
Vážení občania,
rok 2016 priniesol v živote každého z Vás množstvo podnetov, zážitkov, splnených želaní a dosiahnutých 
cieľov, no určite i životné výzvy a snáď aj naplnené ambície. Jeho konečný rezultát však nestojí iba na 
hodnotení tých druhých, ale predovšetkým Vás. Lebo sami najlepšie viete posúdiť, či Vami vynaložené 
úsilie prinieslo želaný efekt.
Keďže sa momentálne nachádzame v polovici  volebného obdobia komunálnej politiky, dovoľujeme si Vám 
predložiť sumár toho najpodstatnejšieho, čo sa podarilo našej samospráve urobiť za posledné 2 roky          
v prospech občanov mesta. Aj z uvedeného dôvodu ponecháme jeho hodnotenie len na Vás. Snahou bolo 
dospieť k výsledkom, ktoré napomôžu predovšetkým lepšej kvalite života. Úloh, ktoré pred nami stoja, je 
ešte veľa, no už teraz vieme, že aj vďaka Vášmu záujmu a podpore sa podarilo zrealizovať množstvo iných 

a ďalšie čaká, dúfajme, ich úspešné riešenie. Na tom všetkom majú veľkú zásluhu všetci zamestnanci mesta, ktorých práca je možno niekedy 
menej viditeľná, no o to dôležitejšia a za to im patrí veľká vďaka.
Poďakovanie patrí aj všetkým partnerom mesta, sponzorom a donorom a v neposlednom rade poslancom MsZ za vzájomnú spoluprácu        
a podporu. ... lebo každé veľké dielo stojí na silných základoch, ktoré tvorí úsilie a zanietenosť obyčajných jednotlivcov.
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Slovo na úvod

PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta

Rekapitulácia 2015 – 2016

Získané prostriedky mesta Trebišov (2015 - 2016):

Rekonštrukcia plavárne – 432.000 €
Obnova amfiteátra – 85.000 €
Adaptácia skladu na Medickej ulici na vzdelávacie účely  – 300.000 €
Dotácia na ihrisko s umelou trávou – 120.000 €
Odstraňovanie skládok – 57.000 €
Multifunkčné ihrisko Milhostov – 40.000 €
Strecha telocvičňa ZŠ na Komenského ulici – 45.200 €
Havarijný stav ZŠ na Pribinovej ulici – 35.000 €
Havarijný stav ZŠ na Ul. M. R. Štefánika – 21.000 €
Kamerový systém – 10.000 €
Nákup infrasetu – 7.000 €
SPOLU 1.152.200 €

Ďalšie zrealizované a naplánované investície v meste Trebišov
 (VÚC + ŽSR):

Zrealizované:
Kaštieľ Andrášiovcov + jazdiareň – vyše 5.000.000 €  (Investícia KSK)

Naplánované:
Telocvičňa pre Gymnázium – 1.200.000 €  (Investícia KSK)
Terminál integrovanej osobnej prepravy – vyše 12.000.000 € 
(Investícia ŽSR)
SPOLU  vyše 18.200.000 €

Ďalšie získané prostriedky z výjazdového rokovania vlády 
(4.11.2015):

Cirkevná základná škola sv. Juraja – 100.000 € 
Múzem a Kultúrne centrum južného Zemplína – 50.000 €
SPOLU  150.000 €

Iné:
Postupne realizovaná investícia spoločnosti DSA do budov 
a zariadení SOŠ – 500.000 €

Ušetrené finančné prostriedky od roku 2015:
u Strážna služba v priemyselnom parku
u Mobilné telefóny na MsÚ
u Reklamácie chodníkov a ciest
u Ukončené súdne spory z predchádzajúceho obdobia
u Poistné zmluvy
u Platy vedenia mesta

Podarilo sa:
u Dôležité opravy ZŠ a MŠ
u Úspešná koordinácia rekonštrukcie teplovodov v meste
u Ukončenie rekonštrukcie Domu smútku
u Ukončenie projektu „Učíme sa celý život“
u Ukončenie projektu „Kanalizácia Milhostov“
u Znovuzavedenie elektriny pre Nový Majer
u Odvodňovacie práce na Paričove

u Vybudovanie multifunkčného ihriska v Milhostove
u Obnova záchytnej nádrže na povrchové vody v Milhostove
u Nové autobusy MHD
u Výstavba nových detských ihrísk a športovísk
u Stabilizácia a postupný rozvoj futbalu v meste
u Podpora vzniku mužského hokeja
u Zavedenie aktívnych rómskych hliadok – pod koordináciou MsP
u Spolupráca s Tesco Stores – pomoc ľuďom v núdzi
u Oprava strechy Berehovo
u Oprava strechy telocvične ZŠ Komenského
u Oprava ciest a chodníkov na základe uznesenia MsZ
u Získané vozidlá zdarma pre potreby MsÚ z MO SR
u Zavedenie portálu Odkaz pre starostu
u Zverejnenie podaných žiadostí o byt a podzemnú garáž
u Dni otvorených dverí na MsÚ

