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18. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

konané dňa 15.02.2021  

 

MUDr. Vasilková: 

Ako funguje jazierko, teda výmena vody a čo s vinárňou, ktorá tam teda mala byť? 

 

PhDr. Čižmár: 

V prípade úpravy čistenia rybníka, sme takéto aktivity vyvíjali v minulých rokoch, 

koordinujeme ich aj s tunajším rybárskym zväzom, ktorý zastupuje tu prítomný pán poslanec 

Tomko. Všetky činnosti, ktoré súvisia so správou rybníka, sú vykonané po dohode týchto 

dvoch organizácií, tzn. mesto a tunajší rybársky zväz. Našou snahou je, aby  ten rybník okrem 

nejakej spoločenskej hodnoty, ktorú máme možnosť využívať ako občania v prípade 

člnkovania, ponúkal aj tú druhú pridanú hodnotu v tom, že je chovným rybníkom. A toto už je 

vlastne v správe a na zodpovednosť práve tunajších rybárov. Takže áno, vyvíjame aktivity, aj 

sa realizujú v priebehu roka. Sú koordinované tak, aby sme zachovali ten charakter, ktorý 

ľudia  poznajú. 

No a čo sa týka vinárne, vináreň ako taká, bola predmetom projektu, ktorý bol realizovaný 

ešte dávnejšie. Následne sa stala aj predmetom súdneho sporu, tzv. zelený park, ktorý je 

naďalej živý a prebieha, takže konkrétne úpravy, zásahy, prípadne nejaké rekonštrukcie 

momentálne nie sú možné. V tomto prípade prebiehajú na úrovni mesta a spoločnosti, ktorá 

realizovala zásah a úpravu parku, prebieha súdny spor a my len dúfame a budeme radi ak 

budeme v ňom úspešní. Tento spor prebieha už myslím tretie funkčné obdobie. Takže sami 

sme zvedaví na výsledok a v prípade, že tento súdny spor bude úspešný pre mesto, tak bude 

priestor na to, aby mesto mohlo v aktivitách na zveľadenie, prípadne na obnovu tohto objektu 

pokračovať ďalej.  

Tomko: 

Ja len chcem doplniť informáciu ohľadom mestského rybníka, pani poslankyni Vasilkovej, 

ohľadom výmeny vody v rybníku. Tento rybníček náš mestský, my ho využívame ako chovný 

rybník, Slovenský rybársky zväz Trebišov. Je prietočný. Čo to znamená v reči zrozumiteľnej. 

Dokážeme ho napúšťať a dokážeme ho vypustiť v prípade potreby. To znamená, dokážeme aj 

obmeniť vodu v tomto rybníku, tzn., že voda nám nestojí a nezapácha. Pravidelne to robíme 

štyrikrát, päťkrát v roku v spolupráci  s SVP, lebo oni majú ten napusť, práve na Trnávke 

a bez ich súhlasu my nemôžeme túto vodu dopĺňať. Je tam dobrá spolupráca, není žiadny 

problém, tzn. vodu dokážeme v tomto rybníku, pokiaľ dôjde k poklesu hladiny, alebo voda 

zapácha dokážeme celú vodu vymeniť, to nie je problém. Problém máme prakticky teraz, 

v zimnom období pokiaľ sa vytvorí na rybníku ľad v takej hrúbke, že sa tam dá korčuľovať. 

Ja by som aj touto cestou chcel poprosiť vedenie mesta keď sa dá, uzatvoriť tú časť okolo 

rybníka, tu, kde je to amfičko a  korčuliari aby sa korčuľovali len na ploche pod kryptou alebo 

na ploche, tej voľnej ploche, žeby nechodili dookola toho rybníka, lebo je tam zimovisko rýb, 

je tam najhlbšia voda, čo sa týka hĺbky vody v rybníku, je tam priemerná hĺbka 1,50 m. Tým 

pádom, že je to zimovisko, je pravidelne korčuliarmi navštevované, tak ryba nemá kľud 

v zimnom období. Preto by som chcel poprosiť, keď sa dá korčuľovať, lebo som videl včera 

na fejsbuku i napriek tomu, že padajú stromy, spusta korčuliarov tam bola. Neviem, či je to 

pravda, či je záber nejaký starý, ale skúsme aj k tým rybám byť trošku taký ohľaduplní 

a vytvoriť im to zimovisko. Asi toľko k tomu parku.  

Zodpovedané: MsZ 


