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Uvádzame prehľad účasti primátora a poslancov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Trebišove v období 2011-2014. 

Rebríček účasti na zasadnutiach MsZ 2011 - 2014

P. č. Meno a priezvisko

2011 - 2014

počet zasadnutí: 47

účasť % účasti

 

Ing. Marián Kolesár

 

47 100

1.

 

Jozef Biro

 

46 98

2.

 

Ing. Gejza Gore

 

46 98

3.

 
Magdaléna Haburová

 
46 98

4.  JUDr. Juliana Pašková  45 96

5.  MVDr. Ivan Hrdlík  43 92

6.
 

Ing. Jaroslav Soták
 

43 92

7.

 
Mgr. Martin Begala

 
42 90

8.

 

PhDr. Marek Čižmár

 

42 90

9.

 

Ing. Ľubomír Bulla

 

41 88

10. Koloman Demeter 41 88

11. Ing. Marián Kontura 40 86

12. MUDr. Martin Lycius 39 83

P. č. Meno a priezvisko

2011 - 2014

počet zasadnutí: 47

účasť % účasti

13. MUDr. Juraj Selecký 39

 

83

 

14. Michal Jozefi 38

 

81

 

15. Ing. Jozef Čičatko 36

 

77

 

16. MUDr. Miroslav Halapin

 
35

 
75

 

17. Babken Chačlarian 35 75 

18. MUDr. Rudolf Hrdlík 34 73 
19. MUDr. Vladimír Dvorový
 

33
 

71
 20. Mgr. Dušan Petreň 32

 
69

 21. JUDr. Ľubomír Cibere 29

 

62

 
22. Mgr. Beáta Kereštanová

 

29

 

62

 

23. Ľubomír Šrobár 29 62

24. Ing. Róbert Puci 23 49

25. Igor Balog 21 45

Končí sa volebné obdobie 2011 – 2014. V meste sa na verejných priestranstvách pracuje, kope, 
stavia, opravuje. Občas sa objaví otázka, prečo sa tak deje až v posledných dvoch rokoch, prečo až  
pred voľbami. Ľudia rýchlo zabúdajú, prečo sa nemohlo v rokoch 2011 – 2012 urobiť to, čo sa urobilo       
a robí v rokoch 2013 – 2014. Dôvody sú podrobne uvedené v infoliste 10/2014. Za roky 2011 – 2012 sme 
splatili 2,87 miliónov € dlhov, aby sme sa nedostali do nútenej správy. Aby sme mohli robiť veci viditeľné, 
najskôr sme museli urobiť veľmi veľa vecí neviditeľných. Prosím pamätajte na to predtým, než začnete 
hodnotiť končiace sa volebné obdobie.

Prišiel čas skladania účtov. Program PORIADOK A ČISTOTA na roky 2011 – 2014 sa po mojom 
zvolení stal aj primátorským programom. Vo funkcii primátora som splnil ešte mnoho iných úloh, ktoré 
život mesta prinášal a ktorých existenciu som pri tvorbe programu ani nepredpokladal. Považujem za svoju povinnosť predložiť vám 
tu a teraz odpočet plnenia volebných sľubov, lebo dobré účty robia dobrých priateľov. Vyhodnotenie plnenia volebného programu 
nájdete vo vnútri tohto infolistu.

Počas uplynulých štyroch rokov som osobne viedol všetkých 47 zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ďakujem poslancom      
za ich prácu a našu spoluprácu, bez ktorej by program PORIADOK A ČISTOTA nemohol byť napĺňaný. Vždy som ich rešpektoval 
ako vašich zvolených zástupcov. Ich názory boli pre mňa vašimi názormi, preto – nech už boli akékoľvek – som právo na názor 
nikomu neupieral.

Bolo mi cťou vo svojom prvom funkčnom období pre vás pracovať, viesť naše mesto postupnými krokmi k stabilizácii a rozvoju    
a reprezentovať vás.

Žijem v Trebišove mnoho rokov a hrdo medzi vami ostanem žiť aj po 15. novembri.



