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Slovo na úvod
Milí Trebišovčania.
Mestský park je časť mesta, do ktorej isto rád zavíta každý z nás. Spomeňte si však na jeho nedávnu
podobu: ruina Serenády, amfiteáter v troskách a zarastený krovinami, rozpadnutý betónový plot okolo
futbalového ihriska podopretý kameňolomom, ostrovček a mauzóleum ohradené plotom, zrúcanina hradu
Parič takmer definitívne zrútená, žiadne lavičky. Všade špina a neporiadok. Korunu tomuto zúfalstvu nasadil
nápad umiestniť základňu aktivačných pracovníkov so skladom ich náradia a materiálu do starej športovej
haly v parku. Okrem toho, že sústredenie 150-200 aktivačných denne nepridalo parku na atraktivite, občas sa
stalo, že cestou z osady do parku si niektorí aktivační nástup do práce aj rozmysleli a nedošli až na základňu,
lebo sa venovali vyberaniu kontajnerov.
Všetko spomínané sme poslali do minulosti. Od mája je aj aktivačné centrum na novom mieste a vzdialenosť medzi bydliskami
aktivačných a ich pracovným náradím sa skrátila na minimum. Do mesta na prácu odchádzajú v sprievode svojich organizátorov
a najmä sa v ich sprievode aj vracajú späť na novú základňu a nekorzujú po parku.
Preto neváhajte a korzujte po parku vy, veď je váš. Prechádzajte sa, využívajte lúky na sedenie či ležanie na dekách
a oddychujte. Nikto vás nebude pokutovať za šliapanie po tráve. Len pozor na padajúce suché stromy. Tie sa nám z parku stále
nepodarilo odstrániť, požívajú totiž zvláštnu ochranu štátnych úradov. Prečo je to tak, na to si prosím dajte odpoveď sami.
Marián Kolesár, primátor

Aktivačné centrum
Mesto prevzalo od Policajného zboru
SR dom s pozemkom na ulici M. R.
Štefánika pri pekárni. Tento areál slúži pre
Mestské aktivačné stredisko ako miesto
rozdeľovania aktivačných pracovníkov na
práce v meste a súčasne ako sklad

pracovného náradia a materiálu. Tým sa
ukončilo ich každodenné sústreďovanie sa
v mestskom parku, ktoré bolo zavedené
ešte pred rokom 2011.
Dom si vyžaduje čiastočné opravy
elektroinštalácie, vodoinštalácie,

www.trebisov.sk

kanalizácie, strešnej krytiny, fasády a
výmenu okien a dverí. Areál bude oplotený
a vykonané budú terénne úpravy. Okrem
elektroinštalácie sú všetky ostatné práce
vykonávané svojpomocne s maximálnym
využitím aktivačných pracovníkov.

Športová hala
V meste sa nachádza fitnescentrum,
kde môžete znovu nájsť telesnú a
duševnú pohodu a načerpať potrebnú
energiu. Mestská posilňovňa je súčasťou
športovej haly. Je obohatená o nové činky
ľahšej váhy a najnovšie prírastky v rodine
posilňovacích strojov sú cyklotrenažér,

2 rotopedy, veslovací trenažér a
2 bežecké pásy. Neváhajte a navštívte
mestské fitnescentrum v čase od 14.00 h
do 20.00 h cez pracovný týždeň, vstupné
je len 1,50 €.
Mesto podporí usporiadanie
Majstrovstiev Slovenska starších žiakov

v hádzanej 13.-15. júna 2014 v športovej
hale. Súťažiť o titul majstra bude
8 najlepších družstiev z celého
Slovenska. Pri tejto príležitosti mesto
vymenilo dlažbu na vstupe do haly a
osadilo nové plastové okná na západnej
strane.

Zimný štadión
Po ukončení hokejovej sezóny sa na zimnom štadióne začalo s pravidelnou údržbou. Okrem toho dostali okná na budove nový
náter. Istotne už každý z vás navštívil štadión počas jeho prevádzky . Nedalo sa nevšimnúť, že vchodové dvere majú najlepšie časy
za sebou. Preto boli osadené nové plastové dvere, nielen vchodové, ale aj vstupné dvere z predsiene do haly. Nový vstup je svojimi
rozmermi prispôsobený aj veľkosti výstroje hokejistov

