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Tomko: 

Parkovanie a poškodenie verejnej cestnej zeleni, hovorí nám o tom cestný zákon 8/2009 v § 4 

ods. 2 písm. j, vodič nesmie parkovať a poškodzovať životné prostredie najmä verejnú 

a cestnú zeleň. Teraz parkujú tam vozidlá pred tým obytným blokom A7, kde v súčasnosti ja 

som si to bol preveriť, je tam rozkopávka tohto zeleného pásu, tak momentálne sa tam 

parkovať nedá. Je to križovatka ciest B. Nemcovej a Sáru, kde pri odbočovaní doprava, pred 

dvomi rokmi na môj podnet, tam bolo vykopané podložie zeleného pásu do metrovej hĺbky, 

kde bol navozený makadam a na to bola osadená štrková časť, aby tam netvorilo sa blato, 

teraz je to všetko vykopané. Preto chcem sa spýtať vedenia mesta, či máme nejaký stavebný 

dozor, keď sa tieto práce ukončia, aby boli v pôvodnom stave. Či skutočne tú zákrutu vysypú 

zase makadamom a nasypú tam štrkovú časť, alebo tam vysypú nejakú hlinu a nechajú to tak 

a bude to zase tam len o blate. Má mesto v súčasnosti dozor na tie práce, ktoré vykonávajú 

výmenu pôvodného potrubia? Bude to niekto potom kontrolovať  po nich, ako to ostalo, 

z vedenia mesta, alebo je určená poverená osoba? Treba si na to pozrieť, lebo potom budú 

zbytočné reklamácie.  

 

PhDr. Čižmár: 

Čo sa týka harmonogramu Trebišovskej energetickej a výmeny potrubí, resp. rozvodov, 

môžem ťa ubezpečiť, že práca je, alebo ich činnosť je koordinovaná aj mestom tak, ako tomu 

bolo aj v roku 2015, resp. na prelome rokov 2015/2016 tak v spolupráci s mestom ako aj 

potom aj s príslušnými zložkami tento postup prác prebieha. Mám tým na mysli hlavne to, že 

za mesto je delegovaný Ing. Bogda, ktorý presne v zmysle schváleného harmonogramu prác, 

kontroluje činnosti, ktoré má Trebišovská energetická vykonať. Samozrejme tak, ako tomu 

bolo aj v prípade ciest a chodníkov sú určené technologické procesy, ktoré určujú akým 

postupom, alebo aký postup musí byť zvolený pri osadení, pri zásype, pri spevnení a potom 

následnej oprave časti, či  to sú chodníkové, alebo zelené a pri zelených zvlášť ako musia byť 

revitalizované, čo musí byť zasadené, resp. akým spôsobom to má vyzerať.  

 

 

 
 

 

 