CIELE

CIELE

CIELE

1.1.1. Zrušenie neprimeraných výhod a úľav vo všeobecnezáväzných nariadeniach
1.1.2. Neuhrádzanie osobnej spotreby občanov z mestských prostriedkov
1.1.3. Ukončenie nájmu dlhodobých dlžníkov v mestských bytoch v centre mesta 

1.1.1. Splnené úplne
1.1.2. Plní sa priebežne
1.1.3. Nesplnené

1.1.Rovnaké povinnosti pre 
všetkých občanov 

1.2.1. Úprava rokovacích poriadkov mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií 
1.2.2. Neprijímanie uznesení bez prerokovania problematiky v komisiách 

1.2.1. Splnené úplne
1.2.2. Plní sa priebežne

1.2.Korektné vzťahy vedenia 
mesta s poslancami 

1.3.1. Elektronické aukcie pri nákupe tovarov a služieb s cenou prevyšujúcou 1 700 Eur 
1.3.2. Centralizácia činností duplicitne vykonávaných na mestskom úrade a v mestských podnikoch 
1.3.3. Poskytovanie dotácií len subjektom, v ktorých je možná mestská kontrola použitia na určené účely 

1.3.1. Splnené čiastočne
1.3.2. Splnené čiastočne
1.3.3. Plní sa priebežne

1.3.Úspora finančných 
prostriedkov 

1.4.1. Elektronické dražby pri predaji majetku s cenou prevyšujúcou 1 700 Eur so zverejnením minimálne            
v jednom tlačenom médiu s regionálnou pôsobnosťou a jednej lokálnej televízii

1.4.2. Zlepšenie výberu daní a poplatkov softvérovým a personálnym posilnením oddelení, modernizáciou 
evidovania nehnuteľností a daní z nich

1.4.3. Exekučné vymáhanie dlžôb voči mestu
1.4.4. Vytvorenie pracovnej skupiny na prípravu projektov financovaných z dotácií (eurofondy, štátny rozpočet, 

iné externé nenávratné zdroje) 

1.4.1. Nesplnené

1.4.2. Plní sa priebežne

1.4.3. Plní sa priebežne
1.4.4. Splnené úplne

1.4.Vyšší príjem finančných 
prostriedkov 

1.5.1. Ústretové vybavovanie úradných záležitostí v mestských inštitúciách
1.5.2. Zverejňovanie materiálov predkladaných na zasadnutie mestského zastupiteľstva na internete vopred
1.5.3. Zabezpečenie mestského infokanálu do každej domácnosti
1.5.4. Obrazové záznamy z rokovania mestského zastupiteľstva vysielané v mestskej televízii
1.5.5. Zverejňovanie zmlúv a faktúr mesta a mestských podnikov na internete
1.5.6. Demokratické, slobodné a necenzurované diskusné fórum na mestskej internetovej stránke

s povinnosťou hovorcu odpovedať na otázky občanov
1.5.7. Zriadenie mestského informačného a propagačného centra
1.5.8. Pravidelné vydávanie mestskej tlače 

1.5.1. 
1.5.2. Plní sa priebežne
1.5.3. Nesplnené
1.5.4. Plní sa priebežne
1.5.5. Plní sa priebežne
1.5.6. Plní sa priebežne

1.5.7. Nesplnené
1.5.8. Plní sa priebežne

Plní sa priebežne

 OPATRENIA

 OPATRENIA PLNENIE

PLNENIE

PLNENIE OPATRENIA

2.1.Zvýšenie pocitu bezpečnosti 
u občanov 

2.1.1. Zvýšenie počtu mestských policajtov pre zavedenie peších a cyklistických hliadok 
2.1.2. Minimalizovanie výskytu a pohybu asociálov na verejných priestranstvách 
2.1.3. Hľadanie možností vyplácania sociálnych dávok na viacerých miestach mimo centra mesta 
2.1.4. Maximálne obmedzenie vyplácania sociálnych dávok v hotovosti 
2.1.5. Rozšírenie využitia systému "osobitného príjemcu sociálnych dávok" 
2.1.6. Dobudovanie kamerového systému na všetky verejné priestranstvá a kritické miesta 
2.1.7. Modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia s inštaláciou úsporných a intenzívnych svietidiel 

