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Tomko: 

Podnet je z Ulici roľníckeho povstania, myslím, že táto ulica je na Paričove, je najhoršia ulica 

v Trebišove. Treba sa tam ísť pozrieť, skutočne táto ulica už nespĺňa ani tankodrom. 

Obyvatelia právom sú rozhorčení, že nemajú možnosť po tejto ulici bezpečne cestovať 

motorovým vozidlom a peši v noci vôbec. Tento podnet som hovoril, že prednesiem na 

zastupiteľstve. Poprosil by som vedenie mesta, alebo tých, ktorí sú kompetentní sa pozrieť na 

tú Ulicu roľníckeho povstania. To je môj prvý podnet občanov. 

 

PhDr. Čižmár: 

Ja ti na to hneď odpoviem tak, ako sme už rozprávali niekoľkokrát na stretnutí s vami 

poslancami. Hovorili sme o tom, že samozrejme berieme do úvahy stav komunikácií, ale tieto 

veci sú v pláne riešenia v tom aktuálnom roku 2022, tzn. v nasledujúcom roku, pretože 

momentálne prebieha proces výstavby, resp. rekonštrukcie kruhových križovatiek 

a spevnených plôch. Práve toto bolo začiatkom, na základe toho sa vieme odpichnúť, aj čo sa 

týka finančného krytia a tam každý z vás poslancov už bude môcť predostrieť návrhy, ktoré 

budú súčasťou plánu rekonštrukcie a opráv v nasledujúcom roku. Takže, my si uvedomujeme, 

že mnohé komunikácie potrebujú opravu, resp. rekonštrukciu, k tomu však budeme 

pristupovať systematicky, pretože v prvom rade je potrebné ukončiť v rámci tohto roka, 

myslím ešte jesene a potom na začiatku, na jar ukončiť rekonštrukcie kruhových križovatiek. 

Keďže momentálne už vieme v akej cene sa realizuje táto investícia, vieme v rámci prípravy 

rozpočtu na rok 2022 naplánovať úseky z analýzy, resp. z pasportu, ktorý bol pripravený, 

o ktorom viete. Čiže tak, ako to bolo avizované, opravy sa budú realizovať, samozrejme 

v rozsahu, ktorý dovolia zrejme financie. Vieme v akom období sa nachádzame, vieme akým 

spôsobom sú financované samosprávy, v akom objeme prichádzajú peniaze z podielových 

daní, ktoré sú de facto hlavným zdrojom financovania mesta, takže tomu budeme musieť 

prispôsobiť aj naše rozhodnutia, ale každopádne tie, ktoré sú v havarijnom stave budú 

prvoradé, resp. budú na prvých miestach v rámci opráv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


