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Slovo na úvod
Vážení občania,
podľa slovenského príslovia je najväčším šťastím to, keď sa na konci roka cítime lepšie ako
na jeho začiatku. Odpoveď, ako to v skutočnosti je tentoraz, si musí dať každý z nás sám.
Napríklad aj to, či minuloročné očakávania a predsavzatia sa úspešne naplnili. Jedno je však
isté, život v našej spoločnosti je naďalej pod vplyvom pandemickej situácie a je len na nás,
ako sa s ňou dokážeme vysporiadať. Keďže aj momentálna situácia to nedovoľuje, opätovne,
po roku, sa vám prihováram len sprostredkovane a nie na námestí pri slávnostnom ohňostroji.
Pri bilancovaní roka a jeho hodnotení na úrovni mesta sa treba v prvom rade poďakovať vám
– občanom mesta za podporu a predovšetkým za pochopenie. Nie všetko dokážeme v živote
zrealizovať bez malých či väčších nedostatkov alebo mierneho či rozsiahlejšieho omeškania.
Častokrát sa stretávame aj s komplikovanejším postupom ako sa pôvodne plánovalo a snaha
dosiahnuť čo najrýchlejší a najlepší výsledok sa míňa účinku. Rovnako tomu tak je aj v našom
meste. Cieľom každého z nás je urobiť pre jeho rozvoj čo najviac. Práve podpora ľudí je tým najlepším povzbudením a dopingom pre každého
z nás. Odráža sa v práci každého zamestnanca mesta. A čo je najpodstatnejšie, vidieť pozitívne ohodnotenie svojej práce častokrát znamená
viac ako finančná odmena. Je však potrebné vyzdvihnúť aj súčinnosť a spoluprácu poslaneckého zboru. Oproti predchádzajúcemu
funkčnému obdobiu sa to súčasné nesie v atmosfére konštruktívnej spolupráce a hlavne s veľkým záujmom podpory rozvoja mesta, čo sa
odráža v množstve odsúhlasených a podporených investičných aktivít. Bez angažovanej práce poslancov so záujmom riešiť veci k prospechu
a spokojnosti občanov by bolo len veľmi ťažké posúvať sa vpred. Dôležitú úlohu v tejto skladačke zohrávajú aj partnerské organizácie,
spolupracujúce inštitúcie a najmä sponzori, ktorí sú dôležitou súčasťou kultúrneho, športového a spoločenského života.
Rok 2022 bude originálny a jedinečný v rôznych oblastiach života. Očakáva sa (verím) ústup pandémie, čaká nás zimná olympiáda, končí sa
ním aj funkčné obdobie starostov, primátorov, županov a poslancov zastupiteľstiev, no predovšetkým, neminie nás, bohužiaľ, výrazný nárast
cien, ktorý v podmienkach mesta bude mať najjasnejšie vyjadrenie práve v platbách za energie. Už teraz vieme, že ich dosah bude takmer
likvidačný na investičnú politiku mesta ako aj ostatné oblasti života. Aj preto hodnotíme rozhodnutie spustiť mnohé investície čo najskôr ako
prezieravé a hlavne, z pohľadu celkových nákladov, ako hospodárne. Mesto v aktuálnom roku po dlhých rokoch totiž oživilo nielen mestskú
plaváreň, ale participovalo na vytvorení podmienok pre obnovu tej školskej na CZŠ s MŠ sv. Juraja. Úspešne sme ukončili rekonštrukciu
športovej haly a niektorých predškolských zariadení. Sme radi, že sa nám podarilo rozbehnúť výstavbu nájomných bytov, výstavbu kruhových
križovatiek, odstavných plôch, postaviť parkovisko na Kutnohorskej ulici a rekonštruovať vnútroblokové priestory na sídlisku JUH. Aj s naším
prispením sa podarilo oficiálne spustiť projekt TIOP-u, ktorý prinesie celkovú modernizáciu stanice a jej okolia a hlavne vybudovanie
podchodu do časti „za koľajami“. Teším sa, že finančne máme zabezpečenú výstavbu kruhových križovatiek na sídlisku JUH a najmä – na
mieste súčasnej „svetelnej“. Pre budúcnosť mesta je strategické aj vybudovanie kompostárne, na ktorú máme schválený nenávratný
