
Vážení občania,
rok 2020, okrem opakujúceho sa dvojčísla, nesie so sebou veľa významných udalostí a v 
živote nášho mesta aj množstvo naplánovaných investícií. Ich cieľom je vytvárať pre vás – 
obyvateľov mesta – také podmienky na život, aby sa zohľadnili nielen vaše základné 
životné potreby, ale aj s tým spojené kultúrno-spoločenské vyžitie alebo voľnočasové a 
športové aktivity. Pre ich realizáciu je dôležité a potešujúce aj nedávne rozhodnutie 
vlády SR, vďaka ktorému získalo mesto Trebišov účelovú dotáciu vo výške 1 500 000 
EUR na rekonštrukciu športovej haly. Jej už takmer 30-ročné intenzívne využívanie sa 
podpísalo pod takmer havarijný stav. Vďaka výraznej finančnej podpore vládneho 
kabinetu bude Trebišov tak už onedlho disponovať moderným športovým stánkom. Ten 
spolu so zrekonštruovanou plavárňou, zveľadeným športovým areálom FK Slavoj, 
postupne obnovovaným zimným štadiónom a neustále upravovaným historickým parkom 
prináša zázemie, ktoré nám môžu závidieť mnohé mestá.

Súčasťou štandardu, ktorý chceme ponúkať ako službu občanovi, je aj nedávno zakúpený autobus, prednostne určený seniorom, školám, 
športovým klubom a reprezentantom mesta. Verejným obstarávaním sme získali reprezentatívny dopravný prostriedok spĺňajúci všetky 
bezpečnostné predpisy a poskytujúci primeraný komfort. 
Vďaka výbornej odozve a nadšeniu mnohých komunít sme na prelome rokov mohli úspešne bilancovať zrejme najtransparentnejší formát 
angažovania sa občanov na veciach verejných – 1. ročník participatívneho rozpočtu a odštartovať jeho pokračovanie. Verím, aj na základe 
prvých stretnutí s verejnosťou, že prinesie opäť veľký záujem a najmä významný spoločenský prínos a dosah realizovaných aktivít.
Súčasťou prvého tohtoročného vydania Infolistu je aj príloha, ktorú tvorí sumár schválených finančných prostriedkov pre mesto Trebišov za 
rok 2019. Je doplnením už zverejneného zoznamu realizovaných projektov. Verím, že spolu s plánovanými činnosťami pre tento rok: 
rekonštrukcia mestskej plavárne, rekonštrukcia športovej haly, výstavba bytov, kruhových objazdov, parkovísk, oprava ciest a chodníkov, 
rekonštrukcia starej KaSS, výstavba bočných tribún a trávnatých ihrísk pre najmenších na futbalovom štadióne, výmena osvetlenia na 
zimnom štadióne, ukončenie rekonštrukcie CZŠ sv. Juraja a postupné uvedenie ich školskej plavárne do prevádzky, začiatok rekonštrukcie 
MŠ pri Polícii, vybudovanie multifunkčného ihriska na sídlisku JUH a detského s atrakciami v parku vás len utvrdia v tom, že aj naše mesto má 
čo ponúknuť, no predovšetkým, že cieľom všetkých našich aktivít je robiť veci pre tých, ktorí nám dali svoju dôveru, a to ste vy – občania 
mesta. 
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Slovo na úvod

PhDr. Marek Čižmár, primátor

Mestu Trebišov schválila vláda SR 1,5 milióna eur na rekonštrukciu športovej haly  

Mestskí poslanci schválili 5.000 EUR pre obyvateľov Prešova,
 zasiahnutých decembrovou tragédiou

