
Vážení občania,
ocitáme sa v poslednom kvartáli roka, v čase, kedy sa zvyčajne ukončujú projekty, príp. 
plánuje činnosť na ďalšie kalendárne obdobie. Ako mesto sa nachádzame v podobnej pozícii, 
čo ma však teší, že máme, okrem doteraz zrealizovaných projektov, možnosť vám postupne 
predstaviť a postupne uviesť do života aj ďalšie:
Terminál integrovanej osobnej prepravy (projekt ŽSR) – rekonštrukcia staničného priestoru, 
výstavba nových parkovacích miest, vybudovanie podchodu do časti „za koľajami“ – 
investícia za cca 12 500 000 € (stavenisko odovzdané zhotoviteľovi).
Výstavba 3 kruhových križovatiek, nových odstavných plôch na Kutnohorskej ulici a 
rekonštrukcia parkovísk a spevnených plôch na sídlisku JUH (Mesto Trebišov) – projekt za 
cca 1 500 000 € (začatá investícia).
Výstavba 78 nájomných bytov na sídlisku JUH (Mesto Trebišov) – projekt za cca 4 600 000  € 

(schválená investícia pred začatím).
Výstavba kompostárne (Mesto Trebišov) – investícia za cca 3 000 000 € (schválená investícia).
Rekonštrukcia športovej haly (Mesto Trebišov)  - projekt za 1 500 000 € (investícia pred dokončením).
SPOLU na území mesta len v tomto období:  23 100 000 € (niekdajších 695 000 000 slovenských korún).
Trebišov tak nie je mestom, kde sa riešia „len ihriská“, ale aj bývanie, doprava, služby, odpadové hospodárstvo - dôležité atribúty života 
všetkých občanov a, samozrejme, aj ich spoločenské, kultúrne a športové vyžitie. Snažíme sa zhodnotiť majetok, rozšíriť možnosti služieb a 
najmä zlepšiť kvalitu života. Verím, že aj s vašou pomocou a pochopením sa nám to úspešne podarí.

Informačný  občasník Mesta Trebišov 6/2021

Slovo na úvod

PhDr. Marek Čižmár, primátor

Výstavba terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) sa začne ešte v roku 2021 

Mesto získalo NFP vo výške 3 000 949,58 € na kompostáreň

Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva slávnostnému podpísaniu zmluvy a následne okolia. Mesto tak bude disponovať 
dopravy a výstavby SR Jaroslava Kmeťa, aj k poklopaniu základného kameňa výstavby vybudovaným podchodom do časti "za 
pr imátora mesta Mareka Čižmára,  Terminálu integrovanej osobnej prepravy koľajami", modernou budovou stanice, 
generálneho riaditeľa ŽSR Miloslava Havrilu, (TIOP) v Trebišove, ktorého celkové novými nástupišťami, zrekonštruovanou 
generálneho r iaditeľa zhotoviteľa - ukončenie je naplánované o 24 mesiacov. cestou na Šrobárovej ulici, ale aj veľkým 
Chemkostav, a. s. Tibora Mačugu, poradcov Trinásťmiliónová investícia prinesie, po parkoviskom. Ukončenie projektu prinesie 
š t á t n e h o  t a j o m n í k a  M g r.  M a r t i n a  dlhých rokoch príprav, radikálnu zmenu - výrazné zlepšenie dopravnej dostupnosti pre 
Dzielavského, JUDr. Jána Horného a ďalších pohodlný a bezpečný prestup medzi obyvateľov celého regiónu.
významných hostí, vrátane poslancov MsZ, individuálnou a hromadnou dopravou, ako aj 
došlo štvrtok 23. septembra 2021 k výraznú modernizáciu staničného priestoru a 

