteľstvo 
súhlasilo s vydaním rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby TIOP. V priebehu roka 2016 má byť vypracovaný projekt pre stavebné 
povolenie TIOP-u. Túto úlohu zabezpečuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) zahŕňa výstavbu nového terminálu pozostávajúceho zo spoločnej haly pre cestujúcich 
železničnou, ale aj autobusovou dopravou vrátane potrebného technického zázemia, podchodu pod železnicou za účelom prepojenia lokality 
Ulice kpt. Nálepku a priľahlých ulíc. V projekte je plánovaný bezbariérový prístup vrátane výťahu, výstavba nových autobusových nástupíšť 
prímestskej autobusovej dopravy, nástupište pre MHD, vytvoriť sa majú parkovacie plochy pre autobusy aj osobné autá, dôjde k obnove 
komunikácií a k celkovému dopravnému riešeniu daného územia. Investorom tejto stavby sú Železnice SR. 

Terminál integrovanej osobnej prepravy 

PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta

V letných mesiacoch roka 2016 bude činnosť Mestskej polície Trebišov zameraná hlavne na prevenciu priestupkovej a trestnej činnosti. 
Zvýšená pozornosť bude venovaná aj zabezpečeniu verejného poriadku a bezpečnosti návštevníkov mestského kúpaliska.                              
V nadchádzajúcich letných mesiacoch vykoná mestská polícia častejšie preventívne akcie zamerané na dodržiavanie zákona                        
č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, keďže užívanie alkoholu deťmi a mladistvými má stúpajúcu tendenciu. 
Samozrejmosťou bude aj zvýšený dohľad nad dodržiavaním VZN o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb, pričom 
porušenie tohto nariadenia bude sankcionované  v zmysle platnej legislatívy. 

Opatrenia mestskej polície počas letných mesiacov

Trebišovčania zažili aj tento rok prvomájový budíček zvukom silných motoriek počas spanilej jazdy 
motorkárov, ktorí ju odštartovali ráno o šiestej hodine pred budovou mestského úradu. Akcia má už       
v meste tradíciu. Na 15. ročníku motorkárskeho budíčka brázdilo cesty v uliciach Trebišova 100 motorkárov - 
členov OZ Motorkáre Trebišov, medzi ktorými nechýbali ani veteráni. Ranný budíček mestom trval cca            
2 hodiny.

Prvomájový budíček motorkármi



Stavanie Mája v Trebišove  

Majáles v trebišovskom amfiteátri

Náhradná výsadba drevín v meste – 1. etapa

Revitalizácia verejných priestranstiev v meste 

Máj postavili v Trebišove v sobotu 30.4.2016. Program začal pred ZUŠ v Trebišove hudobným vystúpením žiakov školy. Po ňom nasledovalo, 
ako je u nás zvykom, zdobenie „Mája“ - mladého stromčeka. Postarali sa o to žiaci ZUŠ a miestni folkloristi. Následným sprievodom sa 
občania, folkloristi a účinkujúce deti presunuli pred Mestské kultúrne stredisko, kde postavili a upevnili na pripravené miesto vyzdobený „Máj“. 
V kultúrnom programe sa postupne predstavili ľudový súbor Trebišovčan a folklórne skupiny: Trebišovská Orgoňina, Furmaňe a Paričovčan.

Mesto Trebišov zorganizovalo majáles v amfiteátri mestského parku. Podujatie sa uskutočnilo nedeľu 1. mája. V kultúrnom programe vystúpili 
deti z trebišovských materských a základných škôl. Spevom zemplínskych piesní a ľudovými tancami spríjemnili atmosféru medzi 
Trebišovčanmi aj členovia ĽS Trebišovčan, deti SZUŠ TalentUm a folkloristi FS Ľeľija. 

V apríli 2016 zrealizovali pracovníci Mestského hospodárskeho strediska časť 1. etapy náhradnej výsadby za výruby drevín, ktoré boli 
uskutočnené z dôvodu rekonštrukcie tepelných rozvodov v rámci modernizácie centrálneho systému vykurovania v meste.
Zamestnanci hospodárskeho strediska vysadili 18 ks čerešne pílkatej – sakury v kultivare Kanzan. Na výsadbu boli vybrané 3 lokality: detské 
ihrisko na Hurbanovej ulici (11 ks stromov), detské ihrisko na Košickej ulici (4 ks stromov) a priestor pozdĺž parkoviska na Severnej ulici (3 ks 
stromov). 