finančný príspevok vo výške 3 000 000 eur. Projektov a výziev je veľa a určite je našim prioritným záujmom riešiť aj problematiku
marginalizovaných menšín.
V rozbehu aktivít nás však častokrát brzdia nepochopiteľné a dostatočne nepredstavené zámery, ako tomu je v prípade optimalizácie siete
nemocníc v rámci tzv. reformy zdravotníctva, kde vidíme, aj na základe doteraz zverejnených materiálov, reálnu hrozbu zmeny charakteru
trebišovskej nemocnice na tzv. komunitnú, čiže transformáciu na prevažne doliečovacie a rehabilitačné zariadenie. Rád by som v tejto
súvislosti poďakoval všetkým kolegom – starostom a primátorom regionálneho združenia za podporu petičnej akcie a ich jednoznačný
nesúhlas s doteraz prezentovaným obsahom reformy. Ich hlas je o to silnejší, že sa k spoločnému prehláseniu pridali bez rozdielu politickej
príslušnosti.
Rok 2021 je za nami. Nielen novými prírastkami, ale ... čo je nám pri každej z nich mimoriadne ľúto ... aj stratami. Opustili nás mnohí nečakane,
bez rozlúčky a ich prázdne miesto sa nedá ničím nahradiť. Znamenali pre nás veľa a je namieste uctiť si ich v tejto chvíli aspoň tichou
spomienkou. Rok 2021 bol však aj rokom ďalších významných počinov a hlavne ocenených osobností, ktorý v spoločenskom meradle
znamenali a znamenajú veľa nielen pre naše mesto, ale aj okolitý región, resp. Slovensko. Osobne som rád, že sú súčasťou našej doby a ich
životná cesta môže byť inšpiráciou pre mnohé generácie nasledovníkov.
Rok 2022 prináša nielen tri rovnaké číslice vo svojom označení, ale aj mnohé výzvy. Je našou ambíciou, ak to dovolia podmienky, opätovne
priniesť tradíciu Dni mesta v podobe, akú ju poznáte z posledných realizovaných ročníkov. Určite chceme ešte zintenzívniť aktivity v sociálnej,
kultúrnej i športovej oblasti. Podarilo sa nám byť opätovne úspešnými v žiadosti na prevádzkovanie opatrovateľskej služby, v modernizácii
mestského kultúrneho strediska a športových zariadení, čo je dobrý predpoklad pre ďalšie pokračovanie. Chceme naďalej zlepšovať
podmienky odpadovej politiky v meste tak pre občanov ako aj na zbernom dvore a ďalším dopĺňaním jej materiálno-technického
zabezpečenia. Ako prioritu, po vzore minulých rokov, vnímame aj revitalizáciu priestorov a zelene, novú výsadbu a hlavne investície
prinášajúce energetickú efektivitu a opatrenia pre zlepšenie klímy.
To, čo prezentujem, či už v podobe výsledkov alebo plánov, je zásluha mnohých ľudí, ktorí tvoria kolektív úradu, jeho organizácií, Technických
služieb, predškolských a školských zariadení. Som rád, že naším výsledkom nie je len práca vo volebnom roku, ale kontinuálny štvorročný
cyklus s množstvom priebežne realizovaných aktivít. Zároveň musím zdôrazniť, že nie je výsledkom len jednej osoby – primátora, ale naopak,
mnohých, ktorí sa na ňom podieľajú väčším alebo menším prispením. Ľudí, ktorí tvoria tím a na ktorých som právom hrdý. Preto, ak budete za
niečo nové, príp. za hocijakú drobnosť v meste vďační, adresujte slová vďaky najmä im – zaslúžia si to. Uvedomujú si základnú poučku, platnú
v samospráve, že sú tu pre vás a nie naopak.
Milí Trebišovčania, v novom roku 2022 vám, okrem pevného zdravia, vzhľadom na okolnosti, ktoré nás už dlhodobo sprevádzajú, želám
najmä správny úsudok v každej chvíli, vzájomný rešpekt, toleranciu v názoroch, empatiu v každej situácii, no hlavne umenie byť stále
otvorený a ústretový dobrej veci a spolupráci.
PF 2022
PhDr. Marek Čižmár, primátor