Z dôvodu zlého technického stavu športovej d e c e m b r o v é  r o k o v a n i e  p r e d l o ž i l  n ových rozvodov elektriny, zateplenie fasády 
ha l y  mes to  Treb i šov  ad resova lo ,  podpredseda vlády SR Richard Raši. Vďaka s výmenou okien a dverí, rekonštrukciu šatní, 
prostredníctvom poslanca NR SR Roberta tejto investícii sa odstránia havarijné stavy a sociálnych zariadení a vzduchotechniky, 
Puciho, vláde SR požiadavku o pomoc pri zmodernizuje sa jediný stánok podobného výmenu svietidiel nad hracou plochou, ale aj 
riešení tejto situácie. druhu v celom okrese, ktorý slúži na na výmenu opotrebovaných strojov a na 
Vládny kabinet schválil návrh na vyčlenenie organizáciu športových aj kultúrnych ďalšie rekonštrukčné práce súvisiace so 
sumy 1.500 000 eur na obnovu mestskej podujatí. sprevádzkovaním celej budovy.
Športovej haly v Trebišove, ktorý na Financie budú použité na vybudovanie 

V súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. Prešov, za účelom poskytnutia pomoci ľuďom Mesto Trebišov sa touto dotáciou pripojilo k 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách dotknutých tragédiou, ku ktorej došlo dňa 6. mestám a obciam, ktoré sa podieľali na 
územnej samosprávy mesto Trebišov 12. 2019 v bytovom dome na Mukačevskej zabezpečení základných ľudských potrieb a 
venovalo sumu  vo výške 5 000 EUR mestu ulici v Prešove. pomoci v ťažkej životnej situácii Prešovčanov.  

Začiatkom februára 2020 primátor mesta starý autobus zn. Renault. Ten bol v júni 2018 
Trebišov PhDr. Marek Čižmár slávnostne vyradený z prevádzky a následne aj z 
odovzdal nový autobus do správy a užívania evidencie vozidiel. Na základe uznesenia 
Technickým službám (TS) mesta.  Autobus mestského zastupiteľstva si mesto Trebišov 
budú využívať predovšetkým deti materských isté obdobie prenajímalo autobusovú 
škôl a žiaci  základných škôl na prevoz počas dopravu od iných dopravcov. Najmä kvôli 
školských výletov, členovia umeleckých bezpečnosti cestujúcich a vysokým nákladom 
kolektívov, denných centier a tiež športové na zapožičiavanie autobusu sa vedenie 
kluby pôsobiace na území mesta Trebišov. mesta a poslanci mestského zastupiteľstva 
Autobus Mercedes-Benz Tourismo RHD rozhodli zakúpiť novší jazdený autobus.  
mesto zakúpilo v sume 116 900 eur bez DPH. Nový dopravný prostriedok je opatrený 
Technické služby mesta Trebišov vlastnili farebným polepom, na ktorom dominujú 

Mesto zakúpilo nový autobus   



Cieľom ukončeného pro jek tu  bo la  kvalitnejšie osvietenie telocvične a zároveň Projekt realizovala vysúťažená firma vďaka 
rekonštrukcia havarijného stavu poškodenej úspora elektrickej energie. Pracovníci získanej dotácii z Ministerstva školstva, vedy, 
strešnej krytiny na telocvični, hygienických odstránili celkovou rekonštrukciou zlý stav výskumu a športu SR vo výške 59.291 EUR a 
priestorov a výmena osvetlenia telocvične, hygienických priestorov dievčenských aj zo zdrojov mesta Trebišov v sume 14.635,71 
ktoré bolo málo efektívne a energeticky chlapčenských spŕch.  Do obnovujúcich prác EUR. Celková cena diela dosiahla sumu 
náročné. Zatekanie strechy spôsobovalo sa zapojili aj pracovníci stavebnej skupiny 73.926,71 EUR. 
nebezpečné podmienky na výučbu hodín mesta, ktorí zreparovali dve šatne, Vďaka výsledkom tejto rekonštrukcie má 
telesnej výchovy. Projektovými aktivitami bol nachádzajúce sa v blízkosti hygienických školopovinná mládež zabezpečené vhodné 
účinne vyriešený nevyhovujúci technický stav zariadení. Steny obidvoch miestností, po podmienky na kvalitnejší vyučovací proces, 
telocvične, ktorá bola v minulosti, v prípade penetrácii, upravili sieťkovaním, stavebným ale aj na trávenie mimoškolských športových 
nepriaznivého počasia, zaliata dažďovou lepidlom a jadrovou omietkou. Steny šatní a aktivít v budove tejto základnej školy. 
vodou. stropy vymaľovali a nakoniec položili aj 
Novými svietidlami sa dosiahlo lepšie a dlažbu. 