2.1.1. Splnené úplne
2.1.2. Nesplnené
2.1.3. Splnené úplne
2.1.4. Plní sa priebežne
2.1.5. Plní sa priebežne
2.1.6. Splnené čiastočne
2.1.7. Nesplnené

2.2.Starostlivosť o starších 2.2.1. Rozširovanie klubov dôchodcov v mestských priestoroch 
2.2.2. Vytváranie podmienok na ošetrovanie dôchodcov priamo v ich domovoch 

2.2.1. Splnené úplne
2.2.2. Neplnené 1

2.3.Ochrana pred živelnými 
pohromami 

2.3.1. V spolupráci s orgánmi civilnej ochrany dobudovanie a sfunkčnenie varovného a výstražného
systému mesta inštaláciou nových pouličných reproduktorov s bezdrôtovým prenosom, 
resp. využitím existujúcich optických sietí v meste

2.3.2. Koordinácia kompetentných inštitúcií a podnikov pri zaistení pravidelnej údržby melioračných
kanálov a pri obnove sústavy melioračných kanálov na Paričove a v Milhostove 

2.3.3. Vybudovanie protipovodňových valov z juhovýchodu (Paričov) a západu (obytná zóna Juh a Západ) 

2.3.1. Splnené úplne

2.3.2. Plní sa priebežne

2.3.3. Splnené čiastočne

3.1.Čistota životného prostredia 3.1.1. Zákaz škodlivého priemyslu zaťažujúceho životné prostredie v novom územnom pláne 
3.1.2. Vytvorenie podmienok pre úplné vylúčenie medzimestskej autobusovej dopravy z centra 

3.1.1. Splnené úplne
3.1.2. Nesplnené

3.2.Upravené okolie bytových a 
rodinných domov 

3.2.1. Zamedzenie vyberania odpadkov zo smetných nádob do 1 roka od volieb
3.2.2. Zavedenie funkčného triedenia odpadu
3.2.3. Viac kontajnerov na sídliskách a ich častejšie vyvážanie
3.2.4. Spolupráca so správcami bytových domov pri úprave okolia
3.2.5. Zriadenie malých lokálnych zberných stanovíšť pre objemnejší domový a záhradný odpad s pravidelným 

vyvážaním
3.2.6. Súťaž o najkrajšie upravené okolie pred vchodom bytového domu alebo pred rodinným domom na každej 

ulici s následnou odmenou vo výške zaplatenej dane z tejto nehnuteľnosti za 1 rok 

3.2.1. Nesplnené
3.2.2. Splnené čiastočne
3.2.3. Plní sa priebežne
3.2.4. Splnené čiastočne
3.2.5. Neplnené 2

3.2.6. Plní sa priebežne

3.3.Oddychové zóny na 
verejných
priestranstvách 

3.3.1. Pravidelné upratovanie a čistenie 
3.3.2. Motivovanie majiteľov nehnuteľností k zvýšenej starostlivosti o čistotu 
3.3.3. Rozmiestnenie nových smetných košov na hlavných peších ťahoch a ich pravidelné vypratávanie
3.3.4. Inštalovanie plôch na vylepovanie plagátov v záujme predchádzania olepovaniu stĺpov a stien 
3.3.5. Viac ľudí na verejnoprospešných prácach a lepšia organizácia ich využitia

3.3.1. 
3.3.2. Splnené čiastočne
3.3.3. Plní sa priebežne
3.3.4. Splnené úplne
3.3.5. Plní sa priebežne

Plní sa priebežne

1.5.Maximálna informovanosť 
občanov 

PRIORITA 1: PORIADOK

PRIORITA 2: BEZPEČNOSŤ

PRIORITA 3: ČISTOTA

PLNENIE

PLNENIE

PRIORITA 4: MLÁDEŽ

CIELE  OPATRENIA

5.1.Zvýšenie zamestnanosti 5.1.1. Motivácia podnikateľských aktivít vytvárajúcich nové pracovné miesta 5.1.1. Neplnené 3

