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Slovo na úvod
Milí občania,
nachádzame sa v „dušičkovom období“, čo už tradične, v každom z nás, evokuje čas zamyslení a
spomienok na všetkých, ktorí už nie sú medzi nami. Blízki, priatelia a známi, ktorí mali svoje miesto v
našom osobnom aj pracovnom živote. Je medzi nimi určite dosť aj takých, ktorí do života nášho mesta
priniesli veľa pozitívneho. Práve im patrí myšlienka uznania či poďakovania nás všetkých.
Aj keď občasník hnutia, ktoré má väčšinu v mestskom zastupiteľstve poskytuje v každom svojom čísle
množstvo podnetov na reakciu a najmä konfrontovanie s ich tzv. „pravdou a skutočnosťou“, nebudem
na nich reagovať, aj keď častokrát dehonestujú prácu mnohých ľudí na mestskom úrade. Naša
odpoveď bude spočívať v tom, čo je užitočné pre Vás občanov, a to sú výsledky našej práce. My totiž
nepracujeme v rovine teórií a bilboardovej politiky s vnucovaním presvedčenia, že to „vieme urobiť“,
lebo my to robíme už 4 roky. Aj preto Vám ponúkame bilancovanie toho, čo sa podarilo za ten čas. Predpokladám, že na to, aby ste si vytvorili
vlastný úsudok o miere, či je to veľa alebo málo, nepotrebujete rady a rozumy tých, ktorí na poslednom zastupiteľstve flagrantne a bez
akýchkoľvek problémov odmietli podporiť schválenie 2. etapy opráv chodníkov a ciest, ktorých havarijný stav nám vy – občania dennodenne
dávate na vedomie a oprávnene sa dožadujete nápravy. Väčšinový klub nepodporil ani možnosť uchádzať sa o takmer 300.000 EUR na
miestne občianske poriadkové služby, ktoré by boli silným nástrojom na potláčanie negatívnych prejavov neprispôsobivých občanov v meste.
Navyše, prostriedky na ich fungovanie a vybavenie by boli z 95% hradené štátom a európskym a sociálnym fondom. Tými istými poslancami
nebola schválená ani finančná spoluúčasť mesta na rekonštrukcii plavárne vo výške 300.000 EUR z rezervného fondu, aj keď tieto peniaze sú
na účte mesta a sú výsledkom prebytkového rozpočtového hospodárenia. O tom, že sú peniazmi nás všetkých a nie len úzkej skupiny ľudí, je
tu už asi zbytočné opakovať.
Potešiteľné však pre nás všetkých môže byť to, že aj keď ste ešte donedávna boli z „dôveryhodných“ zdrojov bombardovaní informáciami o
neschopnosti súčasného vedenia zabezpečiť investora, tak ten je už tu a deklaroval postupné vytvorenie 220 pracovných miest a ďalšie
rozšírenie výroby. Podobne vám bola vnucovaná myšlienka o netransparentnosti úradu mesta, no zrejme tieto analýzy boli postavené na
minimálne zvláštnych kritériách, pretože len nedávno nás Transparency International Slovensko umiestnilo na historicky najvyššiu pozíciu v
rebríčku, a čo je najzaujímavejšie, o viac než 20 miest vyššie ako sme boli v roku 2014. No a hovoriť a písať o 0 EUR eurofondov je tiež
komické, keď dnes už vieme, že mesto okrem 2,9 milióna EUR získaných z rôznych externých zdrojov od roku 2015, bolo úspešným
žiadateľom nenávratného finančného príspevku (EUROFONDOV !!!) tak v prípade Materskej školy Pri Polícii vo výške 940.523,97 EUR ako
aj v prípade budovy Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo výške 1.491.719,99 EUR. A aby bokom neostala ani ZŠ SEVER, tak v jej prípade
nám boli schválené nielen peniaze na rekonštrukciu strechy a osvetlenia telocvične vo výške 59.290 EUR, ale aj 120.000 EUR na riešenie
havarijného stavu fasády. Pekný deň Vám všetkým J
PhDr. Marek Čižmár, primátor