ZŠ „SEVER“ má zrekonštruované šatne, sprchy, strechu nad telocvičňou
 aj vynovené osvetlenie

Finančná pomoc primátora a jeho zástupcu  

Samospráva rozšírila mestský kamerový systém (8. a 10. etapa)

Vo februári 2020 bola odovzdaná finančná Pripravované sústredenie sa uskutoční vo seniorom Domu SČK Prameň nádeje, 
pomoc primátora mesta Trebišov PhDr. februári v priestore jednej z rekreačných vyžadujúcim opatrovateľskú službu. Na 
Mareka Čižmára a jeho zástupcu Ing. Petra oblastí nášho regióna. odovzdaní finančnej pomoci zastupovali 
Duča futbalovému mužstvu U19 FK Slavoj Svojou finančnou pomocou podporil primátor uvedené inštitúcie – Ingrid Tomášová, 
Trebišov. a zástupca primátora aj klientov troch riaditeľka ÚzS SČK Trebišov, PhDr. Mária 
Predstavitelia mesta sa rozhodli podporiť zariadení v decembri 2019. Finančný obnos, Gojdičová, PhD., riaditeľka Centra pre deti a 
trebišovských futbal istov - starších ktorý z 2/3 tvorí časť príjmu primátora mesta a rod iny Sečovce – Anje l ik ,  Žaneta 
dorastencov sumou 200 EUR, ktorú prevzal z 1/3 časť príjmu jeho zástupcu – každý vo Lešundáková, vedúca zariadenia KOTVA n.o. 
vedúci mužstva a tréner Jozef Šanta v výške 300 eur, bol koncom roka venovaný Trebišov.
z a s a d a č k e  p r i m á t o r a  n a  M s Ú . najcitlivejším skupinám obyvateľov – deťom v Darovaná finančná suma poslúžila v týchto 
Poskytnutý finančný dar obdarovaní použijú Centre pre deti a rodiny Sečovce - Anjelik prípadoch na pomoc zlepšenia sociálnej a 
za účelom podpory svojej športovej prípravy (zariadenie Trebišov), ženám zo Zariadenia rodinnej situácie klientov zariadení. 
na zápasy v 3. lige - SD - U19 SK Východ. núdzového bývania KOTVA n. o. Trebišov a 

Mesto ukončilo 8. a 10. etapu rozšírenia Doplnenie týchto kamier do mestského ako účinný prostriedok pri objasňovaní 
mestského kamerového systému v kamerového systému (MKS) i samotná organizovanej trestnej činnosti a pri 
Trebišove. Na jeho území pribudlo od januára úspešná  realizácia uvedeného projektu majú operatívnom vyhľadávaní páchateľa. Na 
41 nových kamier, z toho 16 ks otočných, 19 prispieť ku skvalitneniu komplexnej ochrany dispečingu MKS mesto tiež doplnilo aj 
ks statických a 6 ks kamier so softvérom na života, zdravia a majetku občanov, monitory v počte 5 ks, ktoré zobrazujú 
rozpoznávanie a čítanie EVČ.  V súčasnosti dislokovaných v katastrálnom území mesta. obrazové výstupy z kamier.
sú  vere jné pr ies t ranstvá v  meste  Prínosom je aj osadenie kamier na P r o j e k t  b o l  f i n a n č n e  p o d p o r e n ý  
monitorované spolu 97 kamerami. Výstupy z rozpoznávanie a čítanie EVČ motorových Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
týchto kamier sú napojené aj na OR PZ v vozidiel, ktoré monitorujú vjazdy a výjazdy z sumou 98.008 EUR a tiež z vlastných zdrojov 
Trebišove, kde sa zároveň zriadilo obslužné Trebišova na Ul. M. R. Štefánika, mesta vo výške 15.722 EUR.  
stredisko, ktorého zamestnanci  môžu, Cukrovarskej ul., Ul. kpt. Nálepku a 
rovnako ako príslušníci mestskej polície, Dopravnej ul.
sledovať všetky monitorované časti mesta. Svoje uplatnenie nadobudnú predovšetkým 