Nový kruhový objazd pri MsKS bol spojazdnený už pred vianočnými sviatkami
Včas splnený harmonogram prác priniesol
sprevádzkovanie novovybudovanej kruhovej
križovatky na uliciach J. Kostru a M. R.
Štefánika. Po inštalovaní zvislého značenia a
sfunkčnení nového verejného osvetlenia sa v
jarnom období 2022 zrealizuje ešte finálne

značenie cesty a priechodov pre chodcov.
Už koncom roka 2021 bol kruhový objazd
dôležitým príspevkom k väčšej bezpečnosti
všetkých účastníkov cestnej premávky.

Samospráva získala takmer 20 000 € na riešenie debarierizácie sál v MsKS
Estrádna a divadelná sála budú, vďaka
získanej dotácii Ministerstva kultúry SR vo
výške 19 576 €, opäť o niečo dostupnejšie pre
zdravotne a inak znevýhodnené skupiny
obyvateľstva.
V rámci tohto projektového zámeru budú

súčasné vstupné dvere k divadelnej a
estrádnej sále nahradené novými
dvojkrídlovými automatickými dverami.
Prínosom je zabezpečenie pohodlného a
bezbariérového vstupu návštevníkom
kultúrneho strediska k obidvom sálam, aby si

aj oni užili plnohodnotne kultúrne podujatia a
iné spoločenské aktivity v MsKS.
Na realizáciu projektu budú použité pridelené
kapitálové prostriedky vo výške 19 576 € a
povinná spoluúčasť mesta v sume 4 894 €.

Mesto obnovilo pagaštanovú alej v parku zo zdrojov participatívneho rozpočtu na rok 2020
V predvianočnom období mesto zrealizovalo
ďalší z projektov Participatívneho rozpočtu na
rok 2020, ktorý uspel v hlasovaní
Trebišovčanov. Jeho autorom je Ing.
Stanislav Štefan. Ide o obnovenie historickej
pagaštanovej aleje odborným orezom a
vysadením nových stromov, vďaka ktorým
mesto prispelo k skvalitneniu parkovej zelene
a zlepšeniu kvalitnejších podmienok života
obyvateľov.

Pagaštanová aleja bola vysadená koncom
19. storočia, o čom svedčí dosiahnutý vek
stromov viac ako 100 rokov. Vzhľadom na vek
pagaštana je väčšina stromov v zlom
zdravotno-biologickom stave a dožíva.
Mnohé jedince v stromoradí už odumreli, čím
vznikli väčšie prázdne úseky.
V novembri
2021
bol odborníkom –
arboristom Ing. Germuškom vykonaný orez
14 stromov, v decembri
pracovníci

Technických služieb mesta zrealizovali výrub
10 ks výrub chorých a nebezpečných
stromov, väčšinou náletových drevín,
ohrozujúcich bezpečnosť osôb a
zabraňujúcich rastu pagaštanov v aleji.
V rámci poslednej časti projektových aktivít
mesto vysadilo 20 ks pagaštana pleťového
'Briotii' v línii jestvujúcej aleje, ktoré sú
doplnené o oporné koly a závlahové misy.

