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Tomko: 

Paričovský most, kde SPP tam menilo svoje potrubie, ale oni menia len potrubie a firma robí 

úpravy. No, choďte sa tam pozrieť jak to tam vyzerá ten chodník nedokončený. To znamená, 

kopa kameňa, hliny. Jedna kopa asfaltu a najmä je tam také prekvapenie. V strede chodníka 

nám tam rastie dajaký kovový, neviem jak to nazvať, proste, kto tam spadne, tak určite sa tam 

napichne na ten predmet kovový a je to najmä v nočných hodinách veľmi nebezpečné. Treba 

to dať čím skôr do poriadku.  

Ulice Dobrovoľnícka, Duklianskych hrdinov a 29. augusta, kde v zelenom páse sa robili 

rozkopávky a výmena plynového potrubia. Neviem, čo to za firma dokončuje tieto práce po 

SPP, ale už tam mesiac ich nebolo vidieť, zrejme majú prázdniny. No, ale čo po nich ostáva, 

tak mesačná krajina, to ja si myslím, že to je niečo krajšie, je to niečo neuveriteľné, aké 

dokončovacie práce majú. Neviem, kto to preberá, kto to má za zodpovednosť, ale je to. Keby 

mali takto pokračovať po Trebišove, tak vám poviem, zničia celý Trebišov, doslovne, do 

písmena, zničia celý Trebišov. Treba zrobiť rázne opatrenia, mesiac tam nebol už nikto, 

neviem, za čím čakajú, či za lepším počasím, ale dačo katastrofálne, čo oni tam vytvorili na 

tom zelenom páse, najmä na Dobrovoľníckej ulici. Poslankyňa Tereščáková asi vie, o čom 

rozprávam, jak to tam vyzerá.  

 

 

PhDr. Čižmár: 

V prípade Paričovského mosta a priľahlých ulíc. Práce, ktoré vykonávala firma SPP, resp. 

dodávateľské firmy, tieto práce sú monitorované zo strany mesta, je tam určený termín, do 

ktorého majú po ukončení prác, dať priestor v zelených pásoch, resp. chodníkoch do 

pôvodného stavu. Bude to robené celistvo, jednotne tak, ako sa to riešilo v čase udeľovania 

súhlasu, resp. povolení. Takže, nie je to nechané napospas osudu pán poslanec, v najbližšom 

čase, predpokladám, že to bude riešené a nerieši sa to čiastkovo po uliciach, ale potom 

celistvo, tzn. po ukončení prác v rámci celého tohto okolia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určené: 

- TS mesta Trebišov 

- oddelenie výstavby a majetku 

 

 

 

 

 

 

 