nielen farby mesta, ale aj 2 významné označenie autobusu: Mercedes-Benz bezpečnostné systémy: ABS, ESP, ASR, 
kultúrne pamätihodnosti Trebišova. Autorom Tourismo RHD, rok výroby: 2015, počet výbava autobusu: retardér, tempomat, 
návrhu je Daniel Tocik.  najazdených km: 335 000, počet miest na klimatizácia, WC, bezpečnostné pásy na 
Základné technické parametre a výbava sedenie: 49, kategória autobusu: diaľkový, všetkých sedadlách, rádio, LCD televízor. 
zakúpeného jazdeného autobusu: emisná trieda: Euro VI, palivo: nafta, 



Začiatkom školského roka 2019/ 2020 mesto udalosti otvorili žiaci úvodným nástupom a pozvaní hostia – rodičia žiakov, učitelia a 
Trebišov zorganizovalo kurz spoločenských tanečným kolom v kruhu, kde prezentovali primátor mesta, nechýbali ani národno-
tancov, ktorý bol určený pre žiakov 8. ročníka svoje schopnosti v štandardných tancoch, spoločenské tance, akými boli krútivý a 
základných škôl.  Tanečnú prípravu akými boli waltz, valčík, sofistikovaný foxtrot, temperamentný čardáš a párový tanec – 
zabsolvovali žiaci pod vedením lektorky tanca či tango. Ladnosť a pružnosť pohybov polka.  
p. Márie Madzinovej. Jej zverenci boli mladých dám a pánov sa prejavila najmä v Tanečný repertoár mládež uzatvárala 
rozdelení do dvoch skupín, preto aj svoje energickej latinsko-americkej rumbe a chca- venčekovým a náhrdelnikovým tancom. Žiaci 
naučené tanečné figúry  predviedli na chci, ale aj vo swingovom tanci boogie- počas večera vyzvali aj svojich rodičov na 
„venčeku“ v dvoch termínoch. Obidva sa woogie. Tanečníci predviedli o. i. aj rodičovský tanec. Skvelú zábavu a uvoľnenú 
uskutočnili v priestoroch hotela Zemplín v elementárne kroky ležérneho blues a ukážku náladu vytvárala hudobná skupina Universal. 
Trebišove.  tanca v štýle country.  Šarmantní mládenci a Na obidvoch  venčekoch boli vyhlásení kráľ a 
Cyklus tanečných lekcií, ktorý prebiehal od krásne devy, ktorí boli touto udalosťou kráľovná, ktorých si spomedzi všetkých 
septembra 2019 do decembra 2019, dal 32 uvedení do spoločnosti dospelých, sa na zúčastnených zvolili hlasovaním prítomní 
dievčatám a 39 chlapcom zo ZŠ na Ul. M. R. tanečnom parkete prezentovali aj jedným z rodičia a učitelia. Tituly patria tento rok: 
Štefánika, Pribinovej, Komenského a najrozšírenejších štýlov v Európe tancom Dominikovi Harvanovi a Adelke Tomašovej a 
Gorkého ulici primárne vedomosti o viacerých Discofox. V pripravenom programe, ktorý so tiež Miroslavovi Štefanovi a Vaneske 
druhoch párových tancov. Obe slávnostné záujmom a v príjemnej atmosfére sledovali Vysokaiovej. 

