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Slovo na úvod
Vážení občania,
opatrenia, súvisiace s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19, nás nútia
prispôsobovať aktivity a fungovanie samosprávy oproti podmienkam, ktoré ešte takto pred
rokom boli jeho bežnou súčasťou. Podobne ako celomestské slávnosti alebo tradičné
jesenné trhy či mesiac úcty k starším, je z preventívnych dôvodov, prvý raz po dlhom čase,
provizórne riešené aj slávnostné stretnutie vedenia mesta s jubilantmi a jubilujúcimi
manželskými pármi. Aj keď to momentálna pandemická situácia neumožňuje urobiť osobne,
rád by som všetkým seniorom a zvlášť tým jubilujúcim poprial najmä pevné zdravie, ešte veľa
krásnych rokov naplnených vďakou a pochopením od nás všetkých, no najmä láskou a úctou
od tých, ktorí sú pre nich dôležitou súčasťou života.
Dovoľte mi však využiť tento priestor najmä na to, aby som poďakoval všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a realizácii 1. kola celoplošného testovania na
území mesta Trebišov.
Osobitné poďakovanie prislúcha najmä zamestnancom mesta, ktorí v „prvej línii“ prichádzali do bezprostredného kontaktu s testovanými.
Rovnako obetavý prístup oceňujem u tých zamestnancov, ktorí, už niekoľko dní predtým, pracovali na organizačne náročnom materiálnom
zabezpečení 12 odberových miest a v rámci nich 18 odberových tímov.
Poďakovanie za dobrú spoluprácu patrí Ozbrojeným silám SR, tunajšiemu Vojenskému útvaru a nám pridelenej kontaktnej osobe rotmajstrovi Marošovi Vitkovi, na pleciach ktorých bola veľká zodpovednosť – realizovať celoslovenskú akciu s minimálnym časom prípravy a
s maximálnym dosahom na občanov tohto štátu. Rovnaké uznanie patrí aj ďalšej silovej zložke – Policajnému zboru a jeho príslušníkom za
zabezpečenie bezproblémovej činnosti odberových miest.
Za obetavosť a najmä neoceniteľnú pomoc ľuďom vyjadrujem poďakovanie, v mene všetkých nás, aj zdravotníkom realizujúcim odbery. Ich
postoj, odhodlanie a výdrž len dokumentovali schopnosť ľudí v tejto krajine spojiť sa v ťažkej situácii.
Rád by som sa zdôraznil aj význam pomoci našich partnerov - Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, Hasičského a záchranného
zboru, stredných škôl – Súkromnej strednej odbornej škole DSA, Gymnázia, všetkých základných škôl, Mestskej polície, Technických služieb
a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove, ktorý pomohol mestu nielen ľudskými kapacitami v odberných tímoch, ale aj materiálne
formou zapožičania oddeľujúcich priehradok pre administrátorov.
Ako primátor mesta chcem zvýrazniť a vyzdvihnúť aj občiansky postoj vás, milí Trebišovčania. Za to, že ste rešpektovali vydané pokyny a
prejavili pochopenie pre nedostatky, ktoré môžu akciu takého formátu a rozmeru postihnúť. Som rád, že vnútorný pokoj a ohľaduplnosť
napĺňali aj organizáciu čakania a priebeh diagnostiky v každom z odberových miest.
Vážení občania, aj napriek vcelku povzbudzujúcim výsledkom, vás prosím, aby sme naďalej zachovávali maximálnu opatrnosť a hlavne
zodpovednosť k sebe, svojmu okoliu a najbližším. Urobme maximum preto, aby sme svojím prístupom k možným rizikám čo najviac
eliminovali možnosť šírenia ochorenia COVID-19. Verím, že sa nám to spoločnými silami podarí.
PhDr. Marek Čižmár, primátor

