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Ing. Gore: 

Podnet sa spája s umiestnením komunitného centra, o ktorom sme rozprávali na minulom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva a boli vznesené nejaké výhrady o jeho umiestnení  s tým, že vy ste pán 

primátor vyzval, aby sme predkladali návrhy, ak je vhodné k tomuto bodu zaujať stanovisko. Ja 

navrhujem, aby bolo prehodnotené umiestnenie tohto komunitného centra z toho dôvodu, že minule 

ste spomínali, že financovanie bude zabezpečené cez štátny rozpočet, cez štát, Slovenskú republiku 

a hneď vedľa pozemku, na ktorom sa uvažuje a objekte, o ktorom sa uvažuje, či tej pekárne, starej 

pekárne je pozemok vo vlastníctve štátu, parc. č. 1429/5 o výmere 4150 m
2
, je to južne od objektu 

pekárne, pri vstupe do osady zo Záhradnej ulici. Ďalej pripomínam, že mesto Trebišov vlastní 

pozemky, ktoré sú rovnako vhodné na umiestnenie tohto centra, sú to pozemky na juhovýchodnej časti 

osady pri výchovnovzdelávacom centre, tam sú parcely 1319/1 a 1320, 1330. A tretia lokalita, ktorú 

dávam do pozornosti je tiež vo vlastníctve mesta na južnom konci Budovateľskej ulici, je to parc. č. 

1272/1. Podľa môjho názoru konštrukčne a dispozične, ako aj technicky, objekt pekárne nevyhovuje 

tomuto zámeru a je podľa mňa nehospodárne vynaložiť zo strany štátu prostriedky vo výške 

niekoľkých sto tisíc eur, je podľa mňa ešte čas na to, aby sa prehodnotilo kde tento objekt, táto činnosť 

by  sa mohla vykonávať. Z prostriedkov, ktoré by sa ušetrili za nákup tohto objektu zo strany štátu, by 

bolo možné, aby sa financovali iné aktivity na území mesta a tým prechádzam na môj druhý podnet 

a to je,  parkoviska pri nemocnici.  

 

PhDr. Čižmár: 

Ku komunitnému centru opäť zopakujem, napriek tomu, čo ste tvrdili, to nebolo oznámené, že to bude 

riešené z prostriedkov štátu, že je to jedna z možností, tak nemeňme formuláciu, ktorá tu bola 

povedaná z mojej strany, pretože tu nikto netvrdil, že bude všetko riešené z prostriedkov štátu a určite 

nie sme my tí, ktorí budeme určovať štátu, kde ma dávať prostriedky, ale táto situácia sa rieši. Rieši sa 

tak, aby rómska problematika, alebo tá snaha tu bola celé štyri roky, len v niektorých prípadoch bola 

často blokovaná, bola vyriešená k spokojnosti občanov. Takže komunitné centrum, ako také, je určite 

v pláne činnosti. Tak, ako sme to deklarovali už aj pred voľbami aj teraz stále platí to, že je našim 

záujmom sústrediť v blízkosti rómskej osady, resp. čo najbližšie a na to plánujeme možno využiť aj 

voľne dostupné pozemky, prípadne pozemky, ktoré sú vo vlastníctve štátu, je sústrediť komunitné 

centrum, takisto predškolské vzdelávanie a samozrejme aj zložky, ktoré sú potrebné k riadeniu, 

prípadne k zachovávaniu poriadku v tejto oblasti, tzn. mestská polícia, zdravotné stredisko, prípadne 

iné zložky služieb, ktoré sú potrebné pre život tejto komunity a to, čo je priorita, to zdôrazňujem, to 

bolo cieľom aj toho, prečo sme mali záujem zriadiť MOPS-ky, miestne občianske poriadkové služby, 

bolo to, aby obyvatelia rómskej komunity, zbytočne sa nepremávali po meste. Bohužiaľ, 

v zastupiteľstve sme mali dvakrát zrušený tento zámer a môžem vám už teraz oznámiť na základe 

informácií, ktoré máme priamo od splnomocnenca, že takáto výzva sa už neobjaví, tzn., je vyčerpaná. 

Využila ju väčšina miest a obcí s takýmto problémom, okrem Trebišova, aj keď sme zahrnutý 

v programe „Take away“, tzn. v zozname obcí, 150-tich obcí, ktoré sa boria s rómskou problematikou, 

takže aj v prípade rómskych hliadok budeme musieť narábať s tým, čo máme, tzn. dobrovoľné 

hliadky, ktoré sú hradené z rôznych nástrojov zamestnanosti cez úrad práce, ale nebude to účelová 

suma, ktorá bola na to vyhradená štátom, keďže takýto záujem zo strany vtedajšieho zastupiteľstva tu 

nebol. 

 

 

 

 

 