Vo februári  sa na ľadovej ploche zimného kostýmov, ale aj iných motívov. hodnotnými vecnými darmi.  Účastníci 
štadióna uskutočnilo zábavno-súťažné Na korčuliach si zašportoval drak, malá karnevalu na ľade sa okrem voľného 
podujatie Karneval na ľade, ktoré už tradične kuchárka, matematický hlavolam známa korčuľovania zapájali aj do pripravených 
mesto organizuje vo fašiangovom období. Rubikova kocka, popcorn, lesná víla, súťaží, v ktorých členovia Mestského 
Nápaditosť karnevalových kostýmov kukurica, motýlik, sovia rodinka, lekárka, športového klubu mládeže preverovali 
prezentovalo takmer 80 detí v sprievode princ, slimák, Fred Flinstone a ďalší. Inkognito športové zdatnosti detí, napríklad si vyskúšali 
svojich rodičov. Mladí návštevníci podujatia prišli dokonca aj niektorí rodičia. Kreatívnosť prácu s pukom a ukázali aj svoju pohybovú 
uprednostnili vlastnoručne vyrobené masky. fašiangových masiek obdivovala a najmä šikovnosť pomedzi prekážky. V programe 
Ich tvorivosť bola zjavná, výsledok týchto hodnotila porota z radov organizátorov. Tá podujat ia sa predviedl i  a j  š ikovné 
snáh  ponúko l  de f i l é  zau j ímavých  n a p o k o n  v y b r a l a  3  n a j k r a j š i e  a  krasokorčuliarky.
rozprávkových postavičiek, zvieracích najzaujímavejšie z nich, ktoré mesto ocenilo  

Ôsmaci ukončili kurz spoločenského tanca „venčekom“

Karneval na ľade 2020    

Aj v tomto roku mesto pristúpilo k vydaniu a Tí Trebišovčania, ktorí si uvedený spôsob V aktuálnom roku môžu kartu jej držitelia 
distribúcii rezidenčných kariet na rok 2020 pre obdŕžania karty neuplatnili, si ju môžu využívať v Areáli vodných športov (letné 
občanov s trvalým pobytom na území mesta vyžiadať buď: kúpalisko) na poskytnutie zľavy z ceny 
Trebišov, ktorí spĺňajú podmienky na vydanie a) zaslaním vyplnenej Žiadosti o vydanie vstupného. Výhody z nej plynú aj pri návšteve 
tejto karty. rezidenčnej karty na adresu: Komunitnej klubovne FAJNOVO (budova 

Mesto Trebišov, Ul. M. R. Štefánika 862/204, Centra voľného času), pri člnkovaní a Podmienky vydania rezidenčnej karty:
075 25 Trebišov, alebo vodnom bicyklovaní po hladine rybníka v 1. trvalý pobyt na území mesta Trebišov,
b) doručením žiadosti osobne na Mestský mestskom parku. Portfólio výhod tejto karty 2. splnenie záväzkov (uhradené poplatky za 
úrad v Trebišove (vrátnica), kde bude karta na mesto plánuje postupne rozširovať aj v TKO, miestne dane) voči mestu ku 31. 12. 
počkanie vydaná, alebo bude na požiadanie budúcom roku.2019.
zaslaná žiadateľovi na adresu jeho trvalého 

Rezidenčné karty budú obyvateľom mesta, pobytu.
ktorí v minulom roku požiadali o ich vydanie a Rezidenčné karty sú k dispozícii na prevzatie 
v podanej žiadosti označili, že súhlasia s v pracovných dňoch okrem štvrtka, v čase 
opätovným a zároveň pravidelným 7.30 h - 15.30 h v hlavnom vestibule MsÚ 
zasielaním rezidenčnej karty (za predpokladu (vrátnica).
splnenia vyššie uvedených podmienok), Žiadosť si stiahnete TU:
zaslané poštou na adresu ich trvalého pobytu.   https://www.trebisov.sk/rezidencna-karta

REZIDENČNÉ KARTY na rok 2020



MESTSKÝ INFOLIST TREBIŠOV - Vydavateľ: Mesto Trebišov, M.R.Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov, IČO: 00331996. 
Občasník distribuovaný zadarmo. 

