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MUDr. Tomko: 

Ďakujem predstaviteľom technických služieb za promtné riešenie problémového osvetlenia na  

Nižnianskej ulici, lebo niektorí obyvatelia už z toho boli ozaj nervózni  a reagovali dosť ostro 

voči technickým, voči predstaviteľom mesta, aj voči nám poslancom. Takže prvá vec, vďaka. 

Dúfam, že to bude v poriadku, ak nie, tak to nahlásim jednoznačne, aby sa to riešilo.  

Predpokladám, že v priebehu korona krízy, kosenie pokračuje ďalej. Pretože južná časť zase 

je trošku  ochudobnená a na Mlynskej ulici je pomaly metrová tráva. Takže poprosím, aby sa 

to vyriešilo.  

 

PhDr. Čižmár: 

V prípade Nižnianskej ulice, išlo o dlhodobý problém, ktorý bol spôsobený stavebným 

zásahom, neplánovaným stavebným zásahom, nie našich zložiek, čiže poruchou, ktorá bola 

spôsobená cudzou osobou. To technické riešenie si vyžadovalo trochu viacej času, začo sa aj 

ospravedlňujeme obyvateľom, len v čase zimy nebolo možné túto situáciu vyriešiť okamžite.  

 

Davala: 

Vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, dovoľte, aby som poďakoval pánovi dr. 

Tomkovi za poďakovanie, ale zároveň mu aj oznámil, aj všetkým občanom, že pokiaľ sa budú 

robiť také zásahy v rámci nejakých stavebných úprav a je tam vedenie, hovoríme teraz 

o verejnom osvetlení, tak bolo by vhodné, aby ten občan, ktorý to poškodí a potom to opraví, 

nám to aspoň nahlásil, aby sme to skontrolovali. Čiže toto je tam ten problém, že pri 

stavebných úpravách dvorov a predzáhradiek došlo k poškodeniu tohto vedenia a potom tam 

ten problém pretrváva, či už to zamokne, lebo jednoducho je to neodborne urobené. 

K druhej otázke, čo sa týka kosenia. Kosenie prebieha, dnes konkrétne na západnej časti 

mesta Trebišov, tzn., Ulica Záborského, 17. novembra a priľahlé a zajtra pokračujeme, ak 

nám to počasie umožní, sa presunieme na dolnú časť a budeme postupovať znova po hlavnej 

ulici. Jednoducho situácia je taká, aká je, robíme v maximálnom nasadení tak, ako spomínal 

už pán primátor, technické služby od 1. apríla idú s 50 % personálnym nasadením a to len 

z toho dôvodu, aby sa predišlo prípadne nejakej nákaze, lebo viete dobre, že u nás sú 

zamestnanci z tých najrizikovejších skupín. Čiže robíme, ako stíhame, robíme s čím máme, 

verím tomu, že to dáme všetko do poriadku.  

 

PhDr. Čižmár: 

Ja už len doplním, že ten formát, toho zníženého pracovného výkonu súvisí aj s tým, že 

technické služby boli požiadané o to, aby v rámci činnosti došlo k výraznej úspore aj 

z dôvodu, ktoré som spomenul v úvode, že výška podielových daní, ktoré sú presmerované, 

momentálne pre samosprávy nepostačuje, aspoň v našich podmienkach na zabezpečenie 

chodu škôl, technických služieb, mesta Trebišov v takom režime, ako to poznáme z mesiacov 

spred pandémie.  
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