Mestu Trebišov bol schválený nenávratný finančný príspevok 940.523,97 EUR
pre Materskú školu Pri Polícii
Na základe doručeného rozhodnutia
sprostredkovateľského orgánu Slovenská
inovačná a energetická agentúra, konajúceho
v mene riadiaceho orgánu Ministerstva
životného prostredia, bola Mestu Trebišov
schválená žiadosť s výškou nenávratného
finančného príspevku vo výške 940.523,97
EUR pre Materskú školu Pri Polícii na účel:

zníženie energetickej náročnosti budovy.
Prostriedky európskych fondov budú použité
na komplexnú rekonštrukciu budovy a
zlepšenie jej tepelno-izolačných vlastností, čo
je základným predpokladom vytvorenia
vhodných podmienok na realizáciu výchovnovzdelávacieho procesu predškolského
zariadenia. Vzhľadom na to, že uvedená

materská škola patrí k vyhľadávaným
zariadeniam predprimárneho vzdelávania,
komplexnou rekonštrukciou sa tak
zabezpečia lepšie podmienky naň v zariadení
v zriaďovateľskej kompetencii Mesta
Trebišov.est

Mestu Trebišov bol schválený nenávratný finančný príspevok 1.491.719,99 EUR
pre CZŠ sv. Juraja
Na základe doručeného rozhodnutia
sprostredkovateľského orgánu Slovenská
inovačná a energetická agentúra, konajúceho
v mene riadiaceho orgánu Ministerstva
životného prostredia, bola Mestu Trebišov

schválená aj žiadosť s výškou nenávratného
finančného príspevku vo výške 1 491 719,99
EUR pre CZŠ sv. Juraja na účel: zníženie
energetickej náročnosti budovy.
Prostriedky európskych fondov budú použité

na komplexnú rekonštrukciu budovy a
zlepšenie jej tepelno-izolačných vlastností, čo
je základným predpokladom vytvorenia
primeraných podmienok na realizáciu
výchovno-vzdelávacieho procesu.

Nový investor – spoločnosť CONROP, s.r.o. vytvorí v Trebišove spolu 220 pracovných miest
Do Trebišova prišiel v lete nový investor.
Svoju prevádzku v meste rozbehla
spoločnosť CONROP SK, s.r.o., ktorá pôsobí
na medzinárodnom trhu predovšetkým v
oblasti textilného priemyslu, výroby dielov pre
automobilovú, strojárenskú a stavebnú
oblasť. CONROP, s.r.o. je súčasťou skupiny
výrobných spoločností s českým kapitálom,
ktoré združuje BR Group. Obrat skupiny BR
Group za rok 2017 bol cca 130 mil €.
Spoločnosť CONROP, s.r.o., člen skupiny BR
Group a.s., má v súčasnej dobe päť
výrobných závodov, ktoré sa nachádzajú v
Európe. Slávnostné otvorenie druhej
slovenskej (jedna prevádzka je už pár rokov v
Brezne) a celkovo šiestej prevádzky
CONROP, s.r.o. sa uskutočnilo v Trebišove za

prítomnosti politických predstaviteľov –
podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho,
ministra hospodárstva SR Petra Žigu,
poslanca NR SR Roberta Puciho, primátora
mesta Trebišov Marka Čižmára, ako i majiteľa
firiem skupiny BR Group Rudolfa Bocheneka
a ďalších zástupcov spoločnosti a top
manažmentu skupiny BR Group a.s.
Predmetom podnikania spoločnosti
CONROP, s. r. o. je výroba, vývoj a predaj
flexibilných obalov - veľkoobjemových vakov,
ktoré sú určené na balenie, manipuláciu,
skladovanie a transport sypkých, ale aj
tekutých materiálov. Obaly sú 100%
recyklovateľné, vyrobené z
polypropylénových a polyethylénových
m a t e r i á l o v, n e z a ť a ž u j ú c i c h ž i v o t n é

prostredie.
CONROP SK, s.r.o. Trebišov má sídlo a
prevádzku v priestoroch hál bývalej SAD
Trebišov na Dopravnej ulici. Celková plocha
hál vrátane hygienického zázemia, ktoré
prešli rozsiahlou rekonštrukciou, predstavuje
takmer 3000 štvorcových metrov.
Príchodom nového investora sa zvýši
zamestnanosť v meste a jeho okolí, pracovné
uplatnenie tu postupne nájde až 220 ľudí.
Prvých zamestnancov do trebišovskej
prevádzky spoločnosť začala prijímať už v júli
2018. Svoj výrobný program plánuje
postupne rozširovať o výrobu takzvanej čistej
výroby pre farmaceutický a potravinársky
priemysel.