8. ročník. Dátum vydania: 25.2.2020. P.č.: 1/2020. Náklad: 7000 výtlačkov. 
ISSN 1339-0805. Evidované Ministerstvom kultúry SR pod číslom EV 4692/12. 

Program športových podujatí

Hádzanársky klub SLAVOJ Trebišov Futbalový klub SLAVOJ Trebišov

 Hokejbalový klub HbK ADLER Trebišov

KST PLUS 40 Trebišov

07.03.2020 – sobota

Mladší dorast: HK SLAVOJ Trebišov – ŠKP Bratislava
Starší dorast: HK SLAVOJ Trebišov – ŠKP Bratislava

21.03.2020 – sobota

Mladší dorast: HK SLAVOJ Trebišov – HO Slovan Modra
Starší dorast: HK SLAVOJ Trebišov – HO Slovan Modra

04.04.2020 – sobota

Mladší dorast: HK SLAVOJ Trebišov – MŠK Považská Bystrica
Starší dorast: HK SLAVOJ Trebišov – MŠK Považská Bystrica

02.05.2020 – sobota

Mladší dorast: HK SLAVOJ Trebišov – HC Tatran Stupava
Starší dorast: HK SLAVOJ Trebišov – HC Tatran Stupava

09.05.2020 – sobota

Mladší dorast: HK SLAVOJ Trebišov – MHÁK Martin 
Starší dorast: HK SLAVOJ Trebišov – MHÁK Martin

Rozpis zápasov II. liga dospelých - jarná časť 2020

08.03.2020 14.30 h Slavoj Trebišov – Partizán Bardejov
15.03.2020 14.30 h Slavoj Trebišov – MŠk Žilina „B“
22.03.2020 10.30 h FC ŠTK 1914 Šamorín – Slavoj Trebišov
29.03.2020 15.00 h Slavoj Trebišov – MFK Ružomberok „B“
04.04.2020 16.00 h MŠK Púchov – Slavoj Trebišov
12.04.2020 16.00 h Slavoj Trebišov – ŠK Slovan Bratislava „B“
19.04.2020 16.30 h Slavoj Trebišov – FK Železiarne Podbrezová
22.04.2020 16.30 h Slavoj Trebišov – FK Poprad
25.04.2020 19.00 h MFK Skalica – Slavoj Trebišov
03.05.2020 17.00 h Slavoj Trebišov – MFK Tatran Liptovský Mikuláš
09.05.2020 17.00 h KFC Komárno Slavoj Trebišov
16.05.2020 17.00 h Slavoj Trebišov – MFK Dukla Banská Bystrica
23.05.2020 17.00 h FK Dubnica nad Váhom – Slavoj Trebišov

08.03.2020 10.00 h KST PLUS 40 Trebišov - TTC Vojany Tigers B
22.03.2020 10.00 h KST PLUS 40 Trebišov - MKST Veľké Kapušany C
05.04.2020 10.00 h KST PLUS 40 Trebišov - ŠKST Michalovce D

23.02.2020 11.30 h HbK ADLER Trebišov - ŠK 98 Pruské
08.03.2020 13.00 h HbK ADLER Trebišov - HBC Košice
22.03.2020 14.00 h HbK ADLER Trebišov - HMHK Bauska Vranov
15.05. - 17.05.2020 Slovenský pohár Mamut Cup

kategória U 16 /do 16 rokov/

Jarná časť 2020

Majstrovské zápasy (domáce) v súťaži 4. ligy Juh

Hracia miestnosť: telocvičňa pre OC Kaufland, Ul. T. G. Masaryka



ü Podpora opatrovateľskej služby v meste Trebišov, , suma vo výške 340 860 €

ü Výstavba detského ihriska na sídl. STRED, , suma vo výške 9.500 €

ü Oprava a zateplenie fasády budovy Základnej školy na Pribinovej ulici – I. etapa, 
, suma vo výške 120.000 €

