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Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej 

komunity zo dňa 22.01.2019         

 

 

 

 

 

          

 

 

Predkladá: Mgr. Jindřich Sosna, predseda komisie 

Spracoval: Mgr. Miroslava Brindová, tajomníčka komisie 

 

 

V Trebišove 22.01.2019   

 

 

 

predkladateľ 
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Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 22.01.2019 
 

 

     Poslanci             Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:  1. Mgr. Jindřich Sosna 1. Bc. Jana Germanová  

     2. František Tomko               2. Mgr. Marián Cabada            

                                                3. Koloman Demeter             3. Dezider Šandor                                                  

  

                                                                                                

 

                                                 

 

Neprítomní členovia komisie: 1.MVDr. Ivan Hrdlík – ospravedlnený  

                                                  

 

Ostatní prítomní:                                                            1. Mgr. Peter Sovák 

                                                                                                         2. Mgr. Miroslav Cabada 

                                                                                                          

 

             

Priebeh rokovania: 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Trebišove na riešenie problémov marginalizovanej 

rómskej  komunity na zasadnutí prerokovala program zasadnutia a jednohlasne schválila program 

zasadnutia bez doplnenia ďalších bodov a následne boli odovzdané menovacie dekréty členom 

komisie. 

 

1. V  2. bode programu zasadnutia komisie bol predsedom komisie predložený členom komisie 

Plán zasadnutí komisie na rok 2019.  

 

Komisia jednohlasne schválila predložený Plán zasadnutí komisie na rok 2019. 

 

2. V 3. bode programu Mgr. Marián Cabada uviedol predloženú informatívnu správu o stave 

sociálne vylúčených skupín v meste Trebišov a zdôraznil niektoré dôležité skutočnosti v nej 

uvedené.  

V úvode tohto bodu predseda komisie Mgr. Jindřich Sosna informoval prítomných o stave verejného 

poriadku v meste a rómskej osade a uviedol, že situácia nie je z hľadiska nápadu trestnej činnosti na 

horšej úrovni v porovnaní s inými mestami. Na otázku poslanca Františka Tomka, aká je situácia 

s aktuálnou problematikou toxikománie, a ako je možné zamedziť jej distribúciu, odpovedal Mgr. 

Marián Cabada, ktorý konštatoval, že v mesiaci január 2019 bol zaznamenaný jeden prípad otravy 

toluénom. Ďalej uviedol, že samotný predaj toluénu je náročné zistiť, ale jeho následnú distribúciu 

polícia rieši v zmysle platnej legislatívy. O slovo požiadal náčelník MsP Mgr. Miroslav Cabada, ktorý 
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uviedol, že je potrebné viac informovať príslušné zložky OO PZ cestou dobrovoľnej rómskej 

poriadkovej služby, ktorá ako prvá má tieto informácie o ľuďoch, ktorí danú látku distribuujú ďalej. 

Prednosta MsÚ Mgr. Peter Sovák, vyjadril súhlas s náčelníkom MsP Mgr. Miroslavom Cabadom 

a odporučil podchytiť distribútorov, ktorí šírenie omamných látok vykonávajú. Z diskusie vzišla 

požiadavka na Mgr. Mariána Cabadu, či by sa problematikou požívania omamných látok v rómskej 

osade nemala viac zaoberať aj štátna polícia. Vyjadril sa Mgr. Marián Cabada, ktorý uviedol, že 

distribúciu omamných látok rieši polícia. Na otázku poslanca Františka Tomka o rozšírenie kapacít 

a zavedení 24 hod pracovnej doby mestskej polície v Trebišove odpovedal náčelník MsP Mgr. 

Miroslav Cabada, ktorý uviedol, že sa plánujú rozšíriť kapacity MsP a zároveň uvažujú o zavedení 

nepretržitej 24 hodinovej službe.  

 

Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu OR PZ Trebišov 

o stave sociálne vylúčených skupín v meste Trebišov. 

