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Slovo na úvod

PhDr. Marek Čižmár, primátor

Mesto získalo financie na revitalizáciu zvyšnej časti športového štadióna

Vďaka úspešnej žiadosti vo výzve Fondu na trávnaté plochy pre najmenších, pumptrack a grafickú úpravu betónových stien, ktoré tvoria 
podporu športu môže samospráva už skate ihrisko (na spevnenej ploche jeho oplotenie.
čoskoro, v rámci projektu za vyše 100.000 niekdajšieho hádzanárskeho), nové chodníky Veríme, že aj týmto projektom zveľadíme 
eur, komplexne zrevitalizovať západnú časť a bude zrealizovaná celková obnova tejto ďalšiu zaujímavú plochu v meste a vytvoríme 
športového štadióna, kde vzniknú nové časti areálu. Mesto zároveň pripravuje aj podmienky na aktívny život mladej generácie.

V júni sme privítali žiakov ZŠ na DOD mestského úradu 

Po dvojročnej prestávke, ktorú spôsobila jednotlivé oddelenia MsÚ podľa postupne každý člen získal bezdrôtové slúchadlá. 
pandémia koronavírusu, sme otvorili dvere získavaných indícií. Po získaní všetkých 7 Ostatné družstvá si za účasť v kvíze odniesol 
mestského úradu dokorán žiakom ôsmeho riešení sa družstvá žiakov vrátili späť do darčekové predmety mesta Trebišov. 
ročníka všetkých základných škôl ,  zasadačky, kde dostali samotnú šifru a boli im 2. miesto: ZŠ M. R. Štefánika
pôsobiacich v našom meste. Mládež sa pridelené body, ktoré využili v záverečnej 3. miesto: ZŠ Pribinova
dostala až do kancelárií zamestnancov MsÚ, súťaž i .  Š i f rovačku  vyhra l  t ím  ZŠ 4. miesto: CZŠ s MŠ sv. Juraja, Gorkého 
kde ich vedúci pracovníci zoznámili s ich Komenského. 5. miesto: ZŠ I. Krasku 
činnosťami. V poslednej časti programu žiaci absolvovali Primátor mesta PhDr. Marek Čižmár počas 
V zasadačke na prízemí MsÚ ich privítal vedomostný kvíz , v ktorom odpovedali na DOD odovzdal vecnú cenu žiačke ZŠ M. R. 
primátor mesta PhDr. Marek Čižmár spolu so otázky týkajúce sa samosprávy. Vypočuť si Štefánika Barbore Košarovej, za najlepšie 
svojim zástupcom Ing. Petrom Dučom, mohli aj tieto otázky, ktoré spolu s ostatnými spracovaný žiacky projekt na vopred zadanú 
priblížil im nielen svoju funkciu štatutára úlohami pripravilo oddelenie školstva: tému: ,,Ako by si použil/a 7 000 € na 
mesta, ale predstavil im aj symboly mesta Koľko poslancov má mestské zastupiteľstvo? skvalitnenie života v našom meste?“ 
Trebišov. Vymenuj tri kultúrne pamiatky v meste? Víťazka tejto úlohy navrhla v predloženej 
Počas zaužívaného Dňa otvorených dverí Vymenuj aspoň 4 oddelenia mestského úradu práci vybudovať pumptrackovú dráhu v 
sme však tento rok zmenili jeho programovú v Trebišove? Ktoré sú partnerské mestá Trebišove. V závere spoznávania mestských 
štruktúru. Neprebehlo simulované zasadnutie Trebišova v zahraničí? Ale vedieť sme chceli priestorov a kompetencií, ktoré prislúchajú 
MsZ, ako tomu bolo zvykom, ale pozvaných aj to, aký typ volieb nás čaká v najbližšom m i e s t n e j  s a m o s p r á v e ,  s m e  p r e  
žiakov sme zaujali úlohami, do ktorých sa období? školopovinných žiakov a žiačky pripravili 
pustili so značnou dávkou zvedavosti. Celkovým najúspešnejším riešiteľom súťaže chutné občerstvenie.
Najskôr to bola „šifrovačka“, v ktorej hľadali sa stal kolektív ZŠ Komenského, ktorého 

Vážení občania, 
život je bohatý na prekvapenia a neočakávané udalosti. Ak ide o príjemné a milé, prejaví sa to u 
každého z nás pozitívne, dobrou náladou alebo väčšou či menšou radosťou. Dnešná doba však 
prináša väčšinou tie zlé alebo horšie. Po tom, čo sme sa v podmienkach mesta museli vysporiadať s 
pandémiou, sériou testovaní, ohrozením ďalšieho plnohodnotného fungovania nemocnice, riešením 
utečeneckej krízy, dramatickým nárastom cien energií a materiálov, prichádza ďalší „bonus“ a 
odmena za to všetko – protiinflačný balíček, ktorý v číselnom vyjadrení bude znamenať prepad 900 
000 eur na podielových daniach pre mesto Trebišov v tomto roku a ďalších 1 700 000 eur v tom 
ďalšom. Čo to znamená pre ďalší rozvoj mesta, investície, podporu kultúry a športu, si môže domyslieť 
každý sám.