Pracovníci Mestského hospodárskeho strediska zrevitalizovali začiatkom mája 2016 priestory zelených pásov na Ulici T.G. Masaryka a časť 
priestorov pri kruhovom objazde pri Námestí Š.B. Romana. Založením nového trávnika výsevom a výsadbou 8 ks jarabiny mukyňovej tak 
pokračujú v jarnej etape revitalizácií verejných priestranstiev v našom meste. 

Oprava strechy na NS Berehovo - budova bývalej pošty

Stavebná skupina mesta Trebišov zreparovala zatekajúcu strechu na budove bývalej pošty NS Berehovo. Hrozilo nebezpečenstvo 
poškodenia telekomunikačných zariadení. Oprava bola uskutočnená prelepením strechy novými nataviteľnými asfaltovými pásmi.               
Po opravách pracovníci namaľovali strop.



Sprevádzkovanie Domu smútku po rekonštrukcii 

Utorok 3. mája 2016 uskutočnili, na požiadanie Mesta, predstavitelia náboženských obcí pôsobiacich v Trebišove vysvätenie priestorov 
Domu smútku, ktorý je po rozsiahlej rekonštrukcii opäť v prevádzke od pondelka 9. mája.

Začiatok rekonštrukcie Domu smútku:  24.10. 2014
Ukončenie rekonštrukcie Domu smútku:
- ukončenie stavebných prác - 26.2.2016
- začiatok preberacieho konania - 9.3.2016
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie - 26.4.2016

Náklady na celkovú rekonštrukciu Domu smútku: 773.265,31 eur. Zmluva o dielo č. 19/2014 - 692.400 eur. Zmluva na doplňujúce práce - 
53.504,11 eur. Náklady na interiér obradnej miestnosti - 27.361,20 eur.
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove schválilo v roku 2015 na dofinancovanie Domu smútku sumu vo výške 20.040 eur.
Zmeny v rozsahu prác schválených v roku 2014, použitých materiáloch, technologických a systémových riešeniach oproti spracovanej 
realizačnej dokumentácii:
-  z technického riešenia stavby sa vypustil jediný chladiaci box, ktorý bol navrhnutý,
-  nerealizoval sa systém zachytávania dažďovej vody,
-  vstupná brána navrhovaná z nerezových profilov a sita z pružnej nereze bola napokon vyhotovená z ocele,
-  sklenené výplne z izolačného trojskla na obradnej miestnosti sú nahradené izolačným dvojsklom.
V štúdii sa ešte pred spracovaním projektu pre stavebné povolenie a realizačným projektom uvažovalo s vytvorením vstupu z južnej strany 
cintorína a výstavbou nového parkoviska.

Financovanie projektu:  
- náklady na štúdie a projekty - 46.607 eur
- autorský dozor - 4.950 eur
- stavebný dozor - 6400 eur (400 eur/mesiac po dobu 16 mesiacov)

Miniliga ZŠ v stolnom tenise 2016 - Turnaj o putovný pohár primátora mesta Trebišov  

Družstvá zo všetkých trebišovských ZŠ sa zúčastnili 5. ročníka turnaja v stolnom tenise. 
Turnaj organizovalo CVČ v spolupráci s KST PLUS 40 Trebišov a s podporou mesta 
Trebišov. Školy reprezentovali jednotlivci, ktorí svojimi výkonmi zabezpečili kvalitnú 
úroveň jednotlivých zápasov. O umiestnení škôl na 2. a 3. mieste sa rozhodovalo až          
v záverečnom 5. kole, pričom definitívu určil posledný - 10. zápas jednotlivcov. Najlepšími 
jednotlivcami boli dvaja hráči: Filip Petrík a Jerguš Bača z CZŠ sv. Juraja, ktorí neprehrali 
ani jeden zápas.

Konečné poradie:
1. miesto: CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov
2. miesto: ZŠ Komenského 8, Trebišov
3. miesto: ZŠ M. R. Štefánika 51, Trebišov
4. miesto: ZŠ Pribinova 34, Trebišov
5. miesto: ZŠ I. Krasku 1, Trebišov

