
Vážení občania,
aj keď spoločným menovateľom a 
témou neustálych diskusií prvých 
letných dní bolo tropické počasie a 
komáre, začiatok prázdnin sa 
vyznačoval najmä, čo sa týka 
návštevnost i ,  veľmi  dobrým 
začiatkom sezóny areálu vodných 
športov a novozriadenej mestskej 
tržnice. 
Lákadlom letného kúpaliska sa stali 
jeho vynovené časti a doplnené 
prvky, tržnica opätovne oživuje 
priestory starej KASS-ky a zároveň 
ponúka to, na čo v súčasnosti 

reflektuje väčšina z nás – domáce plodiny a výrobky. Oproti tomu – mestský park – oáza 
oddychu, športových aktivít žije opäť víkendovým premietaním filmov na amfiteátri. V tejto 
sezóne už aj s doplneným sedením v celkovom počte 100 ks nových lavičiek a postupne 
ukončenou rekonštrukciou sociálnych zariadení pre návštevníkov v útrobách javiska. Tých, ktorí sa nostalgicky radi vracajú do liet svojej 
mladosti, určite poteší správa, že vďaka súčinnosti Technických služieb, ich hospodárskeho strediska, iniciatívy vedenia mesta a niektorých 
jeho poslancov ožíva niekdajšia „MARAKANA“.
Milí Trebišovčania! Už v najbližších týždňoch uvedie naše mesto spolu so spoločnosťou ANTIK do života nový prvok alternatívnej dopravy, tzv. 
bikesharing (zdieľanie bicyklov). Aj na základe dobrej skúsenosti tejto služby v Košiciach, budeme v poradí druhým mestom v kraji, ktoré ju 
umožní svojim občanom. Opätovne sme boli úspešní vo výzve na doplnenie kamerového systému, kde sme získali dotáciu vo výške 80 000 
EUR. Podarilo sa nám získať aj finančné prostriedky na detské ihrisko na Škultétyho ulici a v rámci pravidelnej stavebnej činnosti pracujeme 
na postupnej úprave bezbariérovosti chodníkov v meste tak, ako to máte možnosť vidieť v týchto dňoch pri OC BEREHOVO.
Rok 2019 je v polovici. Pre Trebišov mimoriadne významný, keďže si v ňom pripomína 765 rokov od svojej prvej písomnej zmienky, 100-
ročnicu ustanovenia za župné sídlo a 90. výročie vyhlásenia za centrum okresu. Máme bohatú minulosť, no to, čo nás asi zaujíma najviac, je 
jeho súčasnosť a budúcnosť. Želám vám, aby dni, ktoré vás najbližšie čakajú, sa niesli najmä v znamení krásneho počasia, dobrej nálady a 
hlavne príjemného oddychu, ktorý si každý z vás určite zaslúži. 
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Slovo na úvod

PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spoločnosť ANTIK Telecom a mesto Trebišov spúšťajú
verejné požičiavanie bicyklov (bikesharing) 

Projekt bikesharing predstavuje úplne nový krádežou. Vypožičať a vrátiť bicykel bude Stanovištia bicyklov:
druh služby na území mesta Trebišov, ktorý možné prostredníctvom mobilnej aplikácie 1. autobusová stanica,
bude občanom poskytovať spoločnosť ANTIK AntikCityBike. Po jednoduchej registrácii v 2. ostrovček na Ul. 17. novembra,
Telecom. Služba ponúka možnosť zapožičať aplikácii užívateľ odomkne bicykel načítaním 3. mestský úrad,
bicykel a následne ho vrátiť na ktoromkoľvek QR kódu na riadidlách bicykla. Po skončení 4. sídlisko JUH,
verejne dostupnom priestore, kde neprekáža jazdy je potrebné zaparkovať bicykel na 5. sídlisko SEVER,
premávke ani chodcom. Verejné body akomkoľvek mieste a uzamknúť ho 6. časť mesta Paričov,
odporúčané na zaparkovanie bicyklov budú mechanickým potiahnutím páčky na zámku 7. časť mesta Milhostov,
označené mobilnými stĺpikmi s logom spol. zadného kolesa. Bicykel 1x pípne a v aplikácii 8. pri rímskokatolíckom kostole, resp. 
ANTIK Telecom, ale nie sú podmienkou bude viditeľná informácia, že daný bicykel bol hlavnej bráne mestského parku,
o d s t a v e n i a .  N a  v y u ž í v a n i e  t o h t o  úspešne vrátený a pripravený pre ďalšieho 9. Námestie B. Romana – mestská tržnica,
alternatívneho druhu dopravy bude pre záujemcu. Požičiavanie bicyklov bude k 10. pri OC Kaufland,  
občanov mesta k dispozícii 50 – 60 ks dispozícii 7 dní v týždni. 11. Severné námestie,
mechanických bicyklov, ktoré budú Spustenie bikesharing-u sa uskutoční v 12. pri mestskom kúpalisku (počas letnej 
moni torované GPS bezpečnostným najbližších dňoch. sezóny).
systémom. Zároveň je to aj ochrana pred 