 

 

3. V 4. bode programu Náčelník mestskej polície Trebišov, Mgr. Miroslav Cabada, predniesol 

Informatívnu správu o stave, prijatých opatreniach a riešení problémov v marginalizovaných 

a sociálne vylúčených skupinách v meste Trebišov. Ďalej uviedol, že dobrovoľná rómska 

poriadková služba disponuje 16 členmi. Predseda komisie, Mgr. Jindřich Sosna, vyzdvihol prácu 

príslušníkov MsP a dobrovoľnej rómskej poriadkovej služby najmä pri vianočných trhoch, 

jesennom upratovaní a organizovaní kultúrno spoločenských akcií v meste.  

Poslanec František Tomko požiadal o informácie o stave prostitúcie v meste Trebišov. Predseda 

komisie Mgr. Jindřich Sosna sa na túto tému vyjadril, že problém prostitúcie v meste Trebišov je 

stále aktuálny, ale nakoľko sa ženy, poskytujúce tieto služby, iba zdržiavajú na verejných 

priestranstvách,  neporušujú tým žiaden zákon. Náčelník mestskej polície Trebišov, Mgr. Miroslav 

Cabada doplnil odpoveď o informáciu, že s danou problematikou sa bude MsP ďalej zaoberať 

a hľadať riešenie na elimináciu tohto problému tiež v spolupráci s OO PZ SR.  

 

Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu náčelníka mestskej 

polície o stave,  prijatých opatreniach a riešení problémov v marginalizovaných a sociálne vylúčených 

skupinách v meste Trebišov.  

 

4. V 5. bode programu „Rôzne“, v rámci diskusie sa poslanec Koloman Demeter dotazoval na stav 

riešenia Komunitného centra v meste Trebišov. Odpoveď poskytol prednosta úradu Mgr. Peter 

Sovák, ktorý uviedol, že výstavba komunitného centra je v štádiu riešenia a momentálne 

prebiehajú rokovania s príslušnými inštitúciami. Člen komisie Dezider Šandor sa zaujímal o 

problematiku výskytu a riešenia vírusového ochorenia osýpok. Prednosta Mgr. Peter Sovák v tejto 

súvislosti uviedol, že RÚVZ v Trebišove rieši tento problém priebežne a mesto taktiež 

spolupracuje prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a dobrovoľnou rómskou 

poriadkovou službou.  Náčelník MsP doplnil, že mestská polícia neustále danú problematiku 

monitoruje. Ďalej poslancov informoval o tom, že dňa 17.01.2019 sa konalo stretnutie na RÚVZ 

v Trebišove, ktorého sa zúčastnil spolu s referentmi pre sociálne veci a náčelníkom polície Mgr. 

Miroslavom Cabadom. Účelom stretnutia bolo poskytnutie informácií, týkajúcich sa eliminácie 

a prevencie šírenia vírusového ochorenia osýpok, kde bolo zároveň skonštatované, že vzhľadom 

na oficiálne potvrdené počty nakazených je dostatočná kapacita lôžok na príslušnom oddelení 

v Michalovciach.  
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V závere programu ,,Rôzne“, požiadal poslanec František Tomko predsedu komisie Mgr. Jindřicha 

Sosnu, aby boli do budúcna prizvané na stretnutia aj osoby, ktoré sa jednotlivými problémami 

zaoberajú podrobne, tzn. terénni sociálni pracovníci, zástupcovia škôl dislokovaných v rómskej 

osade a taktiež v prípade potreby aj zástupcovia bytového podniku a ÚPSVaR.   

 

 

 

 

Na záver zasadnutia predseda komisie Mgr. Jindřich Sosna poďakoval za účasť členom komisie 

a vyzval ich k poskytnutiu podnetov smerujúcich k riešeniu problémov občanov mesta Trebišov.   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

     

Zapísal: Mgr. Miroslava Brindová, tajomníčka komisie 

 

Schválil: Mgr. Jindřich Sosna, predseda komisie 


