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Mgr. Begala: 

Podnet sa tiež týka už tu niekoľkokrát pripomienkovanému parkovaniu na Ulici Gorkého 

a Dobrovoľníckej. Tak, táto situácia už je dosť vážna a to trúfnem si povedať, že už aj život 

ohrozujúca. Mali sme tento problém tuná, myslím, že pán poslanec Sosna to interpeloval. Ja 

sa len chcem opýtať, či sme sa posunuli niekde, pretože skutočne to parkovanie, tam parkuje 

20 áut za sebou, obchádzanie, stretávanie sa napr. s mikrobusom, alebo autobusom MHD 

a auta je fakt rizikové, to zipsovanie je niekedy problémové. A takisto aj výjazd 

z Kapušanskej ulici  na Gorkého, tam je to maximálne rizikové, že šoféri pri odbočovaní 

vľavo nevidia pre autá a už som bol svedkom  niekoľkých tam aj reťazových búchačiek. Či sa 

niečo riešilo, poriešilo, alebo nejaký spôsob, nejaký výsledok, či bude z toho. 

 

PhDr. Čižmár: 

Tento problém sa už začal riešiť, začal sa riešiť už aj reštrikčne, pretože on sa riešil priebežne 

rôznymi upozorneniami a dohovormi. Vzhľadom na to, že v mnohých prípadoch tie ulice, ako 

hovoríš pán poslanec, zostali upchaté, ľudia nevyužívali spevnené plochy na svojich 

pozemkoch na to, aby odparkovali vozidlá. Mestská polícia pristúpila v záujme bezpečnosti, 

priechodnosti týchto ulíc, ale hlavne aj na požiadanie bezpečnostných zložiek, ďalej hasičov, 

záchranných zložiek, pretože častokrát tieto ulice ostali zablokované a v prípade nejakej 

hrozby, alebo nešťastia, by asi mali nieže sťaženú, ale úplne zablokovaný prístup k danej 

nehnuteľnosti, takže aj na základe toho mestská polícia zrealizovalo niekoľko opatrení. 

Dokonca došlo aj k udeľovaniu pokút ak sa nemýlim a osádzaniu papúč. Sú to veci, ktoré 

budú prebiehať dlhodobo, bohužiaľ aj vzhľadom niekedy na tú odozvu zo strany občanov, 

pretože mnohí sa na to sťažujú, mnohí sa voči tomu búria. Bohužiaľ, v prípade mnohých, 

chvalabohu sme sa stretli s pozitívnou reakciou, sú aj takí, ktorí na to reagujú negatívne, nedá 

sa vyhovieť všetkým. Na druhej strane treba pozerať na to, že momentálne v tejto situácii 

a vzhľadom na šírku tých ulíc asi nedosiahneme to, žeby sme z týchto ulíc urobili také široké 

cesty, žeby sa tam dalo aj prechádzať, aj parkovať, to si ľudia musia uvedomiť.  Určite nikto 

z nich sa nevzdá svojho pozemku len preto, aby sa rozšírila ulica. Na druhej strane vstupuje 

do toho ďalší faktor, pri týchto uliciach ľudia chcú mať chodníky, čo je základným 

predpokladom, aby sa mohli tam pohybovať peši a preto dochádza už len k jedinému 

možnému riešeniu ak máme zachovať ulicu v tej dimenzii aká je, aby ľudia rešpektovali 

pravidlo, že pokiaľ parkujú pri svojom dome, tak aby využívali spevnenú plochu pri svojom 

pozemku.  O konkrétnych opatreniach, alebo aktivitách na jednotlivých uliciach zreferuje pán 

Cabada, náčelník mestskej polície.  

 

Mgr. Cabada: 

Tak k riešeniu dopravnej situácie. Zhruba pred dvoma týždňami sme začali riešiť dopravnú 

situáciu hlavne na Budovateľskej a Švermovej ulici, tam bola kritická situácia. Autá stali 

neusporiadane, na kraji cesty, priechodnosť pre záchranné zložky aj pre bežných užívateľov 

cesty bola dosť riskantná a okolo rómskej osady nám tam deti pobehovali. Aj po konzultácii 

s ODI sme sa rozhodli, že prestaneme to riešiť iba výzvami, napomenutiami. Za posledné dva 

týždne tam bolo uložených myslím, že okolo 30 blokových pokút a zhruba taký istý počet 



bolo uložených papúč. Každý deň si to prechádzame, situácia sa stabilizovala a pri takýchto 

opatreniach budeme pokračovať aj na tých ďalších uliciach. Ale tie dve ulice Švermova 

a Budovateľská, boli z môjho pohľadu v Trebišove také najviac kritické. Samozrejme, ľudia 

si musia uvedomiť, že keď majú miesto v dvore, treba si zaparkovať auto tam. Má to aj tú 

výhodu, že keď nechajú auto vo dvore, nikto im ho nepoškodí, tam je aj pohyb tých Rómov 

po tých uliciach dosť veľký. Ja si myslím, že ľudia sa postupne naučia rešpektovať tieto 

opatrenia a tá situácia bude v Trebišove lepšia.  
 


