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9. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

konané dňa 09.12.2019  

 

 

Tomko: 

Interpelácia je na Mestskú políciu mesta Trebišov. Volali mi obyvatelia ulíc, za chvíľu to 

prečítam, že dostali za stieračom svojich motorových vozidiel tzv. výzvu. Výzva, Mestská 

polícia Trebišov vás žiada, aby ste svoje osobné motorové vozidlo neparkovali na verejnej 

komunikácii a umožnili tak prípadný plynulý a bezpečný prejazd týmto vozidlám. Táto výzva 

neviem, či skutočne je zosúladená s legislatívou, lebo ja také letáčiky môžem vyrobiť na 

kopírke stovky, večer sa nudím tak ponosím po všetkých uliciach po Trebišova za mestskú 

políciu. Bez pečiatky, bez podpisu, proste formát A5 za stieračom. Pýtam sa, či je to vhodný 

spôsob upozornenia občanov, ktorí vlastnia motorové vozidlá za stieračom mať takúto výzvu? 

Ďalej, som si prešiel ulice Sládkovičova, 10 zaparkovaných vozidiel, 3 mali výzvu, 7 nemali. 

Ulica Janka Kráľa, 6 zaparkovaných vozidiel na ceste v nočných hodinách, nemali ani jeden 

takúto výzvu. To len beriem ulice dookola, nebudem celé mesto tu čítať. Kalinčiakova, 6 

nemali, 1 mal výzvu. Puškinova, 10 nemali, Záborského, 10 nemali, bolo to 4.12. medzi 18.00 

– 19.00 h. Chcem sa spýtať, aký prakticky spôsob určenia, ktorí majú, ktorí nemajú za 

stieračom túto výzvu je určená, či je to skutočne dôstojné takýmto spôsobom občanov, ja 

nechcem hovoriť, že nejakým spôsobom upozorňovať na túto parkovaciu časť. Keď sa 

pamätáte, ja často upozorňujem na Ulicu Gorkého, Švermovu, tam sa parkuje aj cez deň 

zakázaným spôsobom, hovoríme o státí, kde má zostať 3 m široký jazdný pruh, kde celé 

mesto Trebišov je tým postihnuté. Pýtam sa, to tak budeme trestať len určitých obyvateľov 

touto výzvou, alebo budeme celoplošne postupovať? Ešte k tej Ulici Sládkovičovej, kľudne 

túto ulicu môžeme aj zjednosmerniť a bude pokoj, viaceré ulice v meste môžeme 

zjednosmerniť. Najmä tie ulice, však po Sládkovičovej prejdú denne 20 vozidiel, po 

Švermovej 300, 500 vozidiel, ten istý problém. Mne to pripadá trošku nevhodný spôsob takto. 

Ja hovorím, že treba nejakým spôsobom tých ľudí áno upozorňovať, lebo chodia tam aj 

technické služby, kde vyvážajú komunálny odpad, možno majú problém s vozidlom prejsť po 

týchto úzkych uličkách, ale je to problém myslím, že nie tohtoročný, ale viacročný a čím 

ďalej, tým viacej vozidiel nám pribúda. Mohli by ste mi na to odpovedať na tú výzvu? 

 

PhDr. Čižmár: 

Prv, než sa vyjadrí pán Cabada, len v skratke. Tie výzvy boli určite dané všetkým vozidlám 

pán poslanec, len sa nedá dosiahnuť, aby tí majitelia vozidiel si v jednotnom čase vyzdvihli 

tie papieriky spoza stieračov. Čiže, určite niektorí si už medzi časom zobrali ten papierik, 

niektorým ostal, čiže nebolo to postavené na tom, aby niekto niekoho diskriminoval, to určite 

nie. Druhá vec je tá, že tieto ulice sú postupne riešené. Tak, ako sme sa dohodli aj to sme 

deklarovali, nebudeme využívať reštrikčný postup, budeme najprv upozorňovať v dobrom 

obyvateľov, snažíme sa niekoľkonásobným pripomenutím zdôrazniť nielen to, čo si povedal, 