Aj napriek týmto „likvidačným“ správam k vám prichádzame s pozitívnymi správami. Smerujeme k úspešnému ukončeniu výstavby kruhových 
križovatiek, napredujeme vo výstavbe bytov, púšťame sa do výstavby kompostárne, boli sme úspešní s projektom revitalizácie západného 
areálu športového štadióna, tvorby kvetinových záhonov v parku a meste a priebežne rozširujeme kapacity parkovania. Zároveň realizujeme 
a máme naplánovaných množstvo kultúrnych podujatí, ktorých pozvánku nájdete aj v tomto čísle nášho občasníka. Opätovne sme vylepšili 
letné kúpalisko, aby sme vás v ňom mohli privítať 1. júla na otvorení s množstvom sprievodných akcií najmä pre najmenších. 
Parafrázujúc klasika „prežili sme veľa, snáď prežijeme aj „protiinflačný balíček““. Držme si k tomu prsty! Príjemný prázdninový a dovolenkový 
čas vám všetkým.



Trebišovčania zo sídliska na Ul. J. Husa už využívajú nové parkovisko  

V z h ľ a d o m  n a  v ý z n a m n e  z v ý š e n ú  na Ul. Jána Husa. dopravným značením. 
automobilizáciu mesta i okresu, samospráva Touto výraznou úpravou odstavnej plochy pri Aj toto nové verejné parkovisko, rovnako ako 
Trebišova pristúpila k ďalšiemu opatreniu, bytových domoch mesto zabezpečilo lepší ostatné novovytvorené odstavné plochy v 
ktoré občanom vylepší možnosti parkovania. vjazd aj výjazd vozidiel k jestvujúcim garážam meste, je určené na bezplatné parkovanie pre 
Svojpomocne, vďaka pracovnej skupine a vytvorilo nové parkovacie miesta pre 20 áut, občanov žijúcich v predmetnej lokalite.
mesta, spevnila, použitím polovegetačných ktoré v máji 2022 pracovníci Technických 
dielcov, plochu v medzisídliskovom priestore služieb mesta nastriekali vodorovným 

V Trebišove sa buduje podchod pod železničnou traťou 

Mestský park zakvitne tulipánmi a narcismi vo farbách mesta 

Koncom mája 2022, v rámci budovania vedenia, modernizuje sa koľajová časť 
Terminálu integrovanej osobnej prepravy v stanice a nástupiska. Po ukončení uvedených 
Trebišove (TIOP), sa začala nepretržitá p r á c  b u d e  m o s t n é  p r o v i z ó r i u m  
výluka koľaje širokorozchodnej trate (ŠRT). zdemontované a ŠRT daná do pôvodného 
Počas nej prebehli náročné technologické stavu.
postupy, v dôsledku ktorých sa do koľaje Moderný terminál, s novými nástupišťami, 
vložilo tzv. "mostné provizórium". Zhotoviteľ osvetlením, ale aj zrekonštruovanými 
ďalej pokračoval s výkopovými prácami na priľahlými komunikáciami, už čoskoro 
novom podchode, ktorý umožní občanmi dlho prinesie Trebišovčanom a obyvateľom celého 
očakávané prepojenie hlavnej časti mesta s regiónu výrazný komfort v cestovaní 
lokalitou mesta za železničnou stanicou. autobusovou aj železničnou dopravou a jej 
Investičný projekt rieši aj realizáciu trakčného lepšiu dostupnosť.