Prebiehajúce projekty:
u RePar
u MEDIKA 
u Amfiteáter
u Plaváreň

Pripravované projekty:
u Interreg = projekt cezhraničnej spolupráce
u Ihrisko s umelou trávou
u Infraset
u Priechody s antireflexným značením
u Preložky sietí pri Bille
u Príprava žiadosti – kanalizácia a vodovod Cukrovarská
u Rekonštrukcia škôlok

Ďalšie opatrenia:
u Zverejnené majetkové priznanie primátora
u 10% z čistého platu primátora a zástupcu primátora 

venovaných na dobročinný účel
u Sfunkčnená TV Zemplín
u Primátorské hodiny pre verejnosť
u Stretnutia s cirkvami, podnikateľmi, školami
u Podpora podnikateľov a investícií v meste – Moneta, Crystal Call
u Spolupráca s ÚPSVaR
u Príprava projektu cyklotrás – ONDAVA
u Spolupráca so základnými a strednými školami
u Spoločné participácia na spoločných akciách s MaKCJZ
u Spolupráca s obcami
u Zabezpečenie čistoty v meste

Významné návštevy mesta za roky 2015 – 2016:

Návšteva prezidenta SR – 1x
Výjazdové rokovanie vlády SR – 2x
Pracovná návšteva členov vlády – 1x 



V Trebišove vzniknú nové pracovné miesta

9. decembra 2016 navštívil mesto Trebišov predseda vlády Robert Fico a minister 
hospodárstva Peter Žiga. Okrem stretnutia so žiakmi Gymnázia a pracovníkmi Úradu práce 
sociálnych vecí a rodiny bola cieľom ich návštevy prehliadka spoločnosti Schur Flexibles 
Moneta a rokovanie s jej manažmentom. Na tomto rokovaní boli prítomní aj primátor mesta 
Marek Čižmár a zástupca primátora a poslanec NR SR Róbert Puci, keďže vedenie mesta sa 
aktívne podieľalo na sprostredkovaní vzájomných rokovaní vedúcich k príprave vládnej 
pomoci pre túto firmu.
Spoločnosť, pôsobiaca v polygrafickom priemysle, momentálne rozširuje svoje 
výrobné kapacity a technologické vybavenie investíciami vo výške 2.000.000 EUR, 
pričom vytvorí približne 65 nových pracovných miest. Aj z uvedeného dôvodu 
požiadala o vládny investičný stimul, ktorý bude v najbližšom období prerokovaný na 
úrovni vlády a podľa vyjadrenia ministra hospodárstva by mohol dosiahnuť výšku 
900.000 EUR.
Riaditeľ spoločnosti Mario Freissl na stretnutí s premiérom deklaroval aj záujem ich dlhodobého pôsobenia v meste, čo potvrdzuje 
rozbiehajúca sa spolupráca s tunajšou Cirkevnou strednou odbornou školou sv. Jozafáta, kde by mal vzniknúť nový odbor polygraf – tlačiar, 
čím by sa zabezpečilo postupné napĺňanie novovytvorených pracovných miest kvalifikovanými mladými ľuďmi z tohto regiónu. 

Realizácia Terminálu integrovanej osobnej prepravy v Trebišove už v blízkej dobe

Na poslednom zasadnutí zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (5. 12. 2016) boli poslanci vyššieho územného celku informovaní     
o realizovaných opatreniach na zavedenie I. etapy integrovaného dopravného systému (IDS) na území Košického kraja. V rámci nej bol 
prezentovaný aj stav projektu TIOP v Trebišove. Keďže realizácia tohto projektu, ktorej investorom sú Železnice Slovenskej republiky vo 
výške cez 12 000 000 EUR, je u obyvateľov nášho mesta veľmi očakávanou udalosťou z dôvodu vybudovania aj pešieho prepojenia               
s mestskou časťou „za koľajami“, pripájame informáciu o realizovaných a plánovaných úkonoch v tomto projekte.
Samotnej realizácii musí predchádzať vypracovanie štúdie realizovateľnosti TIOP-u, ktorá musí potvrdiť projektované technické riešenie. 
Dokumentácia pre územné rozhodnutie je vypracovaná a územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 29. marca 2016. Začiatok 
spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS) je podmienené podpisom 2. čiastkovej 
zmluvy o dielo medzi ŽSR a projektovou spoločnosťou Prodex, s. r. o. Sekcia riadenia projektov MDVRR SR vydala súhlasné stanovisko         
s podpisom danej zmluvy. Momentálne záleží na zmluvných stranách, aby zmluvu v čo najskoršom čase uzavreli. 
Po podpise predmetnej zmluvy ŽSR predložia na MDVRR SR žiadosť o dofinancovanie danej projektovej dokumentácie z Operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. 
Podľa zmluvných termínov má byť DSPRS vypracované do 6 mesiacov od podpisu zmluvy a do ďalších 6 mesiacov majú byť získané 
stavebné povolenia. 
Z daného vyplýva, že ku koncu roka 2017 by už boli pripravené stavebné povolenia. Následne sa bude realizovať verejná súťaž na 
zhotoviteľa a samotná realizácia, ktorá sa predpokladá v trvaní 15 mesiacov, t. j. v priebehu roku 2017 dôjde k výberu zhotoviteľa      
a realizácia stavby bude prebiehať v roku 2018.