že je to problematické z hľadiska prejazdnosti vozidiel technických služieb, ale hlavne a na to 

upozorňujem nás prosia o nejaký zásah a upozornenie pre obyvateľov, záchranné zložky, 

hasičský záchranný zbor, rýchla zdravotná pomoc, polícia. Máme to prakticky dennodenne na 

stole tieto požiadavky, lebo mnohokrát sa nevieme dostať na miesto určenia. A ja sa pýtam, 

v prípade, že sa stane nedajbože také nešťastie ako v Prešove a hasičské auto sa nebude môcť 



dostať k rodinnému domu, potom koho za to budeme perzekuovať? Mestská polícia robí 

štandardný proces ústnym dohovorom, upozorní vodiča, potom sa snažíme písomným 

dohovorom, tzn., snažíme sa ho usmerniť a vysvetliť to aj v písomnej podobe. A tretí dôvod, 

prečo sa takto koná aj v tomto zimnom období je čistenie ulíc, odpratávanie snehu. Pretože na 

jednej strane šofér ignoruje,  nezareaguje na podnet mestskej polície, ale na druhý deň sa 

rozčuľuje, lebo nemá odprataný sneh na mieste, kde stálo jeho vozidlo a stojí na vozovke, 

nestojí na dvore, kde má na to určený priestor a všetko je to len o tom, že nám oznámi, že 

dočasne zastavil svoje auto, dočasne a stojí tam celú noc. Nepaušalizujem, neplatí to pre 

všetkých. Mnohí občania zareagovali, ale tak, ako si argumentoval osvetou  a komunikáciou 

s občanmi v prípade separácie odpadu, aj toto je bez na dlhé trate. Robíme to už po 

niekoľkýkrát na jednotlivých uliciach, nevyberáme si ulice, tzn. postupne. Zjednosmernenie 

premávky tak, ako ty navrhuješ má svoje opodstatnenie, ale nie stále. Pamätáme si prípad 

Jarkovej ulice, bol si tu v zastupiteľstve, najprv veľká petícia a zhromaždenie ľudí kvôli 

zjednosmerneniu, keď sa zjednosmernilo, opäť petícia a znovu zhromaždenie obyvateľov 

kvôli zdvojsmerneniu, tzn. k návratu  do pôvodného stavu. Takže neexistuje ideálne riešenie, 

samozrejme nikto si neosobuje patent na rozum, ale zase na druhej strane nechceme to 

okamžite riešiť len nejakými pokutami, snažíme sa upozorniť týchto obyvateľov, aby si 

uvedomili, že neškodia mestu, škodia sami sebe.  

 

Tomko: 

Ďakujem ti pán primátor, že si to tak perfektne vysvetlil. Verím, že to pochopia všetci 

obyvatelia týchto ulíc, a nielen týchto ulíc. 

 

Mgr. Cabada: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. V podstate ste celú otázku pána poslanca zodpovedali vy. Ja 

chcem iba dodať k tomu, že skutočne nerobíme na mestskej polícii žiadne rozdiely pri 

ukladaní tých výziev. Výzvy sa dávali za každé auto, ktoré v tom čase, keď tam prechádzala 

hliadka, bolo odstavené na tom mieste a snažíme sa to momentálne riešiť takým 

nekonfliktným  spôsobom. Tieto výzvy rozdávame už možno po tretí, štvrtýkrát a problém je 

skutočne v tých okrajových uliciach, kde ľudia majú miesto, aby si zaparkovali svoje 

motorové vozidlá vo dvore, ale napriek tomu to nerobia. Budeme to skúšať možno ešte aj 

inými spôsobmi na tých miestach, kde sa majitelia vozidiel nepoučia a nebudú rešpektovať 

tieto výzvy, pristúpime k závažnejším sankciám, možno tam budeme dávať papuče, možno to 

budeme riešiť v blokovom konaní, ale zatiaľ chceme fakt skutočne nejak nekonfliktne 

vyriešiť tú situáciu v Trebišove.  

 

Tomko: 

Ďakujem pán Cabada, takisto veľmi dobre ste to vysvetlili. Toto bola moja téma interpelácií, 

aby to občania vedeli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovedané: na MsZ 