Mestu Trebišov bola 26. apríla 2016 doručená od spoločnosti BLIKA výpoveď Zmluvy o podnájme, výpoveď Zmluvy o správe a Započítanie 
pohľadávok z titulu zvýšených nákladov na elektrickú energiu, ktoré vznikli v období od apríla do júna 2014. Súčasné vedenie mesta mrzí, že 
vzájomné vzťahy so spoločnosťou BLIKA sú výrazne ovplyvnené prebiehajúcimi súdnymi spormi, ktoré začali ešte v rokoch 2010 a 2014, ako 
aj postupným presunom jej výroby do českej Kadane. Ten, podľa jej predstaviteľov, začal po problémoch s dodávkou elektrickej energie už      
v roku 2014. Záujmom Mesta Trebišov je riešiť vzniknutú situáciu tak, aby nemala nepriaznivý dopad na mesto a jeho obyvateľov. Priemyselný 
park Trebišov (jeho neobsadené haly a prístrešky) je evidovaný v databáze agentúry SARIO ako priestor ponúkaný potenciálnym investorom, 
pričom s touto agentúrou bolo uskutočnených niekoľko rokovaní a stretnutí v snahe nájsť pre priemyselný park vhodného podnájomníka, 
resp. investora. Mesto vzniknutú situáciu priebežne konzultuje aj s Ministerstvom hospodárstva SR. 

ŠOP SR Správa CHKO Latorica, Mesto Trebišov, ZŠ na Pribinovej ulici v Trebišove a ZO 
SZOPK Trebišov zorganizovali 21. apríla 2016 v mestskom parku oslavy Dňa Zeme.               
Po príhovore primátora PhDr. Mareka Čižmára bol na trebišovskom amfiteátri pre všetkých 
prítomných pripravený program v spolupráci so ZŠ na Pribinovej ulici v Trebišove. Pre  žiakov       
5 základných škôl primárneho vzdelávania združujúcich sa v školských kluboch a deti                
3 materských škôl s alokovanými pracoviskami v meste si učitelia prichystali zaujímavé             
a kreatívne aktivity. Žiaci si významný ochranársky sviatok pripomenuli aj zapojením sa do 
výtvarnej súťaže na tému „Život na lúke, v lese a vo vode.“ Mesto Trebišov obdarovalo 
zástupcov každej zúčastnenej školy zeleným stromčekom, ktorý si žiaci vysadia na školských 
dvoroch. 

Mestu Trebišov bola doručená výpoveď spoločnosti BLIKA

Deň Zeme  

Stavebné úpravy na mestských jasliach

Pracovníci stavebnej skupiny mesta zrealizovali v apríli 2016 vyrovnanie betónovej plochy a následné kladenie gumenej dlažby v exteriéri 
mestských detských jaslí. Súčasťou prác bolo aj osadenie oceľových stĺpov  a oplotenie ihriska - priestoru detských jaslí.
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Program kultúrno-spoločenských podujatí

Program športových stretnutí

Rozpis futbalových zápasov: 

TIPOS III. liga

05.6.2016 17.00 Trebišov – Stropkov
12.6.2016 17.00 Krásna – Trebišov

II. liga st. a ml. dorast

04.6.2016 10.00 a 12.15 Trebišov – Snina
11.6.2016 10.00 a 12.15 Giraltovce – Trebišov

I. liga st. žiakov 

05.6.2016 10.00 a 12.00 Trebišov – Michalovce
11.6.2016 10.00 a 12.00 Poprad – Trebišov

I. liga ml. žiakov 

05.6.2016 10.00 a 11.30 Michalovce – Trebišov
10.6.2016 14.00 a 15.30 Trebišov – Poprad
10.6.2016 14.00 a 15.30 Trebišov – Poprad 

Mestu Trebišov sa podarilo získať dotáciu vo výške 45.200 eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na projekt „Rekonštrukcia 
telocvične Základnej školy Komenského 2 v Trebišove“. Poslanci MsZ na aprílovom zasadnutí schválili financovanie projektu so spoluúčasťou 
mesta vo výške 13.120 eur. Rekonštrukciou strechy telocvične sa zlepšia podmienky na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej            
a športovej výchovy pre žiakov ZŠ a športovú prípravu klubov a organizácií.

Mestu Trebišov sa podarilo získať dotáciu na rekonštrukciu telocvične 
na ZŠ na Komenského ulici

5. jún 2016 14.00 h Nedeľné rozprávkové popoludnie 12 - Elá Hop Divadelná sála MsKS

10. jún 2016 18.00 h Kollárovci – Môj život je muzika Estrádna sála MsKS

24. jún 2016

26. jún 2016

21.00 h

14.00 h

Open Summer party

Nedeľné rozprávkové popoludnie 13 - Hurá leto

Letné kúpalisko

Divadelná sála MsKS

3. jún 2016 17.00 h Paričovčan a jeho hostia Divadelná sála MsKS


