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Tomko: 

4.11. v ranných hodinách, v južnej časti mesta bol hlásený štipľavý zápach, sírovodík. Bol 

nízky tlak, vietor fúkal z juhu, kde prakticky obyvatelia  južnej časti mesta v ranných 

hodinách nemohli ani vyvetrať. Bolo to dosť nepríjemné. Zrejme tento štipľavý zápach išiel 

z našej teplárne a mal som dosť veľa telefonátov, čo s tým treba robiť. Tá istá situácia sa 

zopakovala už niekoľkokrát, zhodou okolností aj dnešnej noci. Aj dnešnej noci som bol 

informovaný, že poďte tu na sídlisko Juh, či dá sa tu otvoriť okno. Treba s tým niečo robiť. Ja 

som v minulosti navrhoval, aby sme nejakým spôsobom oslovili životné prostredie, žeby sme 

buď štátny orgán nám tam zabezpečil nejakú stanicu na meranie smogu, ktorá už mala byť 

v Trebišove, doposiaľ som nedostal odpoveď, prečo nie je, hoci nemala byť umiestnená 

v južnej časti mesta, ale pri parkovisku Kaufland, do dneska tam nie je. Chcem sa spýtať, či 

mesto skutočne na tento fakt, ktorý už trápi obyvateľov nielen znečisťovaním ovzdušia ale aj 

popolčekom. Môžete sa tam niektorí kompetentní ísť pozrieť, koľko ľudí nadáva, koľko ľudí 

má parapety zašpinené týmto popolčekom. Ja žijem na Ulici Cukrovarskej, ja som prežil 

cukrovar, tam som prakticky vyrastal, my sme ten istý problém mali popolčeku a teraz máme 

ten istý problém v južnej časti Trebišova. Skúsme sa zamyslieť nad tým a občanov, ktorí žijú 

na juhu dajak uspokojiť, že hľadáme riešenia. Hľadáme riešenia, lebo takto ďalej to nejde 

najmä, keď je nízky tlak a vietor z juhu, je to obrovský problém. Je zamorená celá južná časť, 

dá sa to kľudne zmerať a najmä v tých ranných hodinách, piata hodina, šiesta hodina je úplne, 

ja neviem, čo oni vtedy spaľujú, či to dakto vôbec kontroluje, čo oni spaľujú v tom čase, lebo 

určite sú na to normy. Takže poprosím vedenie mesta, treba sa s tým zaoberať, je to vážna 

situácia, vážna. Obyvatelia južnej časti Trebišova sa určite aj vám už  sťažovali. Neverím, že 

aj tu nie sú podnety od týchto obyvateľov z južnej časti Trebišova. Môžete mi dačo na to 

povedať? 

 

PhDr. Čižmár: 

Aj na základe tohto podnetu, určite budeme kontaktovať zástupcov spoločnosti Trebišovská 

energetická. Uvedomujeme si, že zvlášť toto obdobie, vykurovacie obdobie môže priniesť aj 

takéto dôsledky. Na základe nám dostupných informácií táto spoločnosť disponuje 

zariadením, ktoré  má za úlohy odfiltrovať všetky škodlivé zložky. Takto bolo prezentované 

aj pri uvádzaní tohto energetického zdroja do prevádzky. Aj na základe podnetov občanov, aj 

na základe tvojho pán poslanec, požiadame zástupcov tejto spoločnosti, aby prebehlo 

pracovné rokovanie a poprípade ak bude takáto možnosť, kde sa budú hľadať riešenia, tak 

budete prizvaní ako účastníci tohto rokovania. Aj z toho asi zrejme vychádza, že to, čo sa 

deklarovalo, ten centrálny zdroj bude umiestnený v tejto časti mesta a tým pádom tie škodlivé 

zložky, ak to tak funguje, budú odvedené smerom na juh, tzn. mimo mesta, zrejme to asi 

neplatí, čiže ten výber miesta bol zrejme nešťastný v tomto období a je teraz už vlastne len na 

rokovaní a možno aj na príslušných inštitúciách, aby zareagovali. Takže budeme určite v tejto 

veci konať.  

 

Zodpovedané: na MsZ 


