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Tomko: 

Ďalší môj podnet, opäť je to podnet, zvýrazňujem podnet, na sídlisku za 72 je detské ihrisko. 

Občan žiada orez stromov nad tou hracou plochou. Ja som tam bol pozrieť, podnety si chodím 

pozerať, či je to pravda, či nie je to pravda. Áno, bol už tam robený nejaký orez stromov nad 

parkovacími miestami, nad autami, ale priamo na tej hracej ploche, kde je tam ihrisko, tam 

stromy visia a on povedal, on svoje dieťa tam nepustí sa hrať na to ihrisko. Ešte sa chcem 

spýtať, ešte doplním, či mesto uvažuje aj na tomto sídlisku vybudovať nejaké detské hracie 

prvky? Nie je tam nič, sú tam staré komunistické železá, kde môže dôjsť k úrazu tých detí. 

Choďte sa tam pozrieť, kto tam nebol, sú tam lavičky bez lavičiek, viac toho železa tam je.  

 

PhDr. Čižmár: 

Čo sa týka sídliska za 72, tak tu máš vlastne odpoveď na to, čo si sa pýtal pri Interpeláciách 

v prípade výrubu stromu, kde si sa pýtal, že kto dáva súhlas, resp. ako sa rieši, či len na 

základe nejakého pocitu. Vidíš, že aj samotný orez stromu, bol riešený zrejme citlivo, nedošlo 

k zrezaniu aj keď možno ten strom pôsobí mohutne. Čiže to, že došlo len k orezu, bolo určite 

výsledkom konania, posúdenia príslušných zložiek a pokiaľ je to potrebné, občan sa môže 

obrátiť na mestský úrad, na príslušný odbor s takouto žiadosťou a ak sa vyhodnotí tým 

konaním, že sa môže urobiť orez väčší tak, aby sa zabránilo prípadne nejakým negatívnym 

dôsledkom, tak sa tak aj urobí, to ti môžem garantovať. V prípade obnovy detských ihrísk, my 

pokračujeme v tejto ambícii v jednotlivých častiach mesta. To znamená, budeme zvažovať aj 

alternatívu týchto priestorov za bytovým blokom 72. Samozrejme nedá sa revitalizovať, 

obnoviť všetko. Len neďaleko od tohto sídliska na Škultétyho ulici sme koncom roka uviedli 

jedno detské ihrisko. Našim plánom na základe získaných finančných prostriedkov z úradu 

vlády je uviesť do života aj detské ihrisko s atrakciami v parku, v mestskom historickom 

parku. Možno si si všimol, že realizujeme aj výstavbu fitnes prvkov a detských prvkov 

v areáli letného kúpaliska a cieľom bude postupne obnoviť staré stroje, ktoré už nespĺňajú 

certifikáciu novými a zároveň upraviť a revitalizovať priestory na základe posúdenia 

a predbežnej dohody hospodárskym strediskom, ktoré je súčasťou Technických služieb mesta 

Trebišov aj pre rok 2020. Takže môžem ťa ubezpečiť, čas pre toho občana ti neviem povedať, 

kedy presne, ale pokiaľ ide o zanedbanú časť, myslím detskú hernú časť, bude predmetom 

plánu tak, aby sme zrealizovali takéto opravy, čo najskôr. Myslím si, že tento projekt a táto 

časť bola aj v návrhu participatívneho rozpočtu ak sa nemýlim, alebo bola tam možnosť 

riešenia, len hlasovaním nebola úspešná. Možno by stálo za zváženie, aby sa občania zapojili 

napr. do participatívneho rozpočtu aj v tomto roku a vymodelujú si tak priestor aj podľa 

vlastných predstáv. Mali sme veľmi pekné projekty v minulom roku, myslím si, že aj tá časť 

za bytovým blokom č. 72 je vhodná na to, aby prešla nejakou obmenou, na ktorej navyše 

budú mať svoj podiel aj obyvatelia mesta.  

 

Tomko: 

Ďakujem za odpoveď a zvlášť ďakujem, že si to zvýraznil, že ide o orez stromov a nie výrub 

stromu, ako na Jána Husa.  
 

 



Ing. Duč: 

Ja by som len na záver možno zareagoval na ten podnet pána poslanca Tomka, ktorý vravel, 

že ihriská za blokom 72  sa nestavajú, atď. Napadlo mi v tejto súvislosti, že prebieha aj súťaž 

Žihadielko, do konca februára a je to hodnota toho ihriska by mala byť, keď sa nemýlim 

niekde na úrovni 80 tis. euro a ľudia v Trebišove  aj chcú, aj nechcú. Mestá, ktoré sú 

v popredí majú 320 tis. hlasov a Trebišov má okolo 10 tis. hlasov. Čiže asi to už nestihneme 

veľmi dobehnúť a hlasovanie je samozrejme zadarmo. Aj tým spôsobom treba apelovať, že 

OK chcete ihrisko, ale treba aj hlasovať. Je to zadarmo a veľká investícia do mesta by to bola, 

ale neviem, či z toho ešte niečo bude.  
 

 