ü Riešenie havarijnej situácie na ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, 
, suma vo výške 23.000 €

ü Zateplenie a revitalizácia KASS, , 
suma vo výške 200.000 €

ü Rekonštrukcia hracej plochy na CZŠ sv. Juraja na Gorkého ulici, 
, suma vo výške 30.000 €

ü Podpora športovej infraštruktúry v areáli futbalového štadióna – Rekonštrukcia hlavnej a vedľajšej tribúny,
, suma vo výške 130.000 €

ü Riešenie havarijného stavu strechy školskej plavárne CZŠ sv. Juraja na Gorkého ulici, 
, suma vo výške 71.251 €

ü Podpora rozvoja športu na rok 2019 - Výstavba detského ihriska v mestskom parku, , 
suma vo výške 8.250 €

ü Podpora rozvoja športu na rok 2019 - Výstavba multifunkčného ihriska na sídl. JUH, , 
suma vo výške 37.000 €

ü Modernizácia detského ihriska na Škultétyho ulici, , suma vo výške 2.000 €

ü Rozšírenie mestského kamerového systému – 10. etapa, , suma vo výške 
80.008,79 €

ü Dotácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, suma vo výške 3.000 €

ü Zriadenie vonkajšieho fitness v mestskom parku, , regionálny 
príspevok, suma vo výške 16.000 €

ü Výstavba zberného dvora a nákup príslušnej techniky, , suma 
vo výške 697.286,31 €

ü Modernizácia areálu mestského kúpaliska v Trebišove, , 
regionálny príspevok, suma vo výške 40.000 €

ü Bezpečnostné výstražné LED osvetlenie na priechode pre chodcov na Komenského ul., 
, suma vo výške 4.992 €

ü Nenávratný finančný príspevok na obstaranie IKT učebne ZŠ na Pribinovej ulici, 
, suma vo výške 17.449,29 €

ü Nenávratný finančný príspevok na obstaranie IKT učebne ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, 
, suma vo výške 18.386,83 € 

ü Rekonštrukcia mestskej plavárne – II. etapa, , regionálny 
príspevok, suma vo výške 316.000 € (účelová dotácia vlády SR vo výške 500.000 € schválená ešte v 
roku 2018), 

ü Rekonštrukcia mestskej športovej haly, , suma vo výške 1.500.000 €

zdroj: Európsky sociálny fond

zdroj: Úrad vlády SR

zdroj: Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR

zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR

zdroj: účelová dotácia z výjazdového rokovania vlády SR v Trebišove

zdroj: účelová dotácia z výjazdového 
rokovania vlády SR v Trebišove

 
zdroj: účelová dotácia z výjazdového rokovania vlády SR v Trebišove

zdroj: Ministerstvo 
vnútra SR

zdroj: Úrad vlády SR

zdroj: Úrad vlády SR

zdroj: Nadácia EPH

zdroj: Ministerstvo vnútra SR

zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR R. Rašiho

zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR R. Rašiho

zdroj: ČSOB 
nadácia

zdroj: Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

zdroj: Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

zdroj: Úrad podpredsedu vlády R. Rašiho

zdroj: vláda SR

ODPOČET ZA ROK 2019 

V roku 2019 boli mestu Trebišov, na realizáciu naplánovaných projektov, pridelené (schválené) aj externé finančné 
zdroje. Ponúkame vám stručný prehľad získaných financií:

                                                                SPOLU: 3.664.984,22 €



Na základe občianskeho projektového návrhu mesto zatraktívnilo vnútrosídl. 
priestor na Škultétyho ul. tak, aby vyhovoval pre mladšiu, ale aj staršiu generáciu. V 
uvedenej lokalite boli nahradené staré nefunkčné prvky, osadené nové komponenty 
pre voľnočasové aktivity - kladina, stolnotenisový stôl, pódium pre hry, zriadený bol 
drevený altánok, petangové ihrisko aj prvky mobiliára.
Na realizáciu projektu bolo použitých 10.000 EUR z participatívneho rozpočtu 2019.