2Na ploche 120 m , v blízkosti jazierka, mesto plochy) s vysadenými tulipánmi budú dopĺňať Cibuľky kvetov budú sadené v mesiacoch 
vytvorí bohatý kvetinový záhon. Pestrá narcisy a camassie. Cibuľoviny v celkovom september - október 2022, v závislosti od 
výzdoba v kombinácii farieb mesta obohatí počte 12 000 kusov zvýšia biodiverzitu počasia, mechanizovaným spôsobom a v 
park a jeho návštevníkom tak ponúkne krásnu verejného priestoru, čo bude prínosom aj ako dostatočnej vzdialenosti od koreňovej 
pastvu pre oči už budúcu jar. zdroj potravy pre prebúdzajúce sa motýle, sústavy stromov.
Výsadbu sa podarí zrealizovať vďaka včely, čmeliaky a iné opeľovače. 
získanej dotácii vo výške 3.500 eur z výzvy Rozkvitnutá paleta kvetov priláka do parku aj 
vyhlásenej Košickým samosprávnym krajom. obyvateľov mesta a okolia, vyhľadávajúcich 
Rozsiahle úseky (momentálne trávnaté krátkodobý odpočinok už v apríli a máji 2023. 

Zemplínska karička má už svoje stabilné miesto 

V máji 2022 sme obnovili zašlú slávu akademického maliara Jána Serbina vyníma 
tancujúcich dievčat a s hrdosťou ich vystavili v strede novovybudovanej kruhovej 
opäť na obdiv Trebišovčanom, ako aj všetkým k r i ž o v a t k y  v  b l í z k o s t i  M s K S  a  
návštevníkom mesta. V dávnejších časoch gréckokatolíckeho chrámu.
bola táto figurálna kompozícia súčasťou Osadená socha - Zemplínska karička – bude 
fontány pred bývalým hotelom Tokaj, neskôr každý večer, rozhodnutím mesta Trebišov, 
zdobila kruhový objazd na Ul. M. R. Štefánika. takto pútavo podsvietená.
Teraz sa toto pamätné umelecké dielo 

Nočný beh 2022 aj s finančnou pomocou primátora a jeho zástupcu pre SČK 

V ď a k a  i n i c i a t í v e  O Z  S T O P A ,  Finančná pomoc primátora PhDr. Mareka obyvateľov v starostlivosti tejto organizácie - 
spoluorganizátorovi - mestu Trebišov, Čižmára a jeho zástupcu Ing. Petra Duča vo seniorov, osamelé matky a zdravotne 
partnerovi - trebišovskej spoločnosti ALDONA výške 400 eur putovala počas športového znevýhodnených kl ientov. Finančný 
a ďalším sponzorom mohol byť, po 2 rokoch, podujatia (14. máj) Územnému spolku príspevok osobne prevzala riaditeľka tejto 
opäť usporiadaný 5. ročník Nočného behu. Aj Slovenského Červeného kríža v Trebišove na inštitúcie Mgr. Zuzana Bocsár Hajduová.
tento rok s charitatívnym rozmerom. pomoc pre najohrozenejšie skupiny 



Mesto Trebišov, ako príslušný správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady, upozorňuje fyzické osoby, podnikateľov  a 
právnické osoby na blížiaci sa termín 2. splátky poplatku za komunálny odpad a dane – 31. 8. 2022, 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.173/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 164/2019 o miestnych 
daniach na území mesta Trebišov. 

Vyzývame poplatníkov na splnenie si povinnosti úhrady predmetných poplatkov tak, ako je to uvedené v rozhodnutiach, ktoré vám boli 
doručené.

UPOZORNENIE

Blížiaci sa termín splátky poplatkov za komunálny odpad a daní 2022

Mestá a obce regiónu Južného Zemplína vyjadrili podporu požiadavkám ZMOS-u  

V druhej polovici mája 2022 v priestoroch poisťovne Lucia Michalovová, riaditeľ Výpadok podielových daní a následné 
kongresovej miestnosti CSOŠ služieb a ÚPSVaR Martin Dzielavský, riaditeľ OR PZ ohrozenie fungovania základných činností sú 
priemyslu sv. Jozafáta sa uskutočnil už 33. Imrich Jurko, ako aj zástupcovia spoločnosti len spúšťačom ďalších problémov, ktoré 
výročný snem Združenia miest a obcí regiónu VSD, a. s. môžu ochromiť život občanov.
južného Zemplína, ktorého sa, okrem Aktuálne problémy samosprávy a najmä Aj kvôli tomu bolo starostami a primátormi 
štatutárov takmer 50-ich samospráv, katastrofálne dôsledky navrhovanej daňovo- jednohlasne podporené stanovisko a závery 
zúčastnili aj pozvaní hostia - ústredný riaditeľ odvodovej reformy na financovanie obcí a rokovania materského ZMOS-u o vstupe do 
kancelárie ZMOS Michal Kaliňák, prednosta miest dominovali v diskusii k jednotlivým štrajkovej pohotovosti.
OÚ Gejza Gore, riaditeľka Sociálnej bodom, ako aj vystúpeniam pozvaných hostí. 