Mesto Trebišov podalo ešte v roku 2020 V jarnom období 2021 bolo zrealizované oprávnených výdavkov. 
žiadosť o nenávratný finančný príspevok z odborné hodnotenie žiadosti riadiacim Mesto bolo vyzvané sprostredkovateľským 
eurofondov na projekt zhodnocovania orgánom – Ministerstvom životného orgánom – SA ŽP k predloženiu kompletnej 
biologicky rozložiteľného komunálneho prostredia SR, operačný program Kvalita dokumentácie, určenej na kontrolu procesu 
odpadu (BRKO). Ten zahŕňa jednak stavebné životného prostredia. Ministerstvo proces verejného obstarávania,  ktoré bol i  
práce, súčasťou ktorých je vybudovanie hodnotenia ukončilo a v lete 2021 realizované k podaniu žiadosti o NFP. 
k o m p o s t á r n e  s  t e c h n o l ó g i o u  samospráve mesta Trebišov schválilo Aktuálne prebieha kontrolná činnosť 
prevzdušňovania, ďalej jej technické nenávratný finančný príspevok vo výške procesov všetkých troch verejných 
vybavenie na zber a spracovanie odpadu a 3 000 949,58 €, na základe podanej žiadosti obstarávaní – VO na technické vybavenie, 
samotný stavebný dozor na stavbu na projekt "Zhodnocovanie biologicky VO na stavebné práce kompostárne a VO na 
kompostárne. Výstavba je projektovaná v rozložiteľného komunálneho odpadu v stavebný dozor.
priestore bývalých vojenských skladov PHM v Trebišove". Spoluúčasť z vlastných zdrojov Začiatok výstavby závisí od ukončenia 
lokalite Nový Koronč. mesta bude vo výške 5 % z celkových kontroly verejného obstarávania, samotná 



S využitím vlastných kapacít, členmi parkovacích miest z polovegetačných tvárnic, športovej haly budú aj zrevitalizované zelené 
pracovnej skupiny, mesto dotvára v tomto ktoré budú slúžiť nielen návštevníkom plochy, nové verejné osvetlenie, esteticky a 
jesennom období 2021 aj bezprostredné športového stánku, ale aj blízkeho mestského funkčne upravené a vydláždené malé 
okolie rekonštruovanej športovej haly. Okrem cintorína a okolitých bytových domov. námestie pred hlavným vstupom, s 
obnovy pôvodných vznikne aj 35 nových Súčasťou okolia kompletne obnovenej mobiliárom.  

Športová hala prechádza veľkou rekonštrukciou 

Pri športovej hale vzniká 35 nových parkovacích miest  

Značná časť stavebných činnosti na športovcami, s úplne novými podkladovými technológií. 
rekonštrukcii športovej haly je už hotová. vrstvami, s čiarovaním a symbolmi mesta. Súčasťou vybavenia zmodernizovaného 
Okrem už kompletnej výmeny presklených Podobne sú už realizované nové nátery, športoviska budú aj nové striedačky pre 
stien, úpravy vstupov a zateplenia striech a maľby, takmer všetky dlažby a veľká časť hráčov, renovované hľadisko pre fanúšikov, 
fasád všetkých častí stavby sa dynamicky obkladov v priestoroch haly, vrátane veľkoplošná LED tabuľa a nové ozvučenie. 
mení aj interiér športovej haly. rozmerného vstupného vest ibulu a Premenou prechádzajú aj  šatne a 
V ostatnom období dodávateľ zrealizoval posilňovne. regeneračná miestnosť, ktoré prispejú k 
priznanie konštrukcie strechy. Inštalovaný bol Pokračuje sa v montáži technického pretvoreniu mestskej haly na moderné 
už aj certifikovaný športový povrch palubovky v y b a v e n i a v r á t a n e  m o d e r n e j  športovo-kultúrno-spoločenské centrum. 
zn. GERFLOR, ktorý je známy z významných vzduchotechniky, energeticky úsporného Predpokladané odovzdanie haly do užívania 
európskych športovísk a oceňovaný osvetlenia, informačných zariadení a je naplánované na začiatok decembra 2021. 

Dodávateľ stavby EUROVIA SK, a. s. začal v križovatky sa zvýši bezpečnosť dopravnej komunikácie - podľa potreby, v zmysle 
septembri 2021 s vytýčením sietí, terénnymi situácie, ako aj bezpečnosť chodcov povolených prác.
zásahmi a zemnými prácami na výstavbe pohybujúcich sa po priľahlých priechodoch pri Dodávateľská firma túto investíciu plánuje 
okružnej križovatky na Ul. M. R. Štefánika a MsKS.  Žiadame preto vodičov, aby sa počas zrealizovať do polovice novembra tohto roka 
Ul. J. Kostru. Už pri demolácii pôvodného stavebných prác vyzbrojili trpezlivosťou. a ešte pred zimným obdobím odovzdať 
asfaltového povrchu komunikácie došlo k Počas výstavby bude uzavretý pravý alebo hotovú stavbu do užívania.
obmedzeniu dopravy. Prestavbou jestvujúcej ľavý jazdný pruh - čiastočná uzávierka 