Rekonštrukcie chodníkov a opravy ciest
Začiatkom mája sa začala druhá etapa
opráv chodníkov. Konkrétne na ulici
Berehovskej, Škultétyho a Zvonárskej mestská časť Milhostov.
Mesto ešte v tomto roku zrekonštruuje
chodníky na ulici Stavebnej, Puškinovej,
17. novembra, Záhradnej, Cintorínskej,
Kutnohorskej, Komenského, Čsl. armády,
Ternavskej, Gorkého, Dobrovoľníckej a

chodník pri Obchodnom dome Paričan.
Plánovaná je aj revitalizácia nádvoria
sídliska MIER (ul. Čsl. armády a J. Husa)
a v rámci I. etapy riešenia križovatky pri
gymnáziu aj revitalizácia sídliska na ulici
SNP.
Na ulici M. R. Štefánika budú upravené
križovatky s ulicami Cintorínskou,
Berehovskou, Školskou a J. Husa, kde

budú vytvorené odbočovacie pruhy
hlavne pri výjazdoch z vedľajších ulíc
a na ulici Školskej, pri ZŠ M. R. Štefánika
budú v oboch smeroch vytvorené
„vysadzovacie miesta“ pre bezpečné
vysadenie detí z áut ich rodičov.
V polovici mája sa začalo aj s opravou
výtlkov na cestách po celom meste.

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
Mesto Trebišov opäť oznamuje
obyvateľom, ktorí bez právneho dôvodu
k dnešnému dňu užívajú pozemky vo
vlastníctve mesta, že môžu požiadať
o odkúpenie takýchto pozemkov v termíne
do 30. júna 2014 v prípade, ak je pozemok
súčasťou ich dvora, súčasťou ich záhrady,
alebo je priľahlým k nehnuteľnostiam
v ich vlastníctve a jeho predaju nebráni
verejný záujem. K žiadosti adresovanej na
Mestský úrad v Trebišove, oddelenie

výstavby a majetku je potrebné
d o ložiť návrh geometrického plánu
s výkazom výmer (vyhotovené geodetom).
Ž ia d at eľ om , kto rých žiadosti budú
doručené do 30. júna 2014, budú pozemky
odpredané za 20% z ceny určenej
v cenovej mape mesta. Po uplynutí lehoty
na vysporiadanie budú prípady
nelegálneho užívania pozemku riešené
zaslaním výzvy na vypratanie pozemku
alebo okamžité majetkovoprávne

vysporiadanie s odpredajom, prípadne
uzavretím nájomnej zmluvy v zmysle
Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Trebišov. Podmienky
a zásady vysporiadania sú uvedené
v Koncepčom zámere Majetkovoprávne
vysporiadanie mestských pozemkov
dlhodobo užívaných inými osobami, ktorý
je zverejnený na stránke www.trebisov.sk
v sekcii Strategické dokumenty.

Nové skútre pre mestskú políciu
Do vozového parku mestskej polície pribudli 2 skútre značky SYM. Z mestského rozpočtu boli na tento účel vyčlenené finančné
prostriedky, aby tak mesto zefektívnilo mobilitu mestských policajtov. Nové dopravné prostriedky prispejú k bezpečnosti občanov
mesta, zvýšeniu operatívnosti zásahov, riešeniu drobnej kriminality v meste. Mestská polícia je občanom k dispozícii na bezplatnom
telefónnom čísle 159.

Stanovisko mesta k požiadavkám spoločnosti BLIKA s.r.o.
Mesto Trebišov (ďalej len „mesto“)
si prenajalo v roku 2004 od spoločnosti
PRIEMYSELNÝ PARK TREBIŠOV s.r.o.
(ďalej len „PPTV“, pôvodný názov Business
Company Žilina s.r.o.) areál bývalej
konzervárne a za peniaze z eurofondov ho
zrekonštruovalo na priemyselný park.
Spoločnosť BLIKA s.r.o. (ďalej len
„BLIKA“) sa pripravovala na príchod do
trebišovského priemyselného parku od
novembra 2006 do apríla 2007. V tomto
období si BLIKA bola vedomá skutočnosti,
že v priemyselnom parku nie je
zabezpečená dodávka elektriny. Mesto sa
v zmluve s BLIKOU z novembra 2006
zaviazalo poskytnúť jej len technický bod
napojenia, cez ktorý bude možné dodávať
elektrinu, ktorú si BLIKA zabezpečí sama.
Keďže pre dodávku elektriny bola
nevyhnutná trafostanica a tá v parku nebola,
existovali 3 alternatívy jej zabezpečenia:
1. trafostanicu si obstará BLIKA sama,
2. trafostanicu pre potreby BLIKY
obstará mesto a bude ju BLIKE prenajímať,
3. trafostanicu pre potreby BLIKY
obstará PPTV a BLIKA bude za používanie
trafostanice platiť.
Keďže ani BLIKA, ani mesto nemali
ďalšie peniaze, ktoré by do priemyselného
parku investovali, PPTV obstaral
trafostanicu, prenajal ju obchodníkovi
s elektrinou EnergoSystém, s.r.o. (ďalej len
„EnergoSystém“), ktorý dodával elektrinu
pre BLIKU a EnergoSystém si zahrnul cenu
nájmu do ceny elektriny pre BLIKU. Tento
spôsob dodávok elektriny fungoval od
1.5.2007 do 31.12.2009.
V druhej polovici roku 2009, keď
vrcholila hospodárska kríza, sa BLIKA
rozhodla šetriť na cene elektriny a zmluvu
s EnergoSystémom ukončila k 31.12.2009
s tým, že si vyberie lacnejšieho dodávateľa.
Prehliadla pritom, že žiadny iný dodávateľ
elektriny nemá právny vzťah s PPTV
k trafostanici. Keďže EnergoSystém
nedodával BLIKE elektrinu, ukončil zmluvu
s PPTV. Keďže PPTV nikto neplatil za
používanie trafostanice, PPTV trafostanicu
začiatkom roku 2010 vypol. BLIKA tak
prvýkrát ostala bez elektriny.
Na žiadosť BLIKY Krajský súd

