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Oslavou Vzkriesenia sme prešli do radostnejšej časti roka. A tým nemám na mysli to, že sa už  
nemusíme postiť, ani to, že už máme za sebou podanie daňových priznaní a zaplatenie daní            
za minulý rok. Poveľkonočné obdobie opäť ponúka možnosti spoločenského žitia. K jari patria aj 
majálesy. V Trebišove sa nám za posledné 3 roky podarilo obnoviť tradíciu mestských osláv Sviatku 
jari. Aj v tomto roku postavíme Máj pre všetky trebišovské ženy.

Obdobie verejných podujatí pod šírym nebom sa začína. Prajem vám pekné zážitky a príjemnú 
zábavu.

Marián Kolesár, primátor



Opravy na MŠ 29. augusta
V meste je stále veľa práce na škole 29. augusta. Realizuje sa výmena ani funkčný účel. Tohto roku prebehne 

revitalizácii roky chátrajúcich budov. starých okien za plastové, osadenie ešte rekonštrukcia MŠ Komenského 
Mesto začalo postupne s obnovami nových vstupných dverí  a úpravy  fasády. zateplením a výmenou okien. Ak pôjde 
športovej haly, kúpaliska, MŠ Škultétyho, Budova materskej školy pochádza ešte  v š etko ako doteraz, tak sa všetci už 
MŠ pri polícii, detských jaslí a pod. z  p rv e j p o lov ic e minulého storočia a s jej čoskoro dočkáme znova o niečo krajšieho 
Od marca sa pracuje už aj na Materskej pôvodnými oknami neplnila svoj estetický životného prostredia v našom meste. 

Mesto Trebišov oznamuje širokej verejnosti zámer predaja nehnuteľnosti, bývalej pošty v objekte NS Berehovo. Minimálna 
výška kúpnej ceny nehnuteľností je 86 000 €.

Viac informácií nájdete na webovom sídle mesta www.trebisov.sk a v prípade záujmu kontaktujte Ing. Michala Lovasa, 
telefonicky: 0917 745 206, alebo mailom: lovas@trebisov.sk. 

V dňoch 3. - 6.4.2014 sa v rómskej osade konala kastrácia psov pod záštitou Československého kastračného programu. 
Odchytených a kastrovaných bolo celkom 140 psov a 4 mačky. Vyše 90 šteniat, 2 mačiatka a 17 dospelých psov bolo    
umiestnených do dočasnej adopcie po celom Slovensku. Ak máte záujem o adopciu a bližšie informácie, kontaktujte 
www.facebook.com/KastracnyProgram, alebo www.cskp.eu.  

Kastrácia psov v osade

Stálou prioritou mesta je zabezpečovanie čistoty a skrášľovanie prostredia. Trend 
zvyšovania tvorby odpadov potvrdilo aj tohtoročné jarné upratovanie. V čase od 21.  
do 31. marca 2014 Technické služby vyviezli vyše 100 veľkoobjemových kontajnerov 
zo 16-tich odberných miest. 

Nevyhnutnou podmienkou permanentného čistenia, upratovania a údržby 
verejných priestranstiev je funkčný stav komunálnej techniky. Schválením rozpočtu  
na rok 2014 boli vytvorené predpoklady na výmenu viac ako dvadsaťročnej, čiastočne 
nefunkčnej techniky. V lete pribudne do strojného parku Technických služieb 
ramenový reťazový nosič kontajnerov, kosačkový stroj, nakladač s rýpadlom                
a pracovná plošina.

Pošta Berehovo na predaj

Potrebná komunálna technika



Poriadkovo-bezpečnostná akcia Telišky 

Mestské hospodárske stredisko na jar 2014 zabezpečuje náhradnú výsadbu stromov za vyschnuté stromy v mestskom parku: 
Lipa malolistá, Platan javorolistý, Sakura ozdobná, Javor mliečny a Javor ohnivý. O nové dreviny je obohatené sídlisko Sever, 
sídlisko Stred, oblasť zvaná Drehňovec a Mariánske námestie. Celkovo bude v meste vysadených 109 nových stromov.

Výstavba kanalizácie začala
V stredu 16.4.2014 sa uskutočnilo slávnostné zahájenie výstavby dlho očakávanej kanalizácie Trebišov – Milhostov. Stavebné 

práce bude vykonávať firma GEPSTAV s.r.o. Michalovce, ktorá ponúkla vo verejnom obstarávaní zhotovenie diela za najnižšiu 
cenu – 1,3 mil. €. Kanalizácia bude výlučne splašková, nebude teda odvádzaná dažďová voda. V miestnej časti Milhostov bude 
vybudovaná gravitačná stoková sieť a s existujúcou kanalizačnou sieťou Trebišova bude spojená výtlačným potrubím, v ktorom 
budú zabudované odbočky pre odkanalizovanie priemyselného parku a obytnej zóny na Cukrovarskej ulici. Kanalizácia bude po 
ukončení odovzdaná do správy odbornej organizácie - VVS a.s. Košice, závod Trebišov. Termín ukončenia prác sa firma zaviazala 
dodržať do októbra 2014.