Na zmodernizovanie ihriska na Škultétyho ulici mesto získalo 2 000 EUR

Mestu sa podarilo získať finančný príspevok v plánuje vybudovať nové, moderné a s domčekom so šmýkačkou a hojdačkou, 
sume 2 000 €od Nadácie EPH na bezpečné detské ihrisko pre obyvateľov stenou na lezenie, kolotočom a 2 ks lavičiek. 
modernizáciu detského ihriska na Škultétyho miestnej komunity a blízkeho okolia. S Okrem montáže certifikovaných herných 
ulici. Súčasný stav zaznamenáva ostatky už využitím aj vlastných finančných prostriedkov prvkov mesto vo vlastnej réžii upraví terén 
n e v y h o v u j ú c e h o  a  k a p a c i t n e  mesta bude zakúpené jeho materiálne ihriska. 
nepostačujúceho starého ihriska. Mesto preto vybavenie. V pláne jevytvoriť priestor pre deti 



Bezbariérové prístupy na chodníkové komunikácie

V júni pracovná skupina pod vedením Ing. (OC Berehovo) a v časti mesta Paričov, na nevidiacich a slabozrakých. Umiestnenie 
Jozefa Kereštana vytvorila bezbariérový Okružnej ulici. Štandardnú betónovú dlažbu vodiacej dlažby zabezpečí zrakovo 
vstup z cesty na chodník pri Materskej škole pred priechodmi pre chodcov pracovníci postihnutým spoluobčanom výraznú pomoc v 
na Ul. 29. augusta, na Ul. M. R. Štefánika  doplnili vodiacim reliéfnym povrchom pre odstraňovaní bariér. 

Otvorenie mestskej tržnice

Od soboty 22. júna 2019 je trhovisko z pestovatelia domácich produktov predávajú do obeda, resp. aj dlhšie, podľa prítomnosti 
Kutnohorskej ulice presťahované do budovy svoju vypestovanú zeleninu a ovocie v predajcov. 
KaSS, ktorá, po rokoch, opäť otvorila vchod z obnovenej  mestskej tržnici. Mestská tržnica 
Ulice M. R. Štefánika. Farmári a drobní je otvorená od pondelka do soboty, od 05.00 h 

V júni 2019 bolo mestu Trebišov doručené Trebišovská energetická, a.s., 21. Ul. M.R. Štefánika, pri vjazde na 
rozhodnutie o schválení dotácie vo výške  7.   Čeriacky kanál, príjazdovú cestu ku Trebišovskej  
80 008,79 € z Ministerstva vnútra SR na 8. Družstevná ul., energetickej, a.s.,
projekt „Rozšírenie mestského kamerového 9. mestský park, oproti mauzóleu, 22. Ul. M. R. Štefánika, pri vstupe do 
systému – 10. etapa". 10. mestský park, pri kríži, mestského parku,
Na základe vzájomnej konzultácie s 11. Varichovská ul., pri budove zimného 23. v blízkosti kruhovej križovatky ulíc 
Okresným riaditeľstvom Policajného zboru a štadióna, Komenského  -  T. G. Masaryka,
Obvodným oddelením Policajného zboru v 12. Ul. SNP, pri budove lekárne Avicenna, 24. Pribinova ul., vedľa kláštora otcov 
Trebišove bolo navrhnuté umiestnenie 11 13. Ul. M. R. Štefánika, oproti budove Baz iliánov,
nových otočných, 13 statických kamier a 6 SLSP, a.s., 25. križovatka ulíc Švermova – Bitúnková 
špeciálnych kamier so softvérom na čítanie 14. Ul. M. R. Štefánika, vedľa OD Paričan, pri RD číslo 426/2,
EČV, ktoré významnou mierou prispejú k 15. v blízkosti križovatky ulíc kpt. Nálepku a 26. Ul. J. Záborského pri RD 603/19,
zlepšeniu kamerového systému v meste. Jablonková, 27. Ul. M. R. Štefánika,
Plánovaná lokalizácia nových kamier: 16. oproti prevádzky  IVIM, 28. Ul. M. R. Štefánika, pri prevádzke Seha 
1. Záhradná ulica, 17. Dopravná ul., Textil,
2. križovatka ulíc Záhradná a Garaňka, 18. Ul. M. R. Štefánika, pri parkovisku 29. Ul. M. R. Štefánika, 
3. Ul. I. Krasku, OC Lidl, 30. medzi b.j. na Zimnej ul. 1645 a 
4. Jesenná ul., 19. Ul. M. R. Štefánika, oproti budove priľahlými garážami.
5. križovatka so Švermovou ul., Oremus,
6. prí jazdová cesta ku spoločnosti  20. križovatka ulíc Hodvábna a Ternavská,