v Košiciach nariadil predbežným opatrením
PPTV zapojiť trafostanicu a to až do
rozhodnutia v súdnom spore medzi BLIKOU
a PPTV. Súdny spor trval od roku 2010
do roku 2014. Počas tohto obdobia BLIKA
užívala trafostanicu bez toho, aby za jej
užívanie platila, pretože cena, za ktorú
nakupovala elektrinu (vysoké napätie),
neobsahovala poplatok za používanie resp.
nájom trafostanice, keďže aktuálny BLIKOU
vybraný dodávateľ elektriny nemal právny
vzťah s PPTV k trafostanici. BLIKA
nakupovala elektrinu – vysoké napätie (VN),
aj keď vo výrobe používa elektrinu – nízke
napätie (NN). Zmenu VN elektriny na NN
elektrinu zabezpečuje trafostanica. Cena
VN elektriny nezahŕňa náklady na prácu
trafostanice, preto je VN elektrina výrazne
lacnejšia ako NN elektrina. Keďže za
používanie trafostanice BLIKA neplatila, na
nákupe VN elektriny výrazne ušetrila. Keď
v januári 2014 BLIKA definitívne prehrala
súdny spor s PPTV, zaniklo predbežné
opatrenie umožňujúce jej používať
trafostanicu a PPTV 26. apríla 2014 vypol
trafostanicu opäť. BLIKA tak druhýkrát
ostala bez elektriny.
Už po prvom vypnutí trafostanice v roku
2010 sa BLIKA usilovala všemožne navodiť
dojem, že jej dodávku elektriny má
zabezpečovať mesto. Ignorovala pritom aj
skutočnosť, že ani v období od 1.5.2007
do 31.12.2009, keď bola dodávka
elektriny bezproblémová, ju mesto
nezabezpečovalo. Prebehol dokonca súdny
spor medzi BLIKOU a mestom, v ktorom
mesto úspešne preukázalo, že má
poskytnúť len technický bod napojenia, cez
ktorý bude možné dodávať elektrinu, ktorú si
BLIKA zabezpečí sama.
V súčasnosti, po druhom vypnutí
trafostanice, BLIKA opakovane, sústavne a
zavádzajúco žiada od mesta (a to aj súdnou
cestou) zabezpečenie dodávky elektriny,
hoci je nepochybné, že mesto na to nemá
nielen povinnosť, ale ani zmluvné a
technické možnosti. BLIKA tak vytvára
negatívny obraz mesta u svojich
zamestnancov – obyvateľov mesta, ale aj
u štátnych inštitúcií, vo verejnosti a dokonca
v zahraničí, keď vyvoláva dojem, že mesto

