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Tomko: 

V prvom rade sa chcem poďakovať vedeniu mesta a zvlášť primátorovi mesta za zvládnutú 

situáciu pri pandémii. Fakt pán primátor, si odviedol kus poctivej práce, neviem, či vôbec 

máme v meste Trebišov jedného nakazeného. Neviem, nemám tú informáciu, mohol by si 

potvrdiť, alebo vyvrátiť moje slová. 

Teraz mám tú interpeláciu na Technické služby mesta Trebišov, na pána riaditeľa, aby nás 

oboznámil so situáciou ohľadom jarného upratovania, najmä prečo nebudú tie veľkoplošné 

kontajnery, ako občania boli na to zvyknutí, z akého dôvodu, keby mi vedeli vysvetliť, lebo 

občania sa ma dotazovali, prečo nebudú tie kontajnery.  

 

PhDr. Čižmár: 

Ak môžem prv, než sa vyjadrí pán riaditeľ Davala. Ďakujeme za slová, aj od pána dr. Hrdlíka, 

aj od vás pán poslanec. Treba však povedať, že v skutočnosti najväčšie penzum práce odviedli 

príslušní zamestnanci, tzn. tí, ktorí boli priamo v dennodennom kontakte v teréne, mám tým 

na mysli hlavne mestskú políciu na čele s pánom náčelníkom a jeho zástupcom. Chcem sa 

poďakovať všetkým príslušníkom mestskej polície, pretože tí boli, tí, ktorí boli v čase šíriacej 

sa pandémie priamo v ohrození a v dennodennom kontakte s potencionálnymi nosičmi. Ďalej, 

veľkú časť práce a to v spolupráci s mestskou políciou urobila naša rómska poriadková 

služba, to sú tí chlapi, ktorých stretávate v uliciach mesta. Aj z toho dôvodu, čo nastalo, boli 

vo veľkej miere presúvaní na zabezpečovanie situácie v rómskej osade, konkrétne veľkú časť 

svojho úsilia venovali hlavne pri dennodennom kontakte s obyvateľmi  rómskej osady, keď 

bolo potrebné ich usmerňovať upozorňovať, poučovať, potom pri testovaní, ktoré bolo 

zrealizované hneď na začiatku šírenia sa pandémie. Poďakovanie patrí, a to treba samozrejme 

povedať aj do mikrofónu zdravým regiónom, ktoré spolupracovali s mestskou políciou 

a s rómskou poriadkovou službou, no a potom to boli aj všetky príslušné inštitúcie, pretože 

veľmi dobrá bola spolupráca bola aj s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, s úradom 

splnomocnenkyne rómskej komunity, no a s príslušnými ministerstvami, pretože aj to 

testovanie, ktoré ste zaregistrovali prostredníctvom médií, bolo riešene s vojenskými 

špecialistami a výrazne nám v tom pomohlo aj okresné riaditeľstvo policajného zboru. Takže, 

treba si uvedomiť, že tá celková práca, ktorá bola vykonaná, bola prácou viacerých zložiek. 

Každý k tomu pristúpil maximálne zodpovedne a každý má istý podiel na tom, že sa ju 

podarilo dúfame zvládnuť k spokojnosti. Z toho, z tej otázky, čo sa týka nejakého výskytu, 

my sme nemohli narábať s nejakými oficiálnymi údajmi, dostávali sme len sprostredkované 

informácie. Tí, ktorí boli evidovaní, ako obyvatelia tohto mesta, tí boli zachytení ešte 

v záchytných centrách, čiže nepohybovali sa tu v meste. Čo sa týka nejakej prevencie, stále 

budem v prvom rade zdôrazňovať to, že sme našli pochopenie u mnohých ľudí, ktorí na úkor 

svojho vlastného času aj prostriedkov, sa rozhodli nám pomôcť, hlavne napr. pri šití rúšok, tu 

prítomná pani riaditeľka Špeciálnej školy internátnej v Trebišove a jej pracovníci, majstri 

odbornej prípravy, ktorí vlastne len za materiál nám dodávali na týždennej báze. To isté 

urobila Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta majsterky a majstri, ktorí bez 

akéhokoľvek váhania nám ponúkli pomoc a zabezpečili rúška pre všetky citlivé, resp. rizikové 

skupiny obyvateľov. No a samozrejme nesmieme zabudnúť na technické služby, bez práce, 

ktorých by asi a toho režimu  asi ťažko by sme zabezpečili čistotu a dezinfekciu tých 

problematických miest v meste Trebišov. Za to všetkým ďakujem ja.  



