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Tomko: 

Podnet občana z Krajnej ulice. Táto ulica nadväzuje na dvor technických služieb. Sťažoval sa, 

volal mi, že je tam veľmi veľa hlodavcov a pýta sa tento občan, koľkokrát v roku je 

v technických službách robená deratizácia hlodavcov. 

 

Davala: 

Neviem o tomto podnete a bolo by dobré, keby som tieto podnety dostával ja priamo, nie cez 

mestské zastupiteľstvo, ale budeme sa tým zaoberať. Potreboval by som, ktorý občan, aby 

sme sa s ním kontaktovali, a v ktorej lokalite je to presne. Pre budúcnosť pán poslanec, buď 

taký dobrý, kontaktuj ma, máš moje telefónne číslo a budeme to promtne riešiť.  

 

Tomko: 

Mne už tak pripadá, že radšej sa už neozvať, všetko kritizuje. Dobre, už nabudúce budem 

ticho. Občania, počuli ste všetci, volajte mesto, volajte technické a nevolajte poslancom, lebo 

vidíte aká je situácia, proste všetko je zle.  

Opäť občan, chcete len meno, meno nepoviem. Zberný dvor – Technické služby, vstup 

v prípade dažďa, množstvo blata a výtlkov v areáli, čo sa vynáša na Stavebnú ulicu. Bol som 

tam osobne v sobotu, je to pravda. Celý dvor je pod vodou. Ja nehovorím, že treba to nejakým 

spôsobom vyasfaltovať, žeby nebola zas na mňa kritika, že si vymýšľam sprostosti, ale je tam 

fakt, neviem od akého roku, tých výtlkov je tam dosť, keď popadá, tak poďte som mnou tam 

vyviezť nejaký odpad. Všetko. Nemusíte odpovedať. 

 

PhDr. Čižmár: 

Pán poslanec, nič iné nebolo povedané len to, aby ten podnet prišiel čo najskôr na mesto, 

alebo na technické služby a nečakalo sa. Si hovoril o nebezpečnej situácii na skejtovom 

ihrisku, tak som len povedal to, aby ak nastane takáto nebezpečná, stačí zavolať, aby ten 

príslušný zamestnanec tam išiel a to opravil.  

Čo sa týka dopravnej infraštruktúry, nejakých označení, stále to opakujeme tu. Ak vznikne 

nejaká potreba zo strany verejnosti aj teba, ktorý riešiš otázku autoškoly, treba len poslať túto 

požiadavku na príslušný úsek a sa prerokuje na stretnutí s dopravným inšpektorátom, na ktoré 

si prizývaný aj ty. Ak sa nejaký záver z toho vyvodí, tzn., že sa má realizovať, tak sa 

realizuje. Preto hovorím, že ak sú nejaké nebezpečné kolízne situácie, treba ich avizovať, dať 

na papier, poslať, lebo príde to tu na mestské zastupiteľstvo a až odtiaľ to ide na to stretnutie 

a sú to veci možno spred mesiaca, alebo pol mesiaca. Tak, komu chceme vyhovieť, občanovi? 

Tak, keď chcem vyhovieť občanovi, tak to dajme čím skôr na vedomie tým, ktorí  o tom 

rozhodujú. Celé je to o tom.  

 

MVDr. Hrdlík: 

Ohľadne tej deratizácie, tá Krajná ulica vieme kde je. To je rovno pri poli, každý občan je 

povinný 2x do roka deratizovať. Teraz povedia, áno, robil to Hrdlík, deratizáciu, slabá. 

A teraz si povedzme, čo je dobrá a čo je zlá deratizácia. V rómskej osade, keď sa robí 2x do 

roka, to je slabo, hoc by sme tam robili každý mesiac, aj to je slabo. Najprv musíme tam dať 



prostriedky a keď technické služby tam nosia bordel, tak jasné, že  tam majú miesta na 

kotenie tie potkany a čím ďalej to bude horšie. Ministerstvo životného prostredia zakázalo 

deratizáciu poľnohospodárom po poliach. Čiže teraz, keď bude slabá zima, slabé zrážky budú, 

to nevykape a zrazu sa bude sťahovať pomaly do tých obydlí, do tých domov, čo sú blízko pri 

poli. Pripravme sa na to, ešte to bude horšie, alebo potom zvýšme intenzitu deratizácie, 

nebude 2x do roka ale každé dva mesiace. Zas to treba kontrolovať, žeby aj tí občania, ktorí 

sú blízko, nech si oni sami robia, nielen teraz zavolajú, ta technické služby, ta technické 

služby a každý tam chová dačo. Netreba zvaľovať, ale každý by mal aj sám to nejak 

deratizovať aj tie firmy, čo sú na meste, čo som už niekoľkokrát hovoril, žeby boli 

kontrolované, ktoré podľa zákona boli vyzvané regionálnou hygieničkou, že majú to robiť. 

Každý to dajak spraví, nespraví, lebo to nemá kto kontrolovať, podobne jak tie naše komíny 

slávne tu v Trebišove.  

 

 
 