Mesto pokračuje v postupnej obnove MŠ 1. decembra
Mesto Trebišov získalo nenávratný finančný
príspevok z Environmentálneho fondu vo
výške 170.000 EUR na energetické
zhodnotenie ďalšej mestskej budovy –
Materskej školy na Ul. 1. decembra.
Samospráva mesta touto investíciou zavŕši
postupne realizovanú obnovu uvedeného
objektu.
Po ukončení 1. etapy v roku 2018, v rámci
ktorej sa vymenili pôvodné okná a dvere,
zrekonštruovala a zateplila celá plocha
strechy a tiež bola obnovená spojovacia
chodba sendvičovými panelmi, už v
aktuálnych dňoch prebieha renovácia

obvodového plášťa – zateplenie kontaktným
zatepľovacím systémom ETICS. Súčasťou
zateplenia budovy bude aj nový odkvapový
chodník.
Realizáciou projektu sa skvalitnia podmienky
výchovno-vzdelávacieho proces pre detí vo
veku od 2 do 6 rokov a 23 zamestnancov, ktorí
denne navštevujú uvedené predškolské
zariadenie.
Po ukončení projektu mesto ráta najmä s
predpokladanými úsporami nákladov na
vykurovanie, zlepšením tepelnej pohody detí,
zamestnancov i návštevníkov školy, takisto
so zvýšením hygienických vlastností školy,

efektívnejšou odolnosťou poveternostných
vplyvov, ako aj s odstránením akustických
nedostatkov vo vlastnostiach konštrukcie
budovy, čím sa eliminujú nepriaznivé zvukové
ruchy vozidiel z cesty.
Deklarovaný cieľ mesta Trebišov postupne
zmodernizovať všetky školské zariadenia na
svojom území sa tak priebežne napĺňa,
pričom prináša nielen lepšie podmienky na
predškolské a primárne vzdelávanie, ale
najmä výraznú energetickú úsporu.
Ukončenie projektu, ktorý počíta aj s 5 %
spolufinancovaním mesta, je naplánované
ešte v roku 2020.

Ihrisko pre deti bude aj v mestskom parku
Vďaka získanej podpore vo výške 8.250 EUR
z programu Podpora rozvoja športu na rok
2019 z dotačného systému Úradu vlády SR
mesto dopĺňa ďalšie atraktívne detské prvky
do Andrášiovskeho parku. Lanová dráha,
kombinovaná zostava skladajúca sa z dvoch

vzájomne prepojených domčekov, pružinové
hojdačky „koník“ a „štvorlístok“ a veľký
kolotoč budú onedlho slúžiť mladej generácii
Trebišovčanov vo veku prevažne od 2 do 14
rokov.
Po minuloročnom inštalovaní outdoorových

prvkov na posilňovanie ide o ďalšie
zatraktívnenie vyhľadávaného priestoru na
aktívny oddych. Výstavba nového detského
ihriska dosiahne celkové náklady vo výške
10.758 eur.

V Trebišove je vybudovaná nová elektronabíjacia stanica
V mesiaci október, napriek sťaženým
celospoločenským podmienkam z dôvodu
pandémie koronavírusu, mesto zriadilo druhé
prípojné miesto pre vozidlá - elektronabíjaciu
stanicu, ktorá poskytne možnosť pripojenia
až dvoch automobilov (2 x 22 kW).
Stanica
je napojená na medzinárodnú
roamingovú platformu, s možnosťou online
informácií o jej využívaní a mesačným
prehľadom spotreby elektrickej energie.
Umiestnená je na parkovisku za budovou
MsKS, pričom tento výber zohľadňoval
blízkosť prípojného bodu elektrickej energie a

podmienku jeho umiestnenia na mieste, ktoré
je v oblasti podporujúcej turizmus.
Projekt bol financovaný na základe
schválenej žiadosti vo výške 5.000 €, ktorú
mestu Trebišov pridelilo Ministerstvo
hospodárstva SR.
Dofinancovanie z
vlastných zdrojov bolo na úrovni 5 percent.
Samospráva mesta Trebišov aj takouto
formou podporuje rozvoj ekologickej dopravy,
ktorá nezaťažuje životné prostredie smogom
z výfukov, ale naopak zlepšuje podmienky na
postupné zvyšovanie vozidiel s nízkymi až
nulovými emisiami v cestnej premávke.