Rekonštrukcia športovej haly je ukončená
Významný objekt mesta prešiel za posledný
rok komplexnou rekonštrukciou. Sme radi, že
športový, kultúrny a spoločenský stánok,
ktorý sa nachádzal v takmer havarijnom
stave, nadobudol oveľa krajší a modernejší

vzhľad. Svojím obnoveným a atraktívnym
interiérom aj exteriérovými priestormi už láka
pohľady mnohých, v prvej polovici roka 2022,
po uvoľnení pandemických opatrení, bude
vynovená športová hala slávnostne

odovzdaná do užívania. V „novoročnom“
vydaní infolistu Vám však ponúkame
fotogalériu niektorých jej zrekonštruovaných
častí.

Sumarizácia projektov za rok 2021
Obnova mestských budov a
infraštruktúry
ü komplexná rekonštrukcia mestskej

plavárne a reštaurácie Ponorka
ü rekonštrukcia školskej plavárne na CZŠ
s MŠ sv. Juraja, Gorkého
ü rekonštrukcia športovej haly
ü obnova okolia športovej haly
ü vybudovanie nových odstavných plôch

pri športovej hale
ü vybudovanie nových parkovacích miest v

areáli mestskej plavárne
ü vytvorenie oddychovej zóny pred

plavárňou
ü vybudovanie chodníka a oprava

priechodu pre chodcov „ADRIANA“
ü výstavba kompostárne - schválená

žiadosť na "Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu v
Trebišove" (realizácia v roku 2022)
ü vybudovanie parkoviska na Kutnohorskej

ulici
ü rekonštrukcia a rozšírenie komunikácií

parkovísk a spevnených plôch na sídl.
Juh
ü vybudovanie kruhového objazdu pri

MsKS (Ul. J. Kostru a M. R. Š.)
ü zriadenie IKT učebne v ZŠ M. R.

Štefánika
ü zriadenie IKT učebne v ZŠ Pribinova

ü rekonštrukcia obnoviteľného zdroja tepla

ü obstaranie nízkoprofilovej mostovej váhy

MŠ na Hviezdoslavovej ulici (realizácia v
r. 2022)

ü zakúpenie dopravníka na ručné triedenie

ü Modernejšia škola - zriadenie centrálnej

aj chodbovej oddychovej zóny v ZŠ na
Ul. I. Krasku, nákup náučných a
voľnočasových športových
(spoločenských) hier, revitalizácia tried.
ü odstránenie havarijného stavu podláh v

ZŠ na Ul. M. R. Štefánika (realizácia v r.
2022)
ü odstránenie havarijného stavu podláh v

ZŠ na Komenského ul. (realizácia v r.
2022)
ü výmena obnoviteľného zdroja energie ZŠ

na Ul. M. R. Štefánika
ü odstránenie havarijného stavu striech ZŠ

Pribinova – pavilón A, B.
Revitalizácia a budovanie nových
ihrísk a športovísk
ü vybudovanie areálu multifunkčného

ihriska na sídl. Juh
ü revitalizácia detského ihriska vo

vnúrobloku sídl. Pri Polícii
ü obnova 2 športovísk na sídl. Pri Polícii
ü výstavba detského ihriska Mier

(realizácia v r. 2022)
ü umiestnenie prestrešenej terasy s

detským kútikom v Areáli letného
kúpaliska
ü zmodernizovanie bufetov v Areáli letného
kúpaliska
Služby pre občanov

ü začatie výstavby TIOP (investícia ŽSR)
ü začiatok výstavby 78 mestských

nájomných bytov
ü zriadenie MŠ pri rómskej osade -

zadaptované priestory v rámci ZŠ I.
Krasku
ü obnova budovy KaSS
ü zveľadenie interiérových priestorov a

hygienického zázemia v KaSS
ü rekonštrukcia MŠ na Ul. 1. decembra
ü rekonštrukcia MŠ na Ul. Pri Polícii
ü generálna oprava strechy MŠ na

