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Vec
Oznámenie o vybavení petície
Dňa 03. 06. 2021 bola mestu Trebišov doručená petícia za zlepšenie životného prostredia na ul.
Záhradnej – severná časť v Trebišove.
Mestská polícia Trebišov a kancelária primátora, spolu s prednostom Mestského úradu v Trebišove,
prešetrila podanú petíciu, zistila skutočný stav veci, jeho súlad s právnymi predpismi a verejným alebo
iným spoločným záujmom.
Na základe zistených skutočností Vám oznamujeme výsledok vybavenia petície:
Obyvatelia ul. Záhradnej v Trebišove žiadajú riešenie neúnosnej situácie pri zhoršení životného
prostredia spôsobenej činnosťou prevádzky CORSO GASTRO s.r.o. na ul. Záhradnej 2128/19,
Trebišov. Prevádzka ich obťažuje hlukom a zápachom a nedodržiavajú sa tam prevádzkové hodiny.
Hluk z priestorov firmy pokračuje denne aj po 22. hodine, často až do 23. hodiny a niekedy až po
polnoci.
V časti petície týkajúcej sa obťažovania obyvateľov hlukom a zápachom z vyššie uvedenej prevádzky,
bola petícia postúpená orgánu vecne príslušnému na jej vybavenie Regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva Trebišov.
V zostávajúcej časti, týkajúcej sa nedodržiavania prevádzkových hodín, bolo zistené, že v zmysle
platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov č. 125/2013 o určení času predaja v obchode
a času prevádzky služieb (ďalej len „ VZN č. 125/2013“), je prevádzkový čas prevádzky nachádzajúcej
sa na ul. Záhradnej stanovený v súlade s ods. 3.3. citovaného VZN č. 125/2013 každý deň od 06.00 h do
22.00 h.
Mestská polícia Trebišov už v mesiaci máj 2021 (11.05.2021, 14.05.2021 a 27.05.2021) preverovala
podnety týkajúce sa podnikateľskej činnosti CORSO GASTRO s.r.o., oznámenia o zvýšenom počte ľudí
a hluku pred prevádzkou. Preverením telefonického oznámenia dňa 14.05.2021 o 21.23 hod. o tom, že
pred prevádzkou sa má nachádzať veľa ľudí, ktorí robia hluk, bolo namieste zistené, že sa tam nachádzali
4 maloleté osoby, ktoré jedli bagety a uviedli, že si boli prevziať jedlo a jeden z nich ešte čakal na pizzu.
Osoby boli poučené, že porušili zákaz vychádzania podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Rovnako bola prítomná zamestnankyňa
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poučená, že v ten deň ešte platí zákaz vychádzania a zákazníci si nemôžu chodiť po jedlo, objednávky
majú vybavovať prostredníctvom rozvozu jedla. Po upozornení zamestnankyňa ukončila predaj jedla
„cez okienko“.
V mesiaci jún 2021 Mestská polícia Trebišov preverovala, či sa pred predmetnou prevádzkou zdržiavajú
autá aj po 22.00 hod, najmä v piatok a sobotu. Monitorovaním prevádzky nebolo zistené porušenie času
prevádzky ani zvýšený hluk v danej lokalite.
Vzhľadom na vyššie uvedené považujeme petíciu v časti patriacej do kompetencie mesta - dodržiavanie
prevádzkových hodín, za neopodstatnenú, nakoľko viac ako mesačnou dennou hliadkovou činnosťou
(v období po doručení petície) Mestskej polície Trebišov v predmetnej lokalite nebolo zistené porušenie
času prevádzky ani iné protiprávne konanie.
Hliadková činnosť Mestskej polície Trebišov bude v danej lokalite naďalej pokračovať.
Časti petície týkajúcej sa obťažovania obyvateľov hlukom a zápachom vybaví vecne príslušný orgán Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov.

Mgr. Peter Sovák
prednosta
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