Mesto rekonštruuje strechu MŠ na Komenského ul.
V polovici novembra mesto Trebišov začalo s
rekonštrukciou strechy MŠ na Komenského
ulici. Terajší stav strešného plášťa je už
nevyhovujúci, konštrukčné vrstvy sú
opotrebované, zatekajú a stratili tesniace
vlastnosti. Vysúťažený externý dodávateľ

opraví spádovanie niektorých častí strechy,
zreparuje preliačiny a škáry, uloží novú
hydroizolačnú fóliu, zrealizuje montáž
oplechovania ríms a ozdobných prvkov.
Vďaka uvedeným opravám bude pre deti a
zamestnancov tohto zariadenia zabezpečená

lepšia tepelno-izolačná funkcia strechy
kapacitne najväčšej materskej školy na území
mesta. Na predmetnú rekonštrukciu mesto
Trebišov využije vlastné finančné zdroje vo
výške bezmála 60.000 EUR.

Technické služby zakúpili motorizované zariadenie na zber lístia
Technické služby mesta Trebišov zakúpili
priemyselný vysávač lístia spolu s prívesným
vozíkom, na ktorý pracovníci svojpomocne
vyrobili opláštenie na zber a zachytávanie
lístia. Zariadenie má samostatnú pohonnú

motorovú jednotku a dokáže ho obsluhovať poriadku nielen na vyhradených zelených
jeden pracovník.
plochách, ale aj ďalších verejných
Investícia v sume 2.400 €, vložená do tohto priestranstvách a mestských komunikáciách.
nového zariadenia, má zmechanizovať a
zefektívniť prácu pri údržbe a zabezpečovaní

Oprava chodníkov, spevnených a odstavných plôch
V prvej polovici mesiaca november, už po
zrealizovanom vysúťažení prác, mesto
začalo s opravou výrazne poškodených
mestských cestných komunikácií a
chodníkov. Dodávateľská firma položí
asfaltový koberec na novovybudované
odstavné plochy a chodník na Berehovskej

ulici a takisto na časť obnoveného chodníka
vedľa zdravotníckeho zariadenia na Námestí
mieru. Rovnako i spevnené plochy v areáli
MŠ Pri Polícii, cestné spomaľovače a časť
priechodov pre chodcov na Ul. M. R.
Štefánika, ako aj cesta, odstavné plochy a
chodníky na Kutnohorskej ulici a domovej

časti na Kukučínovej, Košickej a Parkovej
ulici budú vynovené do konca uvedeného
mesiaca. Mesto použije na opravy uvedených
komunikácií celkovú sumu vo výške
123.667,58 EUR.

Do centra mesta bolo nainštalovaných 12 zberných nádob na triedený odpad
Triedime, šetríme, chránime životné
prostredie a tým dávame odpadu 2. šancu!
Mesto Trebišov zlepšuje pre svojich občanov
podmienky na dôkladnú separáciu odpadu na
verejných priestranstvách. Triedenie vecí
(odpadkov), ktoré každodenne Trebišovčania
vyhadzujú, je mimoriadne dôležité. Ak v obci
netriedime, platíme za zložky triedeného
zberu (papier, sklo, plasty, tetrapaky, kovy),
ktoré umiestňujeme spolu do „čierneho“
kontajnera, zbytočne viac. Úroveň triedenia
totiž priamo ovplyvňuje výšku celkovej sumy

za uloženie zmesového komunálneho
odpadu na skládku. Túto výslednú sumu
mesto financuje z poplatkov občanov.
Do nových odpadkových košov môžu
obyvatelia počas trávenia voľného času v
centre mesta vhadzovať tri druhy komodít –
kov (plechovky), plasty a sklo (fľaše). Tieto
zberné nádoby sú umiestnené na Ul. M. R.
Štefánika, v blízkosti OR PZ, pri NS Berehovo
a 2 ks na Severnom námestí. Samospráva
mesta ich zakúpila vďaka príspevku Nadácie
EPH vo výške 2.000 €.

