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konané dňa 25.05.2020  

 

MVDr. Ivan Hrdlík: 

Moja Interpelácia hneď nadväzuje na to, a to sú tie dlžoby, čo mestu dlhujú. Blika, 

Agroholding, ja viem, že to sú ťažko vymožiteľné. Zmenila sa ministerka, poďme to troška 

nejakým intímnym smerom, furt je to na súde, je to na súde. Skúsme osloviť veľvyslanectvo 

Dánske, skúsme osloviť, ministerka nová je, nový minister vnútra je, prokurátor bude nový, 

už sa zmenili tí sudcovia, ktorí tuná vedeli udržať len  moč a ceruzku a potom išli do 

dôchodku s veľkým odstupným, skúsme to nejak, máme tu nejaké oddelenie, viem, že to je 

nejaká ťažká úloha, ale musíme dačo robiť. Blika nám koľko dlhuje?  Milión euro? 

Agroholding 500 tis. eura, furt sa mení správca, furt je ten istý majiteľ, a furt nová firma, 500 

tis. eura za nájom. Prečo by tí ľudia mali trpieť, tí prenajímatelia, tí musia platiť a títo 

všelijakí hochštapleri, ktorí sú tuná a využívajú všelijaké diery v systéme a furt utekajú, furt 

nám utekajú tie peniaze. Skúsme sa k tej sume vrátiť, ja viem, že to bola chyba, že sa vtedy 

nezobrali tých 900 tisíc, čo nám dávali na stôl, by to bolo vyrovnané a už  by sme mali, už by 

sa nám lepšie dýchalo. Ale aj tá pekáreň, keď nemá peniaze, skúsme osloviť kompetentné 

ministerstvo spravodlivosti, alebo neviem koho, aspoň tam napísať list, nieže nedá sa, nedá 

sa, 10 rokov premlčané. Čo je premlčané? Trestný čin môže byť premlčaný? Skúsiť to 

vybojovať, žeby sme dostali aspoň majetok do správy mesta. Tá pekáreň je tam,  a furt už je  

piaty majiteľ, piaty, šiesty správca konkurznej podstaty. 

 

PhDr. Čižmár: 

V tomto prípade samospráva tak, ako hovoríš, môže konať, aj koná, len si treba uvedomiť, že 

my ako samospráva, môžeme využívať len zákonný postup, pán poslanec. To znamená, 

môžeme využiť všetky dostupné zákonné prostriedky. Čo sa týka pekárne ako objektu, 

o ktorom hovoríš, mali sme takúto možnosť, predostrela sa aj na úrovni výkonných zložiek, 

tzn. ministerstiev. Bohužiaľ ani štát nevstúpi do rokovania, kde bude handlovať cenu, dlžobu 

medzi súkromným partnerom, tzn. súkromníkom a štátom, ako takým, pretože my, ako mesto, 

by sme mali ambíciu byť súčasťou tohto trojuholníka a možno dostať sa k nehnuteľnosti, 

ktorá by mala svoje funkčnejšie využitie ako teraz. Áno, zrejme tie spoločnosti, o ktorých 

hovoríš využili medzeru v zákone tak, ako to je v mnohých prípadoch. Nevieme my, ako 

samospráva ovplyvniť zákon, ale môžem ti povedať, že v týchto veciach sa snažíme robiť 

maximum aj cez naše právne oddelenie, aj cez možnosti, ktoré nám ponúka zákon. Takže, 

toľko k tomu. Každopádne je našou ambíciou, aby to prostredie, alebo okolie v blízkosti 

pekárne pretvoriť tak, a to bolo aj súčasťou výmeny, ktorú sme zrealizovali s ministerstvom 

vnútra, ktorej súčasťou bol aj okresný úrad, pretvoriť to územie tak, aby našlo svoje 

uplatnenie vo vybudovaní a vytvorení objektov, ktoré pomôžu socializácii tých skupín 

obyvateľov, ktoré tam žijú. To znamená, školské budovy, komunitné  centrum, možno sídlo 

inštitúcií, organizácií, ktoré sú v dennodennom kontakte s nimi, ako je mestská polícia, možno 

nejaké zdravotné stredisko. Čiže toto všetko bude náplňou, ale momentálne nevieme my, ako 

samospráva zasiahnuť do právnych vzťahov, ktoré sú na jednej strane medzi súkromníkom, 

istým spôsobom aj samosprávou, čo je dlžná čiastka a potom štát, pretože je dlžníkom aj voči 

štátu, pokiaľ ja dobre viem.  

 

MVDr. Hrdlík: 

Ale by sme mohli napísať nejaké listy na ministerstvo zahraničných vecí, tu je právne 

oddelenie. 

 

 



PhDr. Čižmár: 

Áno, a v prípade Bliky sme takýto úkon aj urobili, tzn., sme im adresovali opätovnú výzvu na 

začiatok rokovaní. Záujem zo strany matky, ako Bliky, nebol, môžeme to zopakovať. Blika sa 

vyjadrila v tom duchu ako sme vám to referovali na mestskej rade, tzn., že prišla s dvoma 

ponukami, s tou prvou, ktorá bola lepšia, čo sa týka výšky, tá sa pohybovala niekde na úrovni 

900 tis. eur a potom s tou druhou, obidve boli zamietnuté. Treba podotknúť však, že súčasťou 

tej  kompenzácie, tzn., vyplatenia toho nájmu, čiastočného vyplatenia nájmu, nie celej čiastky, 

malo byť aj ukončenie všetkých súdnych sporov, v ktorých figuruje firma Blika a mesto 

Trebišov.  

 

MVDr. Hrdlík: 

Aspoň hanbu im spravme, žeby vedeli, aj kráľovnej napísať do Dánska, žeby vedela, že akých 

tu poslala podnikateľoch, čo tu za 10 rokov boli a ani korunu nezaplatili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovedané: MsZ 

 