Komenského ul.
ü obnova dvora MŠ na Ul. 1. decembra

Komplexná rekonštrukcia
mestskej plavárne

amfiteátri
ü vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie v
meste Trebišov
ü realizácia auditu verejného osvetlenia
(prebieha)
ü obnova hasičskej zbrojnice a
rekonštrukcia elektroinštalácie v zbrojnici
ü bezbariérovosť vstupov k divadelnej a
estrádnej sále MsKS (realizácia v r.
2022)
ü zakúpenie fitness prístroja do AvŠ
ü nákup materiálno-technického vybavenia
Dobrovoľnému hasičskému zboru mesta
Trebišov
ü podpora opatrovateľskej služby II.
podpora návštevnosti Mestského kina
Slávia
ü Národný projekt terénna sociálna práca
ü vynovená vianočná výzdoba mesta
Mesto Trebišov bolo v hodnotení
procesov verejného obstarávania
priradené k najtransparentnejším a
najhospodárnejším mestám na
Slovensku
Podujatia

MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ
ü Turnaj v petangu o Pohár primátora

ü rekonštrukcia interiéru budovy FK Slavoj

(spolupráca s FK Slavoj)

Areáli letného kúpaliska
ü obnova a zlepšenie izolácie pódia v

ü Školský korčuliarsky program pre deti

ü zriadenie chemickej učebne v ZŠ na

Komenského ul.

plastového odpadu
ü vybudovanie toboganu a šmykľavky v

ü obstaranie 2 áut Dacia Duster pre MsP
ü vybudovanie elektronabíjacej stanice za

MsKS
ü zakúpenie novej technológie práčovne v
budove FK Slavoj Trebišov
ü nákup 2 pračiek do Strediska osobnej
hygieny
ü obstaranie Minibagra MPT 82-1500-S
ü kúpa úžitkového vozidla – ramenové,
typ. Man - auto na prepravu
veľkoobjemových kontajnerov
ü obstaranie nakladača UNC Locust 750
ü zakúpenie nákladného motorového
vozidla typu LIAZ
ü obstaranie lisu s dvomi komorami na
priamu separáciu recyklovateľných
materiálov a ich lisovanie
Novovybudované parkovisko
na Kutnohorskej ulici

mesta Trebišov (1. aj 2. ročník)
ü Slovakstrongman - Slovenský pohár

silných mužov (súťaž o Pohár primátora
mesta Trebišov)
ü Vianočný beh – Spoznaj Trebišov behom
ü Vianočná primátorská kvapka krvi
ü Veľká cena mesta Trebišov (súťaž v
krasokorčuľovaní o Pohár primátora
mesta Trebišov)
Projekty participatívneho
rozpočtu 2020
ü výstavba altánku na sídl. JUH

(zrealizovné)
ü obnova pagaštanovej aleje
(zrealizované)
ü pumptracková dráha (v realizácii)
Generálna oprava strechy
MŠ na Komenského ul.

Výstavba 78 mestských nájomných
bytov (prebieha)

Obnova 2 športovísk vo vnútrobloku
sídl. Pri Polícii

Obnova a zlepšenie izolácie
pódia v amfiteátri

Odstavné plochy pri športovej hale

Participatívny rozpočet
- výstavba altánku na sídl. JUH

Rekonštrukcia plavárne v CZŠ s MŠ
sv. Juraja na Gorkého ul.

Rekonštrukcia a rozšírenie parkovacích
miest na sídl. Juh

Rekonštrukcia chodníkov a spevnených
plôch vo vnútrobloku sídl. Juh

Rekonštrukcia interiéru
budovy FK Slavoj

Obstaranie 2 áut Dacie Duster
pre MsP

Zriadenie chemickej učebne
v ZŠ na Komenského ul.

Vybudovanie toboganu a šmykľavky
v Areáli letného kúpaliska

Vynovená vianočná výzdoba mesta

Veľká cena mesta Trebišov

Slovakstrongman
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