V období od 14. do 17. apríla znova po r i adkovo -bezpečnos tné  akc ie  to bolo 10 vozíkov, 4 kočíky a 11 bicyklov.
prebiehala v plnom prúde akcia Telišky. zamerané na odhaľovanie priestupkov Prosíme Vás, aby ste pohyb vozíkov, 
Mestskí policajti zaistili doposiaľ 89 proti verejnému poriadku páchaných k o čí ko v  a   bi cyklov prepravujúcich     
pozmenených prepravných a dopravných s použitím pozmenených prepravných  od pa d  a palivové drevo po chodníkoch 
prostriedkov. V roku 2013 schválilo a dopravných prostriedkov. Za rok 2013 neodkladne hlásil i  na bezplatnej          
mestské zastupiteľstvo VZN o poriadku  b o lo zaistených 18 vozíkov, 33 kočíkov  li n k e Mestskej polície 159.
a čistote. Mestská polícia vykonáva a 13 bicyklov. Od začiatku roka 2014       

Náhradná výsadba stromov



Ponuka podujatí na máj 2014

Mestské kultúrne stredisko Trebišov

www.facebook.com / Trebišov - oficiálna stránka mesta
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Vaše podnety a návrhy k infolistu zasielajte na adresu: infolist@trebisov.sk

Ponúkame Vám možnosť zasielania informácií o pripravovaných podujatiach organizovaných Mestom Trebišov. 
Zaslaním Vašej emailovej adresy na: infolist@trebisov.sk si aktivujete túto bezplatnú informačnú službu Mesta Trebišov.

KST plus 40 Trebišov - stolný tenis
Telocvičňa ZŠ, Komenského 8 

Hádzanársky klub Slavoj Trebišov

Futbalový klub Slavoj Trebišov

  4.5.2014  -  nedeľa 10.00 h Trebišov B – OKST Regmont Hraň B

žiaci 10.5.2014  -  sobota 09.00 h Trebišov – Levoča
15.5.2014  -  štvrtok 09.00 h Trebišov – Michalovce
31.5.2014  -  sobota 09.00 h Trebišov – Sečovce
10.5.2014  -  sobota 15.00 h Trebišov – Topoľčanydorast

  1.5.2014  -  štvrtok 14.00 h Majáles – sviatok jari, tradičné folklórne podujatie (amfiteáter)

14.45 h PUĽS – Poddukelský umelecký ľudový súbor (amfiteáter)

  2.5.2014  -  piatok 19.00 h Krst CD – FSS Furmaňe (divadelná sála)

  4.5.2014  -  nedeľa 19.00 h Kollárovci (estrádna sála)

16.5.2014  -  piatok 19.00 h Všetko o ženách, divadelná hra – účinkujú Profantová, Ondrejková, 

Karnasová (divadelná sála)

  4.5.2014  -  nedeľa 10.00 a 12.00 h Trebišov – Stropkov I.LSŽ-U 15, U 14
  4.5.2014  -  nedeľa 16.30 h Trebišov – Námestovo TIPOS III.LV
10.5.2014  -  sobota 10.00 a 12.15 h Trebišov – Lipany II.LS/MD
11.5.2014  -  nedeľa 10.00 a 12.00 h Trebišov – Spišská Nová Ves I.LSŽ-U 15, U 14
18.5.2014  -  nedeľa 17.00 h Trebišov – Moldava nad Bodvou TIPOS III.LV 
18.5.2014  -  nedeľa 10.00 a 11.30 h Trebišov – Poprad I.LMŽ-U 13, U 12
24.5.2014  -  sobota 10.00 a 12.15 h Trebišov – Spišská Belá I.LS/MD
25.5.2014  -  nedeľa 10.00 a 12.00 h Trebišov – Lipany I.LSŽ-U 15, U 14

Cieľom súťaže je prispieť k skrášleniu životného prostredia, pozdvihnúť úroveň kultúry bývania aj postupnou 
estetizáciou nášho mesta; podeliť sa s ostatnými obyvateľmi o nové, pozitívne trendy krásnych, esteticky upravených 
predzáhradiek rodinných domov a bytových domov .

Od 1. mája do 31. júla môžete zasielať súťažné fotografie predzáhradky rodinného alebo bytového domu            
v meste Trebišov. Odborná porota priamo v teréne zhodnotí predzáhradky a vyhodnotí súťaž. Vyhlásenie výsledkov        
sa uskutoční na Dňoch mesta Trebišov. Na prvé miesto na každej ulici čaká finančná odmena vo výške dane                        
z nehnuteľností za rok 2014 pre rodinný dom a vchod bytového domu. Bližšie informácie nájdete na mestskom úrade,         
č. dverí 502 a na www.trebisov.sk.

Prihlášky a súťažné fotografie môžete zasielať elektronicky, poštou, alebo doručiť osobne na adresu Mestského úradu, 
M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov. Kontaktná osoba: Lenka Čopanová, tel.: 0903 645 827, 056/ 6713 347, e-mail: 
copanova@trebisov.sk

MESTO TREBIŠOV
 vyhlasuje súťaž

Najkrajšia predzáhradka 2014


