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MVDr. Hrdlík: 

Chcel by som sa opýtať, ako to je s tou cestou, čo ide na Sady, Nový Majer, to patrí pod 

mesto, alebo to je len taká poľná cesta?  

 

PhDr. Čižmár: 

Nie, nie je to mestská cesta.  

 

MVDr. Hrdlík: 

Tam sa nepočíta s nejakou obnovou, alebo nejakou úpravou tej cesty? Lebo tam niekto robí tú 

úpravu, pán primátor, po nejakých pásoch. To robí tej nájomca pôdy, ten Rakúšan, alebo to 

mesto robí? 

 

PhDr. Čižmár: 

Tá prvotná komplexná rekonštrukcia, ktorá bola realizovaná po Ulici Pribinovej a potom 

v časti po mostík, bola realizovaná Správou ciest Košického samosprávneho kraja. 

Predpokladáme, že keď sa plánujú nejaké investičné aktivity, tak je to v ich kompetencii, ale 

čo sa týka nejakých minimálnych úprav, nejaké vstupy na pozemky, pravdepodobne ide 

možno aj o záhradkárov, neviem.  

 

MVDr. Hrdlík: 

Ďalej, ďalej to je troška ďalej. Na dvoch, troch miestach cesta dosť taká zlá, dobre by bolo, 

keby sme ju aspoň čiastočne opravili, nie celkovo koberec nový, ale aspoň zopár úsekov. Tam 

chodia ľudia, aj žijú tam ľudia, tak neviem, či spolu s tým Nemcom, alebo mesto nejak, keď 

sa to dá, lebo viem, že aj v meste je zlá situácia, tak aspoň čiastočne dajaké veľké diery.  

 

PhDr. Čižmár: 

Určite vyzveme, alebo budeme túto vec pri spoločných rokovaniach s Košickým 

samosprávnym krajom interpelovať. V tomto roku, keď si zaregistroval, investičné aktivity 

v otázke rekonštrukcie ciest sú smerované, na niektoré dôležité cestné úseky medzi obcami 

tohto okresu, tak v južnej časti ako aj v severnej, čiže tu v blízkosti okolí mesta Trebišov. 

Predpokladám, že vzhľadom na množstvo finančných prostriedkov, ktoré sú na to vyčlenené 

budú riešiť prioritne práve tie. Ak bude na to možnosť, určite budeme sa snažiť, aby sme 

dosiahli rekonštrukciu, alebo aspoň čiastočnú úpravu aj tohto úseku. Nie je to náš cestný úsek, 

ale snahou bude, aby sa aspoň provizórne opravil. My sme niektoré zásahy urobili, ale to sme 

urobili napr. v záhradkárskych oblastiach neďaleko za mostíkom po dohode aj tam 

pôsobiacimi záhradkármi. Ale vravím, toto je skôr vec  na rokovanie, nie je to naša cesta, 

takže bude to predmetom rokovania.  

 

 

 

Zodpovedané: MsZ 


