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Ing. Bobík: 

Ja mám jednu interpeláciu, pokiaľ by to bolo možné. Chcel by som poprosiť, predpokladám, 

že organizačné oddelenie, ak by bolo možné pripraviť v rámci mestskej časti Milhostov 

evidenciu adresných miest, resp. adries v rámci ulíc súpisných, orientačných čísel. Je to taký 

pozostatok, ktorý nám zostal ešte z éry 1987, keď sa Milhostov pričlenil k Trebišovu. Stretol 

som sa už na viacerých miestach s tým, že v informačných systémoch verejnej správy vo 

väčšej časti už ako náhle zadáte mesto Trebišov, tak ulica, súpisné, orientačné číslo je 

povinné. Táto povinnosť myslím, že už niekoľko rokov zo zákona vyplýva. Čiže my ulice 

máme všeobecne záväznými nariadeniami schválené  v rámci Milhostova, dokonca sú 

uvedené smerovky, ale doposiaľ v centrálnom systéme podľa ktorého vydáva ministerstvo 

vnútra doklady, je stále namiesto ulice uvedený  Milhostov a súpisné číslo. Pokiaľ viem, ak si 

dobre pamätám, v tom čase som ešte nebol poslancom, ale myslím, že v roku 2014 v rámci 

komisie v Milhostove sme mali nejaký nultý materiál alebo sa o tom len hovorilo, teraz si už 

nespomeniem, žeby sa mali prideliť súpisné orientačné čísla a ulice tak, ako sú a následne ako 

keby aktualizovať centrálny systém, ktorý spravuje ministerstvo vnútra tak, aby nové 

doklady, občianske preukazy, pasy atď. boli ako keby už vydávané  s týmito oprávneniami, 

lebo komplikuje to už dnes niektorým ľuďom život. Ja sám mám, keďže obchodný register si 

žiada ulicu, tak mám nejakú ulicu, firma disponuje ulicou, na občianskou preukaze ale mám 

iba Milhostov 227. Čiže asi bolo by vhodné nejakým spôsobom urobiť k tomu nejaké 

informácie, aby sa následne potom na komisii najbližšej alebo v prípade ak budeme mať 

materiály, prebrali, dali potom samozrejme informácie občanom, aby sa v nejakom čase 

dostali k tomu, aby sme tie adresy mali tak, ako bežní, ostatní obyvatelia Trebišova, tzn. ulica, 

súpisné, orientačné číslo.  

 

PhDr. Čižmár: 

Jednak požiadam organizačné oddelenie, ale zároveň dávam aj do pozornosti Komisii pre časť 

Milhostov, aby sa táto vec riešila v čo najskoršom termíne. Musím povedať aj za evidenciu 

obyvateľstva, za oddelenie, že tieto fakty sa dávajú do poriadku skrz vlastne celého roka, lebo 

také isté problémy ohľadne adresných bodov sme mali aj v samotnom meste, ktoré nám 

avizovali občania. Takže rieši sa to priebežne, ale ako celok v prípade Milhostova určite je to 

potrebné riešiť aj kvôli iným evidenčným formalitám, ako si spomenul pán poslanec. Takže 

poprosím do ďalšieho zasadnutia, rokovania, dať nejakú informáciu o riešení. 
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Vec 

Odpoveď na interpeláciu č.108/2021 

-zaslanie                                            .      

  

 

 

     Na 21. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa 20.09.2021 bola z Vašej strany  v rámci 

bodu  č. 4  vznesená interpelácia ohľadom určenia orientačných čísel a označenia ulíc v Mestskej časti 

Milhostov z dôvodu problémov pri zadávaní adries do informačných systémov. 

     Mesto Trebišov bude v uvedenej veci postupovať v zmysle platného VZN mesta Trebišov č.122/2012 

o určení názvov ulíc v Mestskej časti Milhostov a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len “ zákon o obecnom zriadení “). V uplynulom 

období bolo obtiažne pristúpiť k určeniu názvov ulíc a orientačných čísel kvôli plynúcim (na seba 

nadväzujúcim) lehotám súvisiacim s voľbami a sčítaním obyvateľov, nakoľko podľa § 2d zákona o 

obecnom zriadení odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb 

prezidenta Slovenskej republiky alebo ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do Európskeho 

parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy, miestneho referenda alebo sčítania obyvateľov, 

domov a bytov nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov 

obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene 

číslovania budov.  

      Určením názvu ulice a orientačného čísla  bude každý občan Mestskej časti Milhostov po dovŕšení  

veku 15 rokov  (ku dňu 06.10.2021 je počet týchto občanov 459) povinný podľa § 3 ods. 7 písm. a)  

zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  požiadať 

o vydanie nového občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti skôr vydaného občianskeho preukazu, 

ktorý  bude považovaný za neplatný podľa § 11 ods. 1 písm. e) uvedeného zákona, nakoľko obsahuje 

neplatné alebo nesprávne údaje.  

     S ohľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu, ktorá obmedzuje režim a prevádzku 

na pracoviskách MV SR a zároveň sťažuje občanom prístup k službám jednotlivých inštitúcií, preto 

mesto  Trebišov  dospelo  k  záveru, že pristúpi k určeniu názvov ulíc a orientačných čísel až   koncom  
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roka 2022 t. j. po voľbách do orgánov  samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov. Do 

uvedeného termínu jednotlivé organizačné zložky mesta Trebišov (oddelenie organizačné a oddelenie 

výstavby a majetku) pripravia všetky administratívne podklady potrebné pre bezproblémovú realizáciu 

celého procesu.   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Mgr. Peter Sovák 

 prednosta  

 

 

 


