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MVDr. Hrdlík: 

Ja len tak v skratke by som chcel povedať. Tá budova, stará kaska, veľmi dobre dopadla tá 

rekonštrukcia, sa mi zdá, že sa stala taká dominantná v Trebišove. Pekné to je, len keby sme 

fakt troška pritlačili na tých majiteľov toho námestia tam, žeby zrekonštruovali ten Tokaj, 

alebo niečo spravili. Škoda to je, aj Tokaj aj čo je pri Priori, čo sme tiež predali, nešťastné to 

bolo.  Pekné to je, ten Trebišov dostáva inakší tvar, všetko, ale chcel by som ešte na pani 

doktorku, veľmi trefne povedala, žeby sme nezaspali na vavrínoch. Ten park je tiež také 

centrum, dávajme si pozor, žeby sa nestalo to, čo v Nitre, dajaké deti sa prechádzali okolo 

rieky  spadol strom. Treba to dajak doriešiť, upozorniť tých ľudí, žeby nechodili, žeby dajaké 

nešťastie sa nestalo. Fakt, tí ľudia teraz chodia, sú obmedzení, chodia do parku, žeby sa niečo 

nestalo. Tie stromy sú fakt prestarle, zhnité a nebezpečné. 

A ešte tretia vec, tie meliorácie, čo povedal na začiatku. To komu patria tie meliorácie? Však 

tie jarky niekedy pamätám za našich čias sa furt vykášalo, furt tam chodili na brigádu a teraz 

už ani jarky  nie    sú, už je rovina, však to už zarastené všetko je. Furt o tom hovoríme,  a furt 

nie to je  majetok meliorácii, ja neviem, to existujú tie meliorácie? Treba ich vyzvať potom, 

však tu zatápa potom, voda z tých polí ide, žiadne jarky, žiadne nič a oni sa chvália a berú 

peniaze.  Neviem, či dobre som povedal, ale hovorím, tie jarky ani nefungujú tam.  

Mgr. Ostrožovič: 

Ja som len chcel doplniť, čo povedal Ivan o toľko, že v podstate, čo sa týka toho námestia. 

Nejakú verejnú výzvu na majiteľov, nepotrebujeme to odkupovať, len aby spoločnými silami, 

tzn. oni svoje, my svoje, spoločným projektom by sme dali do poriadku túto časť mesta, to 

námestie ako celok. Samozrejme, my nemôžeme investovať tam, ale oni môžu do svojho 

zainvestovať tak, aby to vyzeralo. Neviem, či už takéto niečo bolo, ale tak nejak verejne ich 

proste vyzvať alebo vyzývať, aby obyvatelia videli, že nie je to chyba mesta. Nie mesto je 

nečinné, ale tí, ktorí by mali tiež sa starať o svoj majetok, keďže je to v strede mesta, tak by to 

bolo asi veľmi vhodné. Možno takáto nejaká investícia, výzva.  

PhDr. Čižmár: 

Budem sa snažiť byť diplomatický. Takéto výzvy aj v rámci rokovaní, požiadavky, aby sa 

nejak scelistvil tento priestor a možno aj doriešila otázka budúcnosti budovy bývalého hotela 

Tokaj a okolia, boli vznesené na pracovných stretnutiach. Tí, ktorí sú pamätníkmi 

z predchádzajúceho funkčného obdobia vedia, že súviseli s riešením súdnych sporov, ktoré sú 

stále živé a aktuálne. Zatiaľ ten posun zo strany vlastníka nebol zaznamenaný, alebo resp. bol 

postavený skôr na požiadavke, aby mesto splnilo nejaké finančné požiadavky, vyčíslené 

škody, ktoré by malo zaplatiť protistrane, ale k tomu sme bohužiaľ nevedeli pristúpiť, ani 

nemohli pristúpiť, pretože tie boli viazané na prebiehajúce súdne spory, či už v priemyselnom 

parku alebo zelenom parku a zatiaľ mesto v nich bolo úspešné, takže sme nevideli dôvod na 

nejaké finančné plnenie protistrane. Aj z uvedeného dôvodu, či už v prípade výziev, alebo 

nejakých požiadaviek, prosieb na doriešenie tejto situácie sa situácia nepohla. Čo však viem 

povedať, riešime tak, ako v prípade budov aj v prípade námestí to, čo je v našich možnostiach 

tak, ako som avizoval, budeme sa zaoberať otázkou úpravy priestoru, ktorý patrí mestu, časť 

námestia, ktorá patrí mestu a sme v štádiu prípravy a riešenia aj okolia predaného majetku, 

tzn. budovu, niekdajšiu budovu Domu služieb, ktorá chátra a vieme si predstaviť, že 

postupnými krokmi dosiahneme to, aby sme časť tejto lokality dokázali upraviť do takej 

podoby, aby to tam nešpatilo. Takže, nechcem zbytočne predbiehať situáciu, robíme v rámci 



možností, hlavne finančných možností mesta, ale určite je našou snahou a cieľom nielen ostať 

pri rekonštrukcii kasky, ale postupne upraviť aj okolie, tzn. námestie. Ak budeme mať spätnú 

odozvu, že vlastníci by radi riešili otázku budúcnosti hotela a rekonštruovali ju, tak bude to na 

všeobecný prospech. My momentálne nedisponujeme takým obnosom finančných 

prostriedkov, aby sme dokázali naplniť ich požiadavky, hlavne, čo sa týka napr. predaja alebo 

vysporiadania záväzkov, ktoré aj tak sú predmetom súdneho sporu a  ktoré mesto napadlo 

a resp. reagovalo v súdnom spore, takže v tomto prípade bohužiaľ sme odkázaní aj na 

výsledok v týchto súdnych konaniach. Tak, ako som hovoril, v niektorých už, ktoré boli 

ukončené sme boli úspešní, ďalšie pokračujú, budeme musieť  byť asi v tomto prípade 

trpezliví.  

Čo sa týka otázky parku, samozrejme my pokračujeme ďalej aj čo sa týka úprav. Tak, ako 

sme avizovali, predložili sme žiadosť na získanie nórskych fondov v prípade rekonštrukcie 

starej telocvične v parku. Máme záujem postupne upravovať, čistiť priestory, zveľaďovať,  

istým spôsobom nápomocné je tomu aj Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, ktoré  

ako ste si všimli tak zveľaďuje priestor v parku, ktorý spadá do správy KSK. 

No a čo sa týka meliorácií, výzvy priamo melioráciám zo strany mesta išli, niekoľkokrát sme 

sa dotazovali, zasielali žiadosti. Častokrát sa však stretávame s odozvou, že nie sú dostatočné 

finančné prostriedky zo strany štátu na to vyčlenené, aby meliorácie mohli vykonať takýto 

zásah a preto tá konečná zodpovednosť potom zvykne spadnúť na samosprávu, pretože tá sa 

snaží urobiť všetko preto, aby občania mesta neboli trestaní. Takže, čo sa týka 

hydromeliorácií, áno vykonávame pravidelný monitoring, takisto išli aj upozornenia a žiadosti 

na to, aby hydromeliorácie vykonali zásah, ale neostávame len pri písaní žiadostí, ale aj 

konáme. Takže aj v južnej časti mesta, konkrétne pri domovej časti tu na juhu, aj v prípade 

časti za koľajami a potom aj v Milhostove bude vykonaných niekoľko úkonov, ktoré majú 

prispieť k zlepšeniu tejto situácie.  
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