Plaváreň okrášli aj novovybudované „mininámestie“
V novembri mesto začalo s okrášlením
verejného priestoru pred hlavným vstupom do
rekonštruovanej plavárne. Jej návštevníci a
obyvatelia Trebišova tak zrelaxujú nielen v

zmodernizovanom areáli vodných športov,
ale aj na novovybudovanom „mininámestí“.
Na exteriérovej vstupnej ploche budú
vymenené staré asfaltové plochy za

vodopriepustnú dlažbu, pribudne ušľachtilá
zeleň, mobiliár - lavičky, odpadkové koše,
stojany na bicykle, tiež osvetlenie a
bezpečnostná kamera.

Aké výhody prinesie zavedenie množstvového zberu v našom meste?
Vážení občania, určite ste už postrehli
informáciu o úprave zákona o odpadoch a
dávate si otázku: ako sa to dotkne priamo
vás?
Odpad, ktorý vytvára každý človek, bol
spočiatku nepatrným výsledkom ľudskej
činnosti a nebola mu venovaná dostatočná
pozornosť. Čím sa zvyšuje (niekedy až
neopodstatnená) spotreba, rastie aj
množstvo odpadu.
Mestá a obce, podľa platnej legislatívy,
ukladajú miestny poplatok za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad.
Prostredníctvom tohto poplatku sú hradené
náklady na zmesový komunálny odpad
(odpad, ktorý zostane po vytriedení všetkých
odpadov a ktorý je možné recyklovať),
biologicky rozložiteľný komunálny odpad
(BRKO), triedený zber tých odpadov, na ktoré
sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, takisto aj náklady vzniknuté
nedôsledným triedením, a pod.
Občan vyprodukuje v priemere 450 kg
komunálneho odpadu za jeden rok a až 40 %

z neho by mohol byť vytriedený a zhodnotený,
čiže využitý na ďalšie spracovanie. Ďalších 45
% odpadu by mohlo ísť do kompostu (ide o
biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne a
záhrad). Práve od týchto druhov odpadu je
najviac závislá výška poplatkov pre občanov.
Čím viac zmesového odpadu
budú
občania produkovať, tým viac budú platiť.
Každý obyvateľ mesta by chcel platiť
spravodlivo alebo dokonca si regulovať výšku
poplatku. A to sa bude dať docieliť jedine
správnym triedením, rozlišovaním odpadu a
zavedením nového systému úhrad za odpad.
Doteraz občania v meste Trebišov platia
paušálny poplatok – sadzba/ osoba/ rok, bez
ohľadu na to, či odpad separujú alebo nie.
Tento spôsob spoplatnenia zmesového
komunálneho odpadu však samospráva
plánuje zmeniť od nového zdaňovacieho
obdobia, t. j. od 1. januára 2021, zavedením
množstvového zberu.
Pri množstvových zberoch sa bude platiť
vyrubený poplatok podľa množstva odpadu,
ktoré vyprodukuje konkrétny subjekt (rodinný

dom, byt, vchod, bytový dom, obchodná
spoločnosť, škola, úrad, atď.). Toto množstvo
sa určí podľa objemu nádoby a frekvencie
vývozu. Každý občan si tak bude môcť
kontrolovať jednak objem vyprodukovaného
odpadu a hlavne svoj poplatok zaň.
Táto ekonomická motivácia podnecuje
občanov:
ź k ochrane životného prostredia,
ź k lepšej zaangažovanosti sa do triedenia
produkovaného odpadu,
ź k domácemu kompostovaniu,
ź k vyššej účinnosti triedenia surovín,
ź k celkovému zníženiu tvorby odpadov.
Pod tento článok pripájame tabuľku
správneho separovania, ktorá prispeje k
rýchlemu osvojeniu si triedenia jednotlivých
druhov odpadov a ich umiestnenia do
farebne rozlíšených zberných nádob,
nachádzajúcich sa na kontajnerových
stojiskách.
Mgr. Erika Oprysková
referentka pre miestne dane
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