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Tomko: 

Interpelácia je na oddelenie výstavby. Už niekoľko rokov žiadam o opravu stavebných 

spomaľovačov, tzv. stavebných prahov na Ulici M. R. Štefánika. Teraz chcel by som od vás 

písomnú odpoveď na moju interpeláciu, prečo sa to nedá v meste Trebišov. Zjavne, že bola 

porušená norma TP-023, možno sú niektorí už na mňa nervózni, neviem, či ju mám čítať, či 

ju nemám čítať, ale odovzdal som ju pánovi primátorovi. Je to norma, ktorá je určená 

ministerstvom dopravy, ako má vyzerať stavebný spomaľovací prah. Nebudem vás tu 

zaťažovať týmto, viete, že to ja už niekoľko rokov interpelujem, preto vás žiadam, aby ste mi 

písomne odpovedali, či dá sa vôbec  v Trebišove tieto spomaľovacie prahy opraviť, či sa 

nedajú, či sa dá nejaký z nich zrušiť, či sa nedá. Viem, že mi už pomohol aj pán poslanec, Ing. 

Telepovský, neviem, či ešte si stojí za tým, ale ja vás žiadam, buďte takí dobrí, písomne mi 

odpovedajte, či sa to dá, alebo sa to nedá, lebo je to už päť ročná záležitosť, čo s tým 

narábam. Ďakujem, nemusíte mi teraz odpovedať. Ešte dôvod, prečo tie spomaľovače. Možno 

ste si všimli v poslednej dobe, že všetka premávka motorových vozidiel sa presunula na 

Komenského ulicu, kde sa už tvoria na svetelnej križovatke dosť silné kolóny najmä 

v ranných a poobedňajších hodinách, kde už na trikrát, na štyrikrát sa prechádza táto svetelná 

križovatka od Kauflandu smerom vpravo, vľavo a už na stanicu, takže tu je ten dôvod. Keď 

som zisťoval u vodičov, každý radšej sa bráni tým spomaľovačom a kto môže, každý to 

obchádza. Takže nespĺňa to ten účel, ktorý to malo niekedy spĺňať, žeby som vám zvýraznil, 

prečo to bolo zrobené, mala tam byť oddychová zóna mesta Trebišov, ono to padlo. 

Oddychová zóna nie je, ale spomaľovače zostali. 

 

PhDr. Čižmár: 

V prípade spomaľovačov a tej argumentácie, áno, tento návrh som od teba dostal koncom 

minulého týždňa, budeme sa ním zaoberať a predložíme aj stanovisko. Zase na druhej strane 

si nedovolím celkom súhlasiť s tým, že sa presúva doprava na Komenského ulicu. Treba si 

uvedomiť, že Komenského ulica v Trebišove je významne špecifická, pretože súčasťou tejto 

ulice, keď to berieme od severu je autobusová, vlaková stanica a pokračujeme ďalej veľkým 

obchodným centrom Kaufland a následne všetkými významnými stredoškolskými 

inštitúciami, tzn. cirkevnou strednou odbornou školou, súkromnou DSA, obchodnou 

akadémiou, štátnym gymnáziom a potom následne nemocnica, takže je tam prirodzený presun 

obyvateľov a žiakov, je tam aj naša Základná škola na Ulici Komenského. Tie spomaľovače 

samozrejme plnia aj svoju úlohu, ale ich riešenia, alebo ich úprava tak, ako si naznačil bude 

predmetom každoročného rokovania s dopravným inšpektorátom, alebo technickými 

zložkami mesta Trebišov.  

 

 

 

Zodpovedané: na MsZ (písomná odpoveď) 