Zámerom projektu bolo vytvoriť funkčné zázemie na činnosť kynologického klubu. 
Vďaka  úspechu v hlasovaní za tento projekt sa chátrajúce, nepoužívané, viac ako 
30 rokov staré unimobunky obnovili na funkčnú miestnosť, v ktorej vznikol priestor 
na uloženie administratívnych písomností a sklad na odkladanie výcvikových 
potrieb športovej kynológie.
Trebišovský kynologický klub je jediným záujmovým združením svojho druhu v 
okresnom meste. Mesto Trebišov sa týmto projektom spolupodieľalo na dotváraní 
priestorov na činnosť zanietených „psíčkarov“, ktorí sa združujú v záujmovom 
spolku, kde sa učia efektívnejšie pracovať so psami a vytvárať vhodné podmienky 
na rôzne riadené tréningy. Projekt získal finančnú podporu vo výške 9 385,76 EUR z 
participatívneho rozpočtu 2019. 

Predkladateľka projektu: MUDr. Eva Ondogreculová

Autor predloženého projektu: Ing. Erich Janok

Predkladatelia projektu: Marek Šurima a Ing. Jozef Bereš

Týmto projektom mesto pomohlo zriadiť vhodnú, detskými prvkami vybavenú 
miestnosť pre mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke a ich najmenšie deti. 
Okrem hier sa v nej plánujú organizovať aj pohybové krúžky pre deti od útleho veku, 
tiež prednášky, neformálne akcie či tvorivé dielne a ďalšie zábavné činnosti.
Klubovňa je situovaná v mestskej budove Centra voľného času v Trebišove. Od 
februára 2020 sa počíta s jej dennou prevádzkou. Na vytvorenie pekného miesta 
určeného na trávenie voľného času pre rodiny s deťmi sa použilo 10.000 EUR z 
participatívneho rozpočtu.

Komunitná klubovňa s herňou pre deti (v budove CVČ)   

Niečo pre mladých aj starších na Škultétyho ul. – obnova vnútrosídl. priestoru

Rekonštrukcia priestorov Kynologického klubu na Budovateľskej ulici

Projekty financované z 1. ročníka participatívneho rozpočtu 2019, na realizáciu ktorých bola rozdelená suma 50.000 EUR, sú 
ukončené a boli slávnostne odovzdané do užívania obyvateľom Trebišova.

Workoutová zostava a exteriérová cvičiaca plocha je výsledkom jedného z piatich 
úspešných projektov, ktorý bol podporený sumou 10.000 EUR. Táto funkčná plocha 
na cvičenie s vlastnou váhou vyrástla vo vnútrosídliskovom priestore južnej časti 
Trebišova. Súprava pozostáva z hrázd, vertikálneho a horizontálneho rebríka, 
vysokých bradiel a hangera na kruhy. K dispozícii je bez obmedzení.

Obnovou zelenej verejnej plochy prešiel priestor, ktorý donedávna obrastal 
drevinami. Vytvorená oddychová zóna na trávenie voľno-časových aktivít bola 
upravená pracovníkmi Technických služieb mesta. V rámci činnosti skyprili pôdu, 
splanírovali terén, vytvorili chodník, na ktorý osadili dlažbu s vymývaným štrkovým 
dekorom. Následne vysiali nový trávnik, v obnovovanej lokalite vysadili živý plot z 
vtáčieho zobu a umiestnili detskú „skákaciu škôlku“ z betónových kociek. Mesto tu 
osadilo vonkajšie fitness prvky, lavičky na sedenie aj odpadkové koše. Projekt bol, 
ako jeden z piatich víťazných, podporený sumou vo výške 10.000 EUR.

Projekty participatívneho rozpočetu 2019

Predkladateľ projektu: Matúš Eštok

Autorka návrhu projektu: MUDr. Iveta Čepliková

Street workout na sídl. Juh

Zelený ostrovček na Ul. 17. novembra – zóna oddychu a športu    