5.2.Obnova infraštruktúry 5.2.1. Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v bezbariérovej úprave najmä v obytných štvrtiach 
5.2.2. Priebežná celoročná údržba ciest 
5.2.3. Zriadenie a prevádzkovanie 2 verejných WC s umiestnením smerových tabúľ v okolí 
5.2.4. Vyprodukovanie kvetinovej výzdoby mestskými podnikmi 
5.2.5. Zabezpečenie postupnej premeny vzdušných vedení a rozvodov na podzemné 
5.2.6. Autobusová stanica - sfunkčnenie a skrášlenie čakárne, WC a priľahlých priestorov 
5.2.7. Cintorín - modernizácia domu smútku, vybudovanie nového vstupu a parkoviska z južnej strany 
5.2.8. Koordinácia kompetentných inštitúcií pre zlepšenie dostupnosti štvrte za železnicou 
5.2.9. Milhostov - likvidácia poľnohospodárskeho dvora a rozšírenie obytnej zóny 

5.2.1. 
5.2.2. Plní sa priebežne
5.2.3. Splnené čiastočne
5.2.4. Plní sa priebežne
5.2.5. Plní sa priebežne
5.2.6. Neplnené 4
5.2.7. Splnené čiastočne
5.2.8. Plní sa priebežne
5.2.9. Neplnené 5

Plní sa priebežne

5.3.Odľahčenie dopravy v centre 5.3.1. Vodorovné vyznačenie odbočovacích pruhov pri odbočkách a výjazdoch 
5.3.2. Vybudovanie odbočovacích pruhov pri vjazdoch na ulice M. R. Štefánika a Komenského 
5.3.3. Časová regulácia pohybu zásobovacích nákladných vozidiel 
5.3.4. Projektová a majetkovoprávna príprava výpadovky z centra na západný obchvat mesta 

5.3.1. Splnené úplne
5.3.2. Splnené čiastočne
5.3.3. Splnené čiastočne
5.3.4. Nesplnené

5.4.Zlepšenie parkovania na 
verejných priestranstvách 

5.4.1. Zvýšenie počtu parkovacích miest v správe mesta 
5.4.2. Povoľovanie nových stavieb obchodu a služieb len s ich vlastnými parkovacími miestami 
5.4.3. Výstavba prejazdných a parkovacích pruhov pri školách pre bezpečný výstup a nástup žiakov 

5.5.Vyriešenie parkovania na 
sídliskách 

5.5.1. Zmena pozdĺžneho státia na kolmé
5.5.2. Vyznačenie parkovacích miest vodorovným značením
5.5.3. Rozšírenie parkovacích plôch na úkor zanedbaných zelených pásov s ekologickou kompenzáciou

formou výsadby stromov a nízkej zelene dodržaním zásady "1 nové miesto = 1 nový strom" 

5.5.1. Nesplnené
5.5.2. Splnené čiastočne
5.5.3. Splnené čiastočne

5.6.Revitalizácia ulice M. R. 
Štefánika 

5.6.1. Dokončenie rekonštrukcie Severného námestia
5.6.2. Umiestnenie sochy M. R. Štefánika zhotovenej podľa pôvodnej predlohy so spolufinancovaním 

projektu z verejnej zbierky
5.6.3. Intenzívne osvetlenie prechodov pre chodcov
5.6.4. Rekultivácia zelených pásov (orezanie nízkych konárov, výsadba novej zelene, kvetinová výzdoba, 

umiestnenie drobnej architektúry - lavičky, umelecké artefakty, smetné koše) 

