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MVDr. Hrdlík: 

Mám jednu interpeláciu. Tá interpelácia je od občana, ale odo mňa, občana. Týka sa cesty, 

Trebišov – Nový Majer, Sady. Tam je zrekonštruovaná, vďaka VÚC, pán primátor, v dvoch 

fázach to bolo zrekonštruované. Tá cesta je teraz celkom pekná, dobrá, ale sa stáva tam 

nejakou pretekárskou dráhou. Ja som tak troška upozornil aj pán zástupcu polície, a on 

povedal mi, že dosť to je, „tá cesta patrí pod štátnu políciu, hej ?“, dosť to tam je nebezpečné, 

jedná vec a druhá vec je, že vidím, že tam tie vozíky s tým odpadom stále  chodia. Tam by 

trebalo dať tam kamery a troška to monitorovať, lebo vidím, že to tam stále ide, Sady, Nový 

Majer a ďalej do tých neobývaných častí a tam sa to vyváža. Keby sa to troška monitorovalo, 

možno zistíme aj nejaké lásky nechcené tam, na monitore, to nevadí, to patrí k tomu. 

Pochvala patrí tej stavebnej skupine našej. Vidím, že urobila takú oddychovú zónu za 

gréckokatolíckym kostolom a Amadeom. Vidím, že šikovne to spravili a aj pekne to spravili. 

Pán Ing. Kereštan tam bol dennodenne, ja som ho videl, som monitoroval a je dobre spravené 

a sa mi zdá, že spĺňa aj účel, tá oddychová zóna.  

 

PhDr. Čižmár: 

Ten spájajúci chodník, ktorý tam vzniká s plochami na sedenie, je dôsledkom toho, že boli 

sťažnosti mnohých ľudí, tí ktorí opúšťali chodník a odchádzali z priestorov od kostolov, či už 

grécko alebo rímskokatolíckeho sa dostávali priamo na cestnú komunikáciu. Nemali možnosť 

sa dostať k autu tak, aby prechádzali bezpečnou zónou, čiže chodníkovou časťou. Preto bolo 

navrhnuté riešenie, aby sa využila časť zelenej plochy, ktorá navyše ponúkala možnosť 

napojiť sa potom následne, čo dúfam, že sa aj zrealizuje na chodník smerom k športovému 

štadiónu. Takže áno, je to výsledok činnosti pracovnej skupiny. Myslím, že ich činnosť sa už 

osvedčila aj tým, že pracovali a myslím, že aj celkom pekne upravili prostredie pri športovej 

hale, kde celé to námestie, či už hlavná časť alebo vedľajšia, je práve výsledkom ich práce 

a práve preto by sme radi pokračovali v tejto činnosti aj v nasledujúcich obdobiach. Myslím, 

že takto sa dá revitalizovať množstvo priestorov v meste. My už máme v pláne napr. činnosť 

alebo aktivity aj v tvojom interpelovanom bode z minulých zastupiteľstiev, a to je 

medzipriestor medzi kostolmi, kde sa ráta s vytvorením odstavných plôch, takisto na sídlisku 

Sever na ploche, ktorú sme získali nájomnou zmluvou na ďalšie využitie ako odstavné 

plochy, takže tých aktivít a činností bude v nasledujúcom období pomerne dosť, kde sa bude 

môcť uplatniť aj táto pracovná skupina. 

 