Mesto Trebišov opäť úspešné pri získaní dotácie

Na základe rozhodnutia ministra vnútra SR zo dňa 7. 12. 2016 bola mestu Trebišov schválená žiadosť o poskytnutie dotácie pod názvom 
Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti a umiestňovanie na trh práce v Trebišove, v ktorej získalo možnosť nákupu zariadenia 
Infraset, technológie na svojpomocnú opravu asfaltových povrchov – výtlkov, prasklín, prepadov, dier a vypuklín. Výhodou tohto zariadenia je 
jeho jednoduchá obsluha a najmä to, že ako materiál je možné využiť recyklovaný asfalt – brúsenú alebo frézovanú drť.
Dotácia vo výške 7000 EUR bude takto použitá na zakúpenie zariadenia, ktoré umožní mestu prevažnú časť roka postupne realizovať menšie 
opravy všetkých mestských komunikácií – ciest aj chodníkov.

Úrad Košického samosprávneho kraja chce podporiť realizáciu ihriska s umelou trávou

Mestu Trebišov bolo doručené oznámenie, že Košický samosprávny kraj plánuje vo svojom už schválenom rozpočte na rok 2017 podporiť 
vybudovanie ihriska s umelou trávou formou účelovej dotácie. Na ihrisko, ktoré by malo vyrásť v areáli miestneho futbalového štadióna            
a s ktorého výstavbou sa počíta v roku 2017, získalo už mesto v roku 2015 aj pomoc Slovenského futbalového zväzu vo výške 120.000 EUR.
V prípade schválenia vyčlenenia finančných prostriedkov na túto investíciu poslancami MsZ v rozpočte mesta Trebišov na rok 2017 vznikne    
v meste moderný športový stánok, ktorý bude môcť slúžiť najmä na rozvoj mládežníckeho športu. 

Na území mesta Trebišov sa uskutočnil projekt Euroscola, ktorý vyhlásil Európsky parlament. Jeho cieľom bolo oboznámiť mládež                   
s fungovaním tejto nadnárodnej inštitúcie, prezentovať a vymeniť si názory na európske témy ovplyvňujúce každodenný život ľudí. Najväčšou 
motiváciou pre študentov na zapojenie sa do projektu bola účasť na pracovnom dni Euroscola v roku 2017 v Štrasburgu, ktorú môžu vyhrať 
zástupcovia zo siedmych škôl. Zo škôl z Trebišova sa do projektu zapojilo Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa. 
V rámci Euroscoly si jej účastníci pozývali do škôl externých hostí, napr. poslancov Európskeho parlamentu, zástupcov regionálnej 
samosprávy, štátnej správy či odborníkov na viaceré oblasti. Pozvanie žiakov prijala europoslankyňa Monika Smolková, ktorá predstavila 
svoju prácu v Europarlamente a jeho legislatívny proces. Z pozície predstaviteľa regionálnej samosprávy prijal pozvanie  na besedu primátor 
mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár, ktorý odpovedal na otázky týkajúce sa regionálneho rozvoja, možností využívania eurofondov a 
spolupráce družobných obcí. 

Oprava striech ukončená

Projekt EUROSCOLA

Mesto Trebišov opravilo dve strechy na objektoch, ktoré má samospráva vo svojom vlastníctve. Účelom  reparácie 
havarijného stavu strešnej krytiny na južnej strane NS Berehovo bolo odstránenie poškodenej izolácie, lemovanie 
atiky, umiestnenie bleskozvodového tepelnoizolačného materiálu. Zhotovením povlakovej krytiny, zaťažením 
kamenivom a prekrytím FATRAFOL fóliou sa zlepšila ochrana plochej strechy pred nepriaznivými poveternostnými 
vplyvmi. Zároveň boli osadené aj odvetrávacie komínky. Oprava bola zrealizovaná v hodnote 35.934 EUR, na 
základe vyčlenenej sumy z rozpočtu mesta. 
Druhým objektom rekonštrukcie bola strecha telocvične Základnej školy na Komenského ulici, na ktorej sa 
realizovali izolačné práce, lemovanie plechom a zhotovenie povlakovej krytiny. Na streche boli osadené aj 
odvetrávacie komínky a FATRAFOL fólia. Oprava bola financovaná z prostriedkov poskytnutých Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu a z prostriedkov mesta Trebišov v celkovej výške 31.200 EUR.



