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9. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

konané dňa 09.12.2019  

 

 

Tomko: 

Interpelácia je na oddelenie výstavby. Chcel by som, aby skúsili jednu variantu prejazdu 

poľských kamiónov 25 t a ťažkej pásovej poľnohospodárskej techniky po uliciach 

Kukučínova a Varichovská do skladov Tajby. Chcel by som taký návrh, či sa to dá, či je to 

možné, aby bola určená nová trasa týchto kamiónov a ťažkej poľnohospodárskej techniky 

a podotýkam pásovej, kde na križovatke Kukučínova, Varichovská sa niekedy na dvakrát i na 

trikrát vymeriavajú, aby odbočili vľavo, resp. vpravo, keď sa vracajú po tej istej trase. Ďalej 

idú okolo základnej škole Sever tieto kamióny, samozrejme väčšinou sú to poľské, či by sa 

nedalo preskúmať novú trasu po uliciach Pribinova, Šrobárova, Českosl. armády a späť. 

Samozrejme Šrobárovu ulicu  by trebalo  zobojsmerniť. Je to ulica, ktorá patrí Železniciam 

SR, dôjsť k vstupu jednaniu, či by sa nedalo zobojsmerniť, tým pádom by sme odľahčili ulice 

Kukučínovu a Varichovskú, kde obyvatelia týchto ulíc aj v čase poľnohospodárskych prác sa 

sťažujú na prejazd tejto ťažkej poľnohospodárskej techniky, aj v čase soboty, nedele nonstop, 

pri zbere obilia a takisto potom tie kamióny tam chodia nonstop celý rok do skladov Tajby. 

Skúste sa informovať  a dať mi písomnú odpoveď, či sa to nedá, či sa dá Ulica Šrobárova 

zobojsmerniť, je široká 7,5 m. Teraz, že je momentálne využívaná ako parkovacia ulica, 

všetko tam parkuje od SAD-ky až po zamestnancov železníc, či by sa to nedalo takýmto 

spôsobom urobiť. Určite by sme odbremenili obyvateľov ulíc Kukučínovej a Varichovskej od 

ťažkej poľnohospodárskej  techniky a najmä od kamiónov. 

 

PhDr. Čižmár: 

K interpelácii týkajúcej sa aj oddelenia výstavby, tento návrh, resp. toto riešenie je 

predmetom pravidelných pracovných stretnutí so zástupcami dopravného inšpektorátu, 

zástupcami Tajby, mesta Trebišov. Koná sa v jarných mesiacoch, tzn. pred obdobím sezóny, 

skladkovania úrody. Áno, ten variant bol na základe požiadaviek jednotlivých zložiek riešený 

práce cez príslušné ulice Kukučínova a Varichovská. Predpokladám, že aj v tomto, 

nasledujúcom roku, keďže o chvíľku je prelom rokov, bude realizované takéto pracovné 

stretnutie. Ak máš záujem, môžeš byť aj účastný ako poslanec mestského zastupiteľstva a tam 

sa tieto požiadavky prerokujú aj v mene občanov. Zvažovali sa viaceré alternatívny, viaceré 

možnosti, pretože každý jeden variant má svoje výhody aj nevýhody. Zatiaľ aj s odobrením 

dopravného inšpektorátu bol odsúhlasený variant Kukučínova, Varichovská, čo neznamená, 

že sa to nemôže do budúcnosti zmeniť 

 

 

 

Zodpovedané: na MsZ (písomná odpoveď) 