Na opravu fasády budovy ZŠ Pribinova Mesto Trebišov získalo 120.000 EUR
Mestu Trebišov boli schválené finančné Pribinova 34, Trebišov – odstránenie rekonštrukcia a zateplenie poškodených
prostriedky vo výške 120.000 EUR na statických porúch fasády. Aj vďaka tejto sume vonkajších častí budovy.
riešenie havarijnej situácie budovy ZŠ sa bude môcť realizovať potrebná

Mesto Trebišov opäť úspešné v projekte na obnovu školy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky schválilo mestu
Trebišov celú výšku dotácie, ktorú žiadalo na
podporu projektu s názvom „Rekonštrukcia
strechy a osvetlenia telocvične, Základná

škola, Pribinova 34, Trebišov“. V rámci
projektových činností je v pláne kompletná
rekonštrukcia osvetlenia telocvične a jej
strechy, následkom čoho sa zlepšia
tepelnoizolačné vlastností priestoru určeného

na telovýchovu žiakov a ďalších športovcov,
ktorí ju využívajú. Schválená finančná
podpora ministerstva je 59.290,00 EUR.
Spolufinancovanie mesta bude maximálne vo
výške 14.823,00 EUR.

Mesto Trebišov pripravilo bezplatné kurzy korčuľovania pre najmenších
Mesto Trebišov v spolupráci s Mestským
športovým klubom mládeže Trebišov (MŠKM
Trebišov), Slovenským zväzom ľadového
hokeja (SZĽH), materskými a základnými
školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
organizuje v aktuálnom školskom roku pilotný
školský korčuliarsky program. Predškoláci z
materských škôl a žiaci druhých ročníkov
základných škôl budú mať možnosť
nadobudnúť základnú korčuliarsku

gramotnosť, naučia sa ako udržať rovnováhu
na korčuliach, nacvičia si chôdzu na ľade,
odraz, jazdy, zastavenia i zmeny smeru. Na
záver každého dňa si účastníci kurzu zahrajú
hru. Program sa ukončí naplánovanou
korčuliarskou olympiádou. Kurz pre jednu
triedu bude prebiehať jeden týždeň, každý
deň jednu hodinu na ľade. Žiakov povedú
tréneri MŠKM Trebišov. Prvou školou, ktorá
sa korčuliarskeho programu zúčastní, je

Základná škola na Komenského ulici. Kurzy
začínajú prebiehať od polovice októbra.
Školský korčuliarsky program je iniciovaný
SZĽH v rámci projektu Obnova hokejovej
infraštruktúry, v ktorom je Mesto Trebišov
úspešným žiadateľom o dotáciu na
dobudovanie novej šatne a vzduchotechniky
na Zimnom štadióne v Trebišove.

Rekapitulácia 2015 – 2018
V OBLASTI ZAMESTNANOSTI
Aktívne sme sa podieľali na príchode nového
INVESTORA – CONROP SK, s. r. o.
(postupný vznik 220 pracovných miest +
ďalšie rozšírenie výroby v nasledujúcom
období).

Ihriská pre deti a na šport

Zrekonštruovali a postavili sme detské ihriská Rekonštruovali sme úseky ciest a chodníkov
na:
na základe schválenia MsZ:
Berehovskej ulici – sídlisko STRED – rok 2015 – prebiehala úprava komunikácii po
2015 (v hodnote: 2.500 EUR),
rekonštrukcii teplovodov,