5.6.1. Nesplnené
5.6.2. Nesplnené

5.6.3. Splnené čiastočne
5.6.4. Plní sa priebežne

5.7.Revitalizácia mestského 
parku 

5.7.1. Prevzatie parku späť pod správu mesta 
5.7.2. Zriadenie stálej parkovej stráže 
5.7.3. Oprava a rekonštrukcia chodníkov a osvetlenia 
5.7.4. Údržba a obnova zelene, povoľovanie výrubov len v nutných prípadoch a po odbornej diskusii 
5.7.5. Vylúčenie rušivých aktivít na okraj, v centrálnej časti zachovanie výlučne kľudného priestoru 
5.7.6. Serenáda a amfiteáter - odstránenie alebo príprava rekonštrukcie - podľa rozhodnutia obyvateľov 
5.7.7. Odstránenie kamenia okolo futbalového štadióna a jeho využitie na jadro protipovodňových valov 
5.7.8. Dokončenie obnovy centrálnej časti 
5.7.9. Oprava starej športovej haly a jej včlenenie do športového areálu 

5.7.1. Splnené úplne
5.7.2. Splnené úplne
5.7.3. Nesplnené
5.7.4. Plní sa priebežne
5.7.5. Splnené úplne
5.7.6. Splnené úplne
5.7.7. Splnené úplne
5.7.8. Splnené čiastočne
5.7.9. Splnené čiastočne

5.8.Rozšírenie prímestskej 
rekreačnej zóny 

5.8.1. Oprava a dostavba cyklistických, korčuliarskych a bežeckých chodníkov cez Bučov les až k Ondave
a do lesa Čongov

5.8.2. Zokruhovanie cyklochodníka od ulice Komenského s pokračovaním cez autobusovú stanicu,
ulice Šrobárovu a Pribinovu na hrádzu Trnávky

5.8.3. Príprava projektu na predĺženie cyklistických chodníkov do Milhostova
5.8.4. Vodorovné vyznačenie cyklotrás na komunikáciách všade, kde to dopravná situácia umožňuje 

5.8.1. Nesplnené

5.8.2. Nesplnené

5.8.3. Nesplnené
5.8.4. Splnené čiastočne

5.9.Rozvoj organizovaného 
športu 

5.9.1. Financovanie športu podľa výsledkov
5.9.2. Podpora menšinových športov
5.9.3. Rozšírenie športového areálu o zariadenie pre tenis, bedminton, nohejbal a hokejbal na škvarovom

ihrisku pri zimnom štadióne 

5.9.1. Splnené čiastočne
5.9.2. Plní sa priebežne
5.9.3. Splnené čiastočne

5.10. Spestrenie ponuky 
kultúrnych podujatí 

5.10.1. Vybudovanie stáleho otvoreného zariadenia v širšom centre ako náhrady za amfiteáter 
5.10.2. Organizovanie malých vystúpení začínajúcich umelcov na uliciach 
5.10.3. Zvýhodnená prezentácia úspešných miestnych umelcov a interprétov

5.10.1. Neplnené 6
5.10.2. Neplnené 7
5.10.3. Plní sa priebežne

PRIORITA 5: PROSTREDIE

4.1.Rozvoj bezpečného 
neorganizovaného športu    
v obytných štvrtiach 

4.1.1. Rekonštrukcia jedného detského ihriska (pieskoviská, preliezky, hojdačky) a malého polyfunkčného 
športoviska (minifutbal, hokejbal, basketbal) každý rok v inej štvrti; výber štvrte žrebovaním

4.1.2. Milhostov - príprava projektu na premenu areálu bývalej materskej školy na polyfunkčné
športovisko a oddychovú zónu 

4.1.1. Splnené úplne

4.1.2. Splnené úplne

4.2.Intenzívne vykonávanie 
organizovanej športovej, 
kultúrnej a záujmovej 
činnosti 

4.2.1. Vytvorenie mládežníckeho mestského športového klubu kvôli dôslednej kontrole použitia
pridelených financií

4.2.2. Zvyšovanie príspevkov z rozpočtu na organizovaný mládežnícky šport, kultúru a záujmovú činnosť 
každoročne o 10 tisíc Eur

4.2.3. Vybudovanie skateparku s dobrou pešou dostupnosťou
4.2.4. Zriadenie a prevádzkovanie dopravného ihriska
4.2.5. Bezplatné WIFI internetové pripojenie na verejných priestranstvách
4.2.6. Stretnutia s autormi mládežníckej literatúry pre zvýšenie záujmu mládeže o čítanie kníh 