Ľudovít Visokay a Nevzad Hasani boli ocenení Plaketou predsedu KSK

V novembri 2016 na slávnostnom zhromaždení predstaviteľov Košického samosprávneho kraja, 
zástupcov samosprávy, predstaviteľov štátnych orgánov a ďalších hostí udelil predseda KSK 
JUDr. Zdenko Trebuľa verejné ocenenia KSK. Na slávnostnom ceremoniáli v Štátnom divadle      
v Košiciach získali Cenu KSK štyria jednotlivci a jeden kolektív, Cenu predsedu KSK traja 
jednotlivci a dva kolektívy, Plaketu predsedu KSK desiati jednotlivci a štyri kolektívy. Medzi 
ocenenými boli dvaja zástupcovia z Trebišova. Plaketu predsedu KSK si prevzal Ľudovít 
Visokay, spisovateľ, zakladateľ a predseda Trebišovského umeleckého klubu a 
podnikateľ Nevzad Hasani.
Predseda KSK udelil ocenenie Ľudovítovi Visokayovi za celoživotnú spisovateľskú                      
a publicistickú činnosť a za aktívne pôsobenie v trebišovskej organizovanej filatelii.
Plaketu predsedu KSK prevzal z rúk JUDr. Zdenka Trebuľu i Nevzad Hasani za významný prínos 
v rozvoji podnikateľského prostredia v meste Trebišov a za budovanie a rozvoj obchodných 
vzťahov Slovenska v zahraničí. 

Stretnutie so sv. Mikulášom

Mesto Trebišov organizovalo stretnutie so sv. Mikulášom. Predvianočné podujatie sa začalo pred Mestským kultúrnym strediskom. Deti        
sa tešili zo slávnostného rozsvietenia vianočného stromčeka za prítomnosti primátora mesta. Sv. Mikuláš prišiel v sprievode svojej vernej 
družiny, anjelika a čerta, ktorí rozdávali deťom sladké odmeny. Na stvárnenie rozprávkových bytostí sa s veľkou radosťou podujali deti 
navštevujúce Centrum voľného času v Trebišove. Do estrádnej sály MsKS prichádzali deti k Mikulášovi, kde mu spievali, recitovali a on ich za 
to štedro odmeňoval.  Počas  podujatia mohli Trebišovčania obdivovať živý betlehem s tromi kráľmi, ktorý sa vynímal pred budovou MsKS. 
Jeho súčasťou boli aj zvieratká z Mestského hospodárskeho strediska. Deti, ale aj dospelí sa v priebehu programu občerstvovali mikulášskym 
čajom. 

Najstarší Trebišovčania slávili významné jubileá

Stretnutie manželov oslavujúcich zlatú a diamantovú svadbu

Mesto Trebišov si uctilo jubilantov. Životné jubileá oslávili Trebišovčania s predstaviteľmi územnej samosprávy. Pozvanie primátora mesta 
PhDr. Marka Čižmára dostalo 132 jubilantov. V hoteli Zemplín sa zišli osláviť  svoje jubileá 80-roční, 85-roční, 90-roční a 95-roční oslávenci.
Prítomným hosťom sa prihovoril primátor mesta, ktorý im venoval prajné slová, poďakoval za ich prácu pre mesto a poprial im pevné zdravie    
a príjemne strávené chvíle v kruhu svojich najbližších a priateľov. Základná umelecká škola a mesto Trebišov zároveň pripravili pre 
oslávencov pekný program a pohostenie. 

Pozvánka na stretnutie spojené so slávnostným obedom bola od primátora mesta Trebišov PhDr. Marka Čižmára adresovaná 12 manželským 
párom, ktoré v aktuálnom roku oslavujú významné jubileá uzavretia manželstva - zlatú a diamantovú svadbu. Pre jubilejné dvojice pripravilo 
mesto v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti hudobno-spoločenský program. 10 párov oslavujúcich zlatú svadbu a 2 „diamantové“ 
páry si v salóniku reštaurácie Amadeus prevzali z rúk primátora osobnú gratuláciu, kytičku kvetov a finančný dar.
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