Prebieha výstavba kruhovej križovatky pri MsKS 

dĺžka výstavby je projektantom stanovená na obrovský prínos v oblasti odpadového 
8 mesiacov. hospodárstva, a to najmä preto, že biologická 
Realizácia tohto eurofondového projektu zložka tvorí v podmienkach mesta vysoké 
prinesie nielen veľký finančný stimul percento objemu produkovaných zložiek. 
vybudovaním modernej kompostárne, ale aj 



Okrem opráv kritických úsekov ciest a domom na troch uliciach: Škultétyho, 
chodníkových  čas t í  sa  p racovníc i  Školská a Berehovská. Občanom poslúžia 
Technických služieb mesta Trebišov venujú aj na oddych, či krátku prestávku počas 
skrášľovaniu verejného priestranstva. prechádzky mestom. Vonkajšia betónová 
Vytvorili novú formu na lavičky s opierkou. lavička s operadlom má dĺžku 180 cm a 
Prvé nové výrobky boli vyrobené počas výška sedacej plochy je 45 cm.
le tného  mes iaca  augus t ,  skup ina  
pracovníkov ich umiestnila ku bytovým 

Veľká investičná akcia sa začala aj na chodníka, ako aj pôvodnú dlažbu na ploche aj pozdĺžnym státím. Aj táto stavba by mala 
Kutnohorskej ulici búracími prácami, ktorými bývalého trhoviska a následne zrealizoval slúžiť užívateľom ešte pred koncom tohto 
dodávateľ  EUROVIA, a. s. už odstránil spevnenie podkladovej vrstvy, kde vzniknú roka.
betónový múrik a asfaltový kryt pôvodného nové parkovacie miesta so šikmým, kolmým 

Vďaka získaným havarijným prostriedkom z ulici sa plní ďalší záväzok a cieľ mesta činnosti a chátrajúca takmer desaťročie, sa už 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Trebišov vo veci postupnej modernizácie a o niekoľko týždňov vráti v zmodernizovanej 
SR vo výške 100 000 eur a veľmi dobrému energetického zhodnotenia škôl a školských podobe najmä tým, ktorým bola pôvodne 
riadeniu celého priebehu rekonštrukcie zariadení na jeho území. určená - našim školákom a predškolákom. 
vedením CZŠ s MŠ sv. Juraja na Gorkého Nefunkčná školská plaváreň, vyradená z 

Novelizáciou školského zákona, s účinnosťou legislatívnou zmenou zriadilo v  priestoroch vytýčené výchovno-vzdelávacie ciele, 
od 1. septembra 2021, vznikla potreba ZŠ na Ul. I. Krasku 342/1 v Trebišove zabezpečujú proces predškolského 
zabezpečiť pre každé dieťa, ktoré dosiahlo materskú školu - 10 tried s poldennou vzdelávania v pokojnom, zmysluplnom a 
päť rokov veku do 31. augusta 2021, povinné prevádzkou, ako súčasť MŠ na Komenského kreatívnom prostredí, v súlade so Štátnym 
predprimárne vzdelávanie. ulici.  Pani učiteľky  v dvoch zmenách sa vzdelávacím programom ISCED 0 pre 
Mesto Trebišov tak v súlade s uvedenou venujú 110 zvereným deťom, napĺňajú predprimárne vzdelávanie. 

Mesto buduje nové parkovisko na bývalom trhovisku 

Funkčná a moderná bude už aj plaváreň CZŠ s MŠ sv. Juraja 

Samospráva zveľaďuje mestský mobiliár

V meste vznikla materská škola v priestoroch ZŠ na Ul. I. Krasku

Mesto Trebišov, ako príslušný správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady, upozorňuje občanov, aby si odkontrolovali 
svoje úhrady platieb za miestne dane a poplatky, vzhľadom na už uplynutú dobu splatnosti poplatkov za komunálny odpad a dane 
(za nehnuteľnosť, za psa ...) a blížiaci sa koniec kalendárneho roka 2021, 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 súlade so VZN mesta č. 168/2020 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 164/2019 o miestnych daniach na území mesta 
Trebišov. 

UPOZORNENIE PRE OBČANOV 
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