4.2.1. Splnené úplne

4.2.2. Plní sa priebežne

4.2.3. Splnené úplne
4.2.4. Nesplnené
4.2.5. Splnené úplne
4.2.6. Splnené čiastočne

CIELE  OPATRENIA

4.4.Upevňovanie 
lokálpatriotizmu 

4.4.1. Skvalitňovanie vyučovania regionálnej výchovy na základných školách s bezplatnými exkurziami 
na zaujímavé a výnimočné miesta regiónu 

4.4.2. Raz ročne po uplynutí školského roka dôstojné a slávnostné oceňovanie víťazov krajských a vyšších kôl   
vo vedomostných, kultúrnych a športových súťažiach s účasťou verejnosti, vedenia mesta a poslancov 

4.4.1. 

4.4.2. 

Plní sa priebežne

Plní sa priebežne

4.3.Zvýšenie úrovne hudobných 
a tanečných podujatí 

4.3.1. Bezplatné poskytnutie priestorov pre kurzy spoločenského tanca a spoločenskej výchovy 
končiace uvedením mládeže do spoločnosti

4.3.2. Vytvorenie podmienok na prevádzkovanie veľkej diskotékovej haly bez narušenia pohody 
bývania obyvateľov a s dobrou dopravnou dostupnosťou 

4.3.1. 

4.3.2. Splnené úplne

Plní sa priebežne

Vyhodnotenie plnenia volebného programu primátora Mariána Kolesára v období 2011-2014

1) Opatrenie nie je vykonateľné - ošetrovanie je zdravotnícky výkon a poskytovať ho môžu iba poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
2) Opatrenie nie je potrebné - po zriadení Linky čistoty je odpad operatívne odvážaný
3) Opatrenie nie je vykonateľné - po posledných legislatívnych zmenách v oblasti regulácie podnikania nedisponujú samosprávy žiadnymi motivačnými nástrojmi
4) Opatrenie je bezpredmetné - prebiehajúci projekt výstavby Terminálu integrovanej dopravy, ktorého súčasťou je aj podchod pod železnicou, počíta so zbúraním budovy 

autobusovej stanice a vybavovaním cestujúcich v novej budove pristavanej k budove železničnej stanice
5) Opatrenie je bezpredmetné - v novom územnom pláne bol na žiadosť obyvateľov poľnohospodársky dvor zachovaný
6) Opatrenie je bezpredmetné - po rekonštrukcii amfiteátra nie je takéto zariadenie potrebné
7) Opatrenie je bezpredmetné - po rekonštrukcii amfiteátra sa takéto aktivity konajú na ňom

Doplňujúce informácie k neplneniu opatrení

5.4.1. Nesplnené
5.4.2. Plní sa priebežne
5.4.3. Nesplnené
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Vaše podnety a návrhy k infolistu zasielajte na adresu: infolist@trebisov.sk

Turnaj slovanských nádejí - futbal

Vo verejnosti je hlboko zakorenená špec i f ikované ob last i .  Ž iadať  o  programovacieho obdobia 
mylná a naivná predstava o fungovaní nenávratný finančný príspevok môžete a ktoré sa aspoň okrajovo 
eurofondov. Ľuďom je často podsúvaný len vtedy, ak váš zámer zapadá do dotýkali nášho mesta. 
názor, že eurofondy sú darom Európskej niektorej oblasti a v tejto oblasti je Napríklad do projektu 
únie, ktorý môže ktokoľvek využiť v y hl ás e ná   vý z va . Oblasť rozvoja "Učíme sa celý život" sme zapojili takmer 
na vyriešenie akýchkoľvek svojich infraštruktúry obcí a miest bola zmluvne 100 seniorov, ktorí si zvyšujú svoju 
problémov, napríklad aj na splatenie vyčerpaná už v roku 2011, počas rokov počítačovú gramotnosť.
dlhov. 2012 – 2013 len dobiehali už predtým Nové programovacie obdobie 2014 – 

