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11. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

konané dňa 17.02.2020  

 

 

Tomko: 

Interpelácia je na sídlisko Juh, križovatka ciest, to je interpelácia na Technické služby 

mesta  Trebišov. L. Sáru a B. Nemcovej, tam je zelený pás, ostrovček zeleného pásu, už som 

upozorňoval viackrát, choďte sa tam pozrieť, jak to tam vyzerá. Je tam prepadnutá pôda aspoň 

do 30 cm hĺbky, kde všetko blato sa vynáša na cestu. Ja som upozorňoval na to vtedy, jak tam 

boli výkopové práce. Tá firma, ktorá tam robila výkopové práce nedala to do pôvodného 

stavu. Oni to len zahrabali a vysýpali tam nejakú suť a toť vsio. Poďte sa tam pozrieť, jak to 

tam vyzerá.  

 

PhDr. Čižmár: 

Bude to v pláne úpravy, ale čo sa týka termínov, teraz ti aktuálne neviem k tomu zodpovedať. 

Všetky zásahy do zelených pásov podliehajú súhlasu príslušného úradu. Je dohodnutý stály 

harmonogram pri takýchto zásahoch, tzn., kedy musí byť upravené v provizórnom stave 

a kedy sa dáva do pôvodného stavu. Je pravdou aj to, že častokrát aj po finálnej úprave 

dochádza k znehodnoteniu tým, že zasahujú do týchto zelených pásov vozidlá. Sám dobre 

vieš, každoročne sa rieši plán revitalizácie zelených priestorov v meste, tak tomu bude aj 

v tomto roku, čiže môžem ťa ubezpečiť, že v prípade tejto časti, bude to úloha pre technické 

služby, konkrétne pre časť  mestského hospodárskeho strediska, ktoré sa zaoberá touto 

činnosťou a ak je to potrebné, tak to bude odkonzultované aj s firmou, alebo spoločnosťou, 

ktorá mala zabezpečiť uvedenie do pôvodného stavu.  

 

Tomko: 

Takisto nadväzne na sídlisko Sever, opäť Technické služby mesta Trebišov, Ternavská ulica, 

tá istá situácia. Zelený ostrovček, znečistený parkovaním áut, a tiež odporúčam, choďte sa 

tam pozrieť ako to tam vyzerá, blato, blato, blato.  

 

PhDr. Čižmár: 

V prípade sídliska Juh a sídliska Sever, parkovanie, problém zelených pásov, resp. 

ostrovčekov, to už bolo zodpovedané, bude to podliehať úprave, revitalizácii v čase vegetácii, 

tzn., keď to dovolí počasie, tak ako aj v ostatných častiach mesta.  

 

 

 

 

 

Zodpovedané: MsZ 

 