Čo sa týka jarného upratovania, prv, než to povie pán riaditeľ, bolo to spoločné rozhodnutie 

mesta aj technických služieb, nie preto, žeby sme nechceli umožniť obyvateľom, ale vstúpili 

do toho dva faktory. Prvý, že bolo jasne dané, aby došlo k maximálnemu obmedzeniu toho, 

aby sa ľudia niekde stretávali a niečo vynášali, alebo zhromažďovali a tomu zodpovedá aj 

jarné upratovanie. Viete veľmi dobre, že k takémuto kroku sa odhodlalo mesto Prešov, ale 

potom s tým malo vážny problém, lebo sa dostali do nezávidenia hodnej situácie, keď sa ten 

odpad zhromažďoval. My sme zberný dvor, ako taký, nechali zabezpečený pre dovoz odpadu 

ako takého, boli rozšírené, dokonca predĺžené otváracie hodiny. Mali sme tam umiestnených 

pracovníkov, ktorí pomáhali ľuďom pri spracovaní, resp. pri odovzdávke toho odpadu. No 

a čo sa týka možných kapacít, my sme obmedzili režim aj technických služieb, išli len na 

určitý percentuálny výkon a druhá vec je, že bolo potrebné aspoň v tejto dobe obmedziť 

akúkoľvek možnosť toho, aby sa ľudia dostávali do nejakého bezprostredného kontaktu, 

s takýmito problémami miestami. Možno viete, možno nie, aj z ústredia práce, sociálnych 

vecí a rodiny, bolo nám zadané nariadenie, ktoré hovorilo o tom, aby sme prácu aktivačných 

zložiek, ktoré sme využívali na tento účel, sme obmedzili, resp. pozastavili. Čiže, my sme ani 

nedisponovali s personálnym zabezpečením na takéto upratovanie. Preto sme aj vyzvali, 

upozorňovali, informovali ľudí, aby ak sa rozhodnú upratovať, čistiť, aby tak urobili, čo im 

samozrejme zakázať nemôžeme, ale aby na umiestňovanie odpadu využívali zberný dvor. Ak 

nastala problémová situácia, tzn. ak išlo o starých ľudí, nevládnych a mali takýto problém, na 

požiadanie na telefonickú výzvu, technické služby zabezpečili odvoz.  

 

Tomko: 

Ja len kvôli tomu, žeby opäť sa nevytvárali nejaké čierne skládky v prírode, lebo tí ľudia si to 

vysvetlia po svojom a preto som sa ozval, žeby ste to vysvetlili občanom, kvôli čomu tie 

veľkoplošné kontajnery toho roku pri jarnom upratovaní nebudú.  

 

PhDr. Čižmár: 

Samozrejme platí to, čo poznajú ľudia z iných rokov. Ak to dovolí situácia, čo dúfam, že áno, 

jesenné upratovanie pobeží v riadnom režime, takisto aj v ďalších rokoch plánujeme zachovať 

tento formát.  

 

Tomko: 

Preto by som chcel aj touto cestou  poprosiť vedúceho mestskej  polície, žeby si viac všímali 

občanov, ktorí ťahajú prívesné vozíky s odpadom, alebo majú niečo na tom vozíku, aby to 

viac kontrolovali, či to nevyvážajú niekde do prírody. Lebo bolo to doposiaľ sledované, teraz 

sme to tak trošku upustili od toho, ale môže to opäť začať, najmä ten nebezpečný odpad. 
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