Skutočnosť je však taká, že v rámci schválené projekty a neboli vyhlásené 2020 je na svojom začiatku, žiadne výzvy 
eurofondov sa vždy určí  programovacie žiadne nové výzvy. v ňom ešte neboli vyhlásené a na nové 
obdobie (prvé bolo 2007-2013) a potom Neprehliadli sme ani jednu z tých mála príležitosti na čerpanie eurofondov si 
sa vyhlasujú výzvy, zamerané na presne výziev, ktoré boli vyhlásené na konci zatiaľ musíme počkať.

Eurofondy

Začiatkom októbra získalo mesto príspevok z Nórskych fondov na rozsiahlu revitalizáciu hradu Parič. Súčasťou 
schváleného projektu je aj výstavba chodníkov a osvetlenia v parku za účelom lepšieho sprístupnenia hradu          
pre verejnosť. Opravený bude  aj chodník od parkovej brány popri mauzóleu až k zrúcanine hradu Parič. Informácia     
o podporených projektoch je zverejnená na stránke Úradu vlády SR.

V polovici októbra sa na konci parkoviska pri OC Kaufland nainštalovali prekážky v prvom mestskom Skateparku. V priestore 
Skateparku je povolená jazda len na skateboarde, in-line korčuliach a BMX/MTB bicykli. Nachádzajú sa tu rozjazdové a prejazdové 
rampy, raily a boxy.

Príspevok na revitalizáciu Pariča (RePar)

Mesto postavilo Skatepark

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.

Ponuka podujatí na december 2014

Mestské kultúrne stredisko Trebišov

Mestský športový klub mládeže Trebišov - hokej RE T BM IŠK OŠ VM                                 21.12.2014  -  nedeľa 5. r. Trebišov  HC Košice
21.12.2014  -  nedeľa 13.45 h 4. r. Trebišov – HC Košice
13.12.2014  -  sobota 09.00 h 7. r. Trebišov – Spišská Nová Ves
13.12.2014  -  sobota 11.30 h 6. r. Trebišov – Spišská Nová Ves
22.12.2014  -  pondelok 09.00 h 7. r. Trebišov – Poprad
22.12.2014  -  pondelok 11.30 h 6. r. Trebišov – Poprad
  6.12.2014  -  sobota 09.00 h 9. r. Trebišov – Košice
  6.12.2014  -  sobota 11.30 h 8. r. Trebišov – Košice
20.12.2014  -  sobota 09.00 h 9. r. Trebišov – Michalovce
20.12.2014  -  sobota 11.30 h 8. r. Trebišov – Michalovce
  6.12.2014  -  sobota 14.00 h Trebišov – Senica
  7.12.2014  -  nedeľa 09.00 h Trebišov – Nové Zámky

11.30 h –4. - 5. ročník

6. - 7. ročník

8. - 9. ročník

dorast

  2.12.2014  -  utorok 19.00 h FRAGILE (divadelná sála MsKS)
  5.12.2014  -  piatok 16.00 h Stretnutie s Mikulášom – program na Námestí Štefana 

Boleslava Romana (pred KaSS)
  6.12.2014  -  sobota 16.00 h Vianočný kamión Coca – Cola – program na Námestí Štefana 

Boleslava Romana (pred KaSS)
14.12.2014  -  nedeľa 19.00 h Daniel Húlka – koncert (divadelná sála MsKS)
21.12.2014  -  nedeľa 19.00 h Vianočný koncert Katky Koščovej (estrádna sála MsKS)
26.12.2014  -  piatok 21.00 h Štefánska Disco TrebiShow (diskosála KaSS)
31.12.2014  -  streda 22.00 h Silvester – rozlúčka so starým rokom a privítanie nového

roka 2015 (pred MsKS)

Turnaj slovanských nádejí o Pohár primátora mesta Trebišov sa uskutoční 27. - 28.12.2014 v Mestskej športovej hale.
Začiatok turnaja bude 27.12.2014 o 9.00 h.