nie je ochotné plniť si svoje povinnosti.
Pritom mestom poskytnutý bod napojenia
7 rokov spoľahlivo fungoval, fungoval aj od
1. mája do 12. mája 2014, keď doň dodávali
elektrinu mobilné generátory, ktoré si na
výrobu elektriny obstarala BLIKA a
inštalovala ich v priemyselnom parku.
Funguje aj dnes, keď je trafostanica
zapojená opäť na základe predbežného
opatrenia súdu. Zmluvná situácia
v trebišovskom priemyselnom parku, keď
prístup k elektrine z distribučnej siete ovláda
PPTV, nie je štandardná, ale nie je
nezákonná. Pochádza z rokov 2006 – 2007
a PPTV vytrvalo odmieta jej úpravu, kým
BLIKA nezačne platiť; mesto nemá
možnosti ju zmeniť.
Mesto vždy bolo pripravené v rámci
svojich možností pomáhať BLIKE
pri jej pôsobení v priemyselnom parku,
a le odmieta platiť BLIKE škody,
ktoré nespôsobilo a ktoré vyplývajú
z manažérskych rozhodnutí BLIKY
v minulosti, keď BLIKA prenechala
disponovanie trafostanicou PPTV.
BLIKA zamestnáva aj občanov mesta,
preto bolo mesto voči nej dlhodobo
zdržanlivé vo vyjadreniach. V súčasnosti
však už správanie BLIKY prekračuje všetky
únosné hranice. Napriek ústretovosti mesta
napr. pri inštalovaní náhradného mobilného
zdroja elektriny BLIKA vznáša voči mestu
aj neoprávnené finančné nároky. Zadržiava
mestu platby nájomného v neprimeranom
rozsahu a jej dlh presahuje sumu 540 000 €.
Okrem toho neoprávnene žiada od mesta
zmluvnú pokutu vo výške viac než 1,6 mil. €;
v tejto veci už s mestom prehrala súdny
spor. Po drastickom prepúšťaní
zamestnancov v minulých rokoch aj tieto
skutočnosti vyvolávajú dojem, že BLIKA sa
usiluje o kompenzáciu strát spôsobených
krízou na úkor mesta. Obrana pred BLIKOU
na súdoch stojí mesto veľké peniaze, ktoré
by mohli byť využité účelnejšie. V dôsledku
svojich konaní BLIKA dávno prestala byť pre
mesto serióznym partnerom a mesto trpí
nájomný vzťah len kvôli udržaniu
z amestnania jej zamestnancov –
obyvateľov mesta, aj keď na tento vzťah
v súčasnosti len dopláca.

MESTO TREBIŠOV
vyhlasuje
zber obnoseného a nepotrebného šatstva v dňoch od 1.4.2014 do 10.6.2014
Veci je možné priniesť do budovy Mestského úradu v Trebišove v čase od 8.00 h do 16.30 h zabalené do igelitového
vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri manipulácii a prevoze.
ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá,
metrový textil, deky, tkané koberce, periny. Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci možno i desiatky
rokov. Veci môžu byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé. Prosíme občanov aby posteľnú bielizeň, uteráky a
utierky zabalili osobitne a označili.
NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce a veľmi znečistené veci.
Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať (domovy dôchodcov,
detské domovy, útulky a pod).
V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.

Ponuka podujatí na jún 2014
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.

Mestské kultúrne stredisko Trebišov
15.6.2014 - nedeľa

15.00 h

21.6.2014 - sobota
21.00 h
23.6.2014 - pondelok 19.30 h
28.6.2014 - sobota
13.00 h

18.00 h

Hurá leto – progam pre deti – divadielko, súťaže, hry
(amfiteáter)
Otvorenie kúpaliska – Disco TrebiShow (kúpalisko)
Radošinské naivné divadlo – divadelná hra Polooblačno
(divadelná sála)
Trebišovský folklórny festival (amfiteáter)
Trebišovčan, Trebišovčan deti, Trebišovská Orgoňina, Ľelija,
Furmaňe, Milhostovčan, Novešan, Komanička, súbor z Hodonína,
súbor z Jasla
Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK), program Krížom-krážom

Pokračovanie súťaže Najkrajšia predzáhradka 2014.

Futbalový klub Slavoj Trebišov
1.6.2014
1.6.2014
7.6.2014
8.6.2014
15.6.2014

-

nedeľa
nedeľa
sobota
nedeľa
nedeľa

17.00 h
10.00 a 12.00 h
10.00 a 12.15 h
10.00 a 11.30 h
17.00 h

Trebišov – Prešov B
Trebišov – Snina
Trebišov – Snina
Trebišov – Stropkov
Trebišov – MFK Košice B

TIPOS III.LV
I.LSŽ-U 15, U 14
II.LS/MD
I.LMŽ-U 13, U 12
TIPOS III.LV

Hádzanársky klub Slavoj Trebišov
Majstrovstvá Slovenska starších žiakov v hádzanej 13. - 15. júna 2014 v mestskej športovej hale.
Zahájenie 13. júna 2014 o 13.00 h.

Vaše podnety a návrhy k infolistu zasielajte na adresu: infolist@trebisov.sk
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