Kutnohorskej ulici (získané prostriedky naň:
Vytvorili sme podmienky pre príchod 3.000 EUR),
spoločnosti Crystal Call (vznik 30
Berehovskej ulici – sídlisko STRED – rok
pracovných miest + ďalší vznik nových
2017 (získané prostriedky naň: 3.000 EUR),
pracovných pozícií ešte v tomto roku).
sídlisku JUH – realizuje sa (získané
Spolupracujeme s kompetentnými
prostriedky naň: 2.500 EUR),
inštitúciami na úrovni štátu v záujme
r o zšíre n i a výro b y a za m e s tn a n o s ti Ul. Kpt. Nálepku (získané prostriedky naň:
3.000 EUR).
spoločnosti METALPORT, s. r. o..
Aktívne sme sa podieľali na príprave vládnej
pomoci pre spoločnosť Schur Flexibles
Moneta, s. r. o., ktorá postupne zvyšuje počet
pracovných miest vo výrobe.
Vyvíjame aktivity na podporu ďalšieho pôsobenia spoločnosti ELEKTROCONNECT, s. r.
o. v tomto regióne.
V OBLASTI INVESTÍCIÍ
Realizovali sme a realizujeme:
Školy a školské zariadenia
Získali sme nenávratný finančný príspevok na
rekonštrukciu MŠ pri Polícii (získané
prostriedky na ňu: 940. 523 EUR)
Získali sme nenávratný finančný príspevok na
rekonštrukciu Cirkevnej základnej školy sv.
Juraja (získané prostriedky na ňu: 1.491.719
EUR)
Prerobili sme sklady na Medickej ulici na
vzdelávacie účely pre ZŠ na Ul. I. Krasku,
vďaka čomu časť detí z rómskej osady už
nemusí byť presunutá na ostatné základné
školy v meste (získané prostriedky naň:
300.000 EUR).
Rekonštruovali sme MŠ Hviezdoslavova
(získané prostriedky na ňu: 90.000 EUR).
Rekonštruujeme MŠ STRED (získané
prostriedky na ňu: 100.000 EUR).
Rekonštruovali sme telocvičňu ZŠ na
Komenského ulici (získané prostriedky na ňu:
45.200 EUR).
Rekonštruovali sme hygienické zariadenia na
ZŠ Komenského (získané prostriedky na ne:
20.700 EUR).
Zabezpečili sme opravu havarijného stavu ZŠ
na Pribinovej ulici – rok 2016 (získané
prostriedky na ňu: 35.000 EUR).
Zabezpečili sme opravu havarijného stavu ZŠ
na Ul. M. R. Štefánika – rok 2016 (získané
prostriedky na ňu: 21.000 EUR).
Získali sme prostriedky na riešenie
havarijného stavu ZŠ na Pribinovej ulici – rok
2018 (získané prostriedky na ňu: 120.000
EUR).
Získali sme prostriedky na rekonštrukciu
strechy a osvetlenia telocvične ZŠ Pribinova
(získané prostriedky na ňu: 59.000 EUR).

Cesty a chodníkové komunikácie

2016 – opravené: 2 967 m2 ciest a 539 m2
chodníkov,
2017 – opravené: 8 804 m2 ciest a 2 507 m2
chodníkov,
2018 – opravené: 5 730 m2 ciest a 7 040 m2
chodníkov.
Rekonštruovali sme chodníky v mestskom
historickom parku (získané prostriedky naň:
150.000 EUR).

Postavili sme:
street workoutove ihrisko – určené na rozvoj Už dva roky realizujeme postupnú opravu
pohybovej zdatnosti (získané prostriedky výtlkov ciest a chodníkov v celom meste tzv.
infražiaričom (získané prostriedky naň:
naň: 4.000 EUR),
7.000 EUR).
petangové ihrisko na sídlisku SEVER
Vybudovali sme 73 nových parkovacích plôch
(získané prostriedky naň: 1.000 EUR),
– sídl. JUH, SEVER, Kutnohorská ul.,
multifunkčné ihrisko v Milhostove (získané Ul. Ľ. Podjavorinskej.
prostriedky naň: 38.740 EUR).
Už tretí rok odstraňujeme vraky áut zo
Realizujeme doplnenie herných prvkov spevnených plôch v meste.
detských ihrísk na:
Priebežne zabezpečujeme osadenie nových
Ul. kpt. Nálepku (v hodnote 2.863 EUR),
označníkov na zastávkach MHD.
Ul. Ľ. Podjavorinskej (v hodnote 2.773 EUR), Zabezpečili sme osvetlenie smerových tabúľ
pri vstupoch do parku a k športovým
Ul. B. Nemcovej (v hodnote 1.545 EUR).
zariadeniam.
V rámci projektu Podpora rozvoja športu
(získané prostriedky naň: 13.000 EUR) Doprava
dopĺňame športovo-technické vybavenie Získali sme nové hasičské auto pre potreby
ihrísk na: sídlisku STRED, sídlisku pri dobrovoľného hasičského zboru mesta
Škultétyho ulici.
(v hodnote cca 100.000 EUR).
Športové zariadenia
Boli sme úspešní v žiadosti o elektromobil
Budujeme nové šatne a vzduchotechniku na (získané prostriedky naň: 30.000 EUR).
zimnom štadióne (získané prostriedky naň: Získali sme protipovodňový vozík (v hodnote
34.000 EUR).
14.000 EUR).
Spoluprácou s vedením FK Slavoj Trebišov Získali sme delimitáciou autá z MO SR pre
sme rekonštruovali šatne pod tribúnou a denné potreby Aktivačného strediska a MsP.
upravili areál v jej okolí.
Prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy
Vybudovali sme ihrisko s umelou trávou zakúpil pre potreby občanov nové moderné
(získané prostriedky naň: 120.000 (SFZ) + autobusy.
120.000 (VÚC)= 240.000 EUR).
Bezpečnosť občanov a prevencia
Začali sme rekonštrukciu mestskej plavárne
(získané prostriedky na ňu: 432 000 (2015), V jednotlivých etapách sme modernizovali
500 000 + 316 000 (2018) = spolu 1.248.000 kamerový systém (získané prostriedky naň:
47.000 EUR).
EUR).
Opravili sme strechu nad posilňovňou v V rámci prevencie a bezpečnosti občanov
realizujeme v etapách svetelné zvýraznenie
športovej hale.
exponovaných prechodov pre chodcov
Kultúrne zariadenia
(získané prostriedky na ne: 2.600 (2017) +
Obnovili sme amfiteáter a prekryli pódium 3.000 + 13.500 (2018) = 19.100 EUR).
(získané prostriedky naň: 85.000 EUR).
Zriadili sme miestnosti prvého kontaktu
Získali sme projekčnú techniku na (získané prostriedky na ňu: 6.000 EUR).
letné premietanie filmov na amfiteátri – Služba občanom
nadácia TESCO (získané prostriedky naň:
Zriadili sme IOM (Integrované obslužné
1.000 EUR).
miesto) na MsÚ.
Budovy mesta
OKREM INÉHO
Komplexne sme opravili strechu mestského
úradu (získané prostriedky na ňu: 13.000 Úspešne sme koordinovali najväčšiu
rekonštrukcie teplovodov v meste.
EUR).
Realizovali sme komplexnú opravu strechy Odstránili sme nelegálne skládky (získané
OC BEREHOVO, vďaka čomu sa zvyšuje prostriedky na ne: 57.000 EUR).

Získali sme prostriedky na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice pre DHZ mesta Trebišov záujem o prenájom priestorov v ňom.
(získané prostriedky na ňu: 28.500 EUR).

Ukončili sme rekonštrukciu Domu smútku.
Realizovali sme projekt RePar.

Obnovili sme dodávky elektrickej energie pre Spoznaj Trebišov behom.
Nový Majer.
Realizujeme Školský korčuliarsky program
V postupných etapách sme uskutočnili pre detí materských a základných škôl
odvodňovacie práce na Paričove.
zdarma.
Revitalizovali sme veľkú časť priestorov v Dni mesta sme zmenili na viacdňové slávnosti
meste – kruhové objazdy, priestranstvo pred so sprievodnými podujatiami.
Poštou, sídliská.
Aj vďaka nášmu prispeniu:
Revitalizovali sme záchytnú nádrž v Stabilizoval sa FK Slavoj Trebišov, postúpil do
Milhostove.
2. ligy seniorov a obnovila sa jeho

Cirkevná základná škola sv. Juraja – 100.000
EUR,
Múzeum a Kultúrne centrum južného
Zemplína – 50.000 EUR.
SPOLU 150.000 EUR
Ďalšie získané prostriedky z výjazdového
rokovania vlády (4.5.2018):
Hokejbalový klub ADLER na rekonštrukciu
asfaltového povrchu ihriska 15.000 EUR,

Realizovali sme náhradnú výsadbu stromov v mládežnícka základňa.
Gréckokatolícka farnosť 10.000 EUR,
meste a v parku.
Po niekoľkých rokoch sa obnovil mužský Rímskokatolícka farnosť 5.000 EUR,
Osadili sme nové koše na psie exkrementy.
hokej.
Evanjelická cirkev 5.000 EUR,
Zaviedli sme na webe mesta Odkaz pre Začala fungovať mužská hádzaná a
starostu, kde môžu obyvatelia mesta priamo pokračuje rozvoj a úspechy mládežníckych Miestna organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska 5.000 EUR.
zadávať podnety a upozornenia.
kategórií.
Zverejnili sme na webe mesta poradovník Spolu sme pri rôznych projektoch SPOLU 40.000 EUR
získali pre mesto z externých zdrojov: Postupne sa realizuje aj investícia
žiadostí o byty a garážové státie.
spoločnosti DSA do budov a zariadení
Od roku 2015 organizujeme Deň otvorených 5.373.482 EUR !!!
Navyše, na účte fondu rezerv, sme za Súkromnej strednej odbornej školy –
dverí na MsÚ.
500.000 €
Primátor mesta od svojho nástupu roky 2015 až 2017 naakumulovali viac
ako
1.500.000
EUR
!!!
Ďalší významné investície v meste a
každoročne zverejňuje svoje majetkové
priznanie a potvrdenie o príjme.
Aj vďaka aktívnemu pôsobeniu poslancov vo blízkom okolí:
Primátor mesta pravidelne od nástupu do VÚC sa zrealizovali a naplánovali investície v V roku 2015 sa ukončil aj projekt VVS, a.s.
Košice „Odkanalizovanie ulíc a zvýšenie
funkcie venuje finančnú pomoc vo výške 10% meste Trebišov (VÚC + ŽSR):
kapacity čistiarne odpadových vôd“ s
z čistého platu spolu so zástupcom primátora Zrealizované:
(celý plat) na podporu ľuďom v núdzi a Rekonštrukcia kaštieľa Andrášiovcov a nákladom 10 000 000 EUR.
talentovaným jednotlivcom.
jazdiarne – vyše 5.000.000 EUR (investícia Komplexná oprava hlavného cestného ťahu
I/79 smerom na Maďarsko.
V roku 2015 sme dosiahli historicky najvyššie KSK)
postavenie doteraz od roku 2010 v rebríčku Naplánované:
Významné návštevy mesta za roky 2015 –
transparentnosti samospráv, ktorý každé dva
2018:
roky zverejňuje Transparency International Terminál integrovanej osobnej prepravy –
Návšteva prezidenta SR – 1x
vyše 12.000.000 EUR (investícia ŽSR)
Slovensko (TIS)
Výjazdové
rokovanie vlády SR – 3x
P o d p o r u j e m e a s p o l u o r g a n i z u j e m e SPOLU vyše 17.000.000 EUR
novovzniknuté športové podujatia:
Ďalšie získané prostriedky z výjazdového Pracovná návšteva členov vlády – 2x
rokovania vlády (4.11.2015):
Nočný beh,

Slávnostné stretnutie jubilantov a jubilujúcich manželských párov s primátorom mesta
V októbri oslávili najstarší Trebišovčania
významné životné jubileá spolu s primátorom
mesta Trebišov PhDr. Marekom Čižmárom v
reštaurácii hotela Zemplín. Jeho pozvanie
stráviť sviatočné chvíle prijali jubilanti, ktorí v
aktuálnom roku dovŕšili 80, 85, 90 alebo 95

rokov svojho života.
Mesto Trebišov si v tomto mesiaci uctilo aj
jubilujúce manželské páry, ktoré si v roku
2018 pripomenuli 50 a 60 spoločných rokov
od uzavretia sobáša. Oslavu zlatej a
diamantovej svadby im spríjemnili talentovaní

žiaci a žiačky ZUŠ v Trebišove pripraveným
hudobno-spoločenským programom. Po ňom
nasledovali osobné gratulácie primátora
mesta, odovzdanie finančných darov a
slávnostné pohostenie.
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