Mesto má schválenú dotáciu na 10. etapu kamerového systému

Víťazné projekty, ktoré dostanú podporu z participatívneho rozpočtu

V júni 2019 sa uskutočnilo dvojtýždňové participatívneho rozpočtu mesta, ktorý bol na (počet hlasov: 956)
verejné elektronické hlasovanie za projekty, tento kalendárny rok schválený vo výške ź Rekonštrukcia priestorov kynologického 
ktorými chcú Trebišovčania zasiahnuť do 50.000 €. klubu v Trebišove (počet hlasov: 879)
svojho okolia, skrášliť prostredie, v ktorom Konečné výsledky hlasovania mesto ź Workout  –  JUH  (počet hlasov: 823)
žijú. prezentovalo na verejnom stretnutí stredu 3. ź Revitalizácia  Niečo pre mladých aj 
N a  w e b o v e j  s t r á n k e  júla, publikovalo na webovom sídle mesta aj starších na Škultétyho (počet hlasov: 741)

 sa o hlasy na sociálnej sieti - na fanpage Dobré správy z 
uchádzalo 8 zaujímavých občianskych Trebišova. Víťaznými projektami sa stali tieto: Sme radi, že ste hlasovali a tým sa 
projektov. Hlasovanie bolo BEZPLATNÉ. Päť ź Zelený ostrovček - zóna oddychu a športu spolupodieľali na tom, čo sa v Trebišove do 
najúspešnejších z nich, teda s najvyšším (počet hlasov: 983) konca roka 2019 zveľadí.
počtom hlasov, bude podporených z ź Komunitné centrum s herňou pre deti 

www.trebisov.hlasobcanov.sk

–



Pri príležitosti ukončenia školského roka ocenili niektorých žiakov permanentkami do 1. miesta tejto súťaže bola ocenená Sophia 
2018/2019 sa na trebišovských základných areálu letného kúpaliska, takisto žiakov Gazdičová zo ZŠ na Ul. M. R. Štefánika. 
školách hodnot i lo ,  bol i  odovzdané deviateho ročníka – účastníkov Dňa Víťazka súťaže získala poukážku v hodnote 
vysvedčenia a tí najúspešnejší žiaci si otvorených dverí na MsÚ, ktorí sa zapojili do 100 EUR na nákup v sieti kníhkupectiev 
prevzali zaslúžené ocenenia za celoročné súťaže na tému: Čo by som uvítal / la v našom PANTA RHEI ako ocenenie primátora mesta a 
výsledky a úspechy v súťažiach.  Aj primátor meste? Za najlepšie žiacke práce boli jeho zástupcu pre talentovaného žiaka / 
mesta PhDr. Marek Čižmár spolu s Mgr. odmenení: Patrik Balog a Vladimíra Balogová žiačku. 
Danicou Gajdošovou, vedúcou odd. školstva, zo ZŠ na Ul. I. Krasku. V rámci vyhodnotenia 

Mesto Trebišov vyhlásilo možnosť uvažovať o súvislostiach nielen z vyplnením online formulára na webovom 
ONLINE súťaž „Poznaj svoj historického pohľadu, ale aj regionálneho, sídle mesta: 
k ra j  2019“ ,  k to rá  j e  geografického, či kultúrneho. 
organizovaná pri príležitosti Úlohou súťažiacich je identifikovať fotografie  
765. výročia od prvej a odpovedať na otázky. Súťažiaci vyberá 

Termíny súťaže:písomnej zmienky o meste stále z ponúknutých odpovedí, pričom vždy 
ź05.07.2019 - 10.08.2019 odovzdávanie on-Trebišov, 90. výročia od jedna je správna. Vyhlásenie konečných 

line formulárovvzniku okresu Trebišov a 100. výročia od výsledkov súťaže sa uskutoční nedeľu 18. 
ź11.08.2019 - 15.08.2019 vyhodnotenie vyhlásenia mesta ako sídla Zemplínskej župy. augusta 2019 počas programu Kultúrneho 

súťažeJej hlavnou myšlienkou je priblížiť leta 2019 „Merlin Dance show“ v amfiteátri 
ź18.08.2019 vyhlásenie výsledkov súťažeTrebišovčanom informácie o historickom mestského parku.  

vývoji nášho mesta a zároveň ponúknuť Do súťaže je možné zapojiť sa LEN raz, a to 

https://www.trebisov.sk/sutaz-poznaj-svoj-
kraj-2019

Už 4. rok v meste Trebišov začal prvý letný 2019 mal charitatívny rozmer. Profesionálny Jednou z rodín, ktorú postretol takýto neľahký 
mesiac úspešným športovo-spoločenským hasič Miroslav PRINCÍK sa opäť podujal osud, je rodina Zmijova z Trebišova, ktorá 
podujatím NOČNÝ BEH TREBIŠOV. podporiť charitatívnu myšlienku pretekov momentálne potrebuje silnú podporu svojho 
Obľúbené bežecké podujatie si už počas odbehnutím 5 km trate v ťažkom hasičskom okolia. Aj naďalej môžu Trebišovčania 
uplynulých rokov našlo svojich priaznivcov. zásahovom obleku. Charitatívna zbierka odovzdať adresnú pomoc, ktorá im umožní 
Hlavný organizátor OZ STOPA, s výraznou NOČNÉHO BEHU 2019 bola zameraná na podieľať sa na čiastočnom zlepšení života 
finančnou pomocou predajne O2 a p. Mariána zakúpenie polohovacích kresiel, ktoré tejto rodiny. Sám primátor mesta a jeho 
Rusnáka, v spolupráci s mestom Trebišov a pacientom na onkologickom oddelení v NsP v zástupca poskytli rodine finančný dar vo 
ďalšími partnermi vytvorili aj tento rok pre Trebišove vylepšia komfort počas dlhých výške 300 eur na čiastočnú kompenzáciu 
účastníkov výborné podmienky, bezpečnú a hodín strávených liečbou/ chemoterapiou. nákladnej liečby.
certifikovanú bežeckú trať, profesionálne Zbierku na uvedený účel mohli Trebišovčania Podporiť rodinu Zmijovu môžete 
elektronické meranie času, originálne podporiť dobrovoľnou sumou priamo na dobrovoľným finančným príspevkom, a to 
medaily ako spomienku pre všetkých bežcov, podujatí v mestského parku. vložením, resp. prevedením prostriedkov 
skvelý zážitok a ďalšie sprievodné atrakcie. Do zbierky sa zapojili aj primátor mesta na bankový účet: (IBAN) SK42 0200 0000 
Okrem účastníkov v hlavných kategóriách si Trebišov PhDr. Marek Čižmár a jeho zástupca 0030 5985 2551. 
svoj zabehnutý čas zmerali aj deti. Podobne Ing. Peter Duč, ktorí zástupcom NsP Trebišov 
ako predchádzajúce ročníky, aj Nočný beh odovzdali finančnú pomoc vo výške 400 EUR. 

Nočný beh 2019 opäť pomáhal finančnou zbierkou

Ocenenie žiakov primátorom na konci školského roka

ONLINE súťaž „Poznaj svoj kraj 2019“

UPOZORNENIE - termín 2. splátky poplatku za komunálne odpady

Mesto Trebišov, ako príslušný správca poplatku za komunálne odpady, týmto upozorňuje fyzické osoby a podnikateľov na blížiaci sa 
termín 31. 07. 2019, ktorý  je termínom 2. splátky predmetného poplatku, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade so VZN č. 
148/2016 vrátane Dodatku č. 1 k VZN č. 148/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
mesta Trebišov. Vyzývame všetkých poplatníkov, aby si splnili povinnosť úhrady poplatku za komunálne odpady buď priamo v 
pokladni mestského úradu, alebo na účet Mesta Trebišov, a to na č. účtu: 4001964918/7500, IBAN: SK98 7500 0000 0040 0916 
4918, KS: 0308, VARIABILNÝ SYMBOL – uvádza sa číslo rozhodnutia a ŠPECIFICKÝ SYMBOL – uvádza sa číslo uvedené na 
rozhodnutí na špecifikáciu roka, za ktorý sa uhrádza poplatok.
V prípade, že poplatok za komunálne odpady nebude uhradený, správca poplatku pristúpi k vymáhaniu nedoplatku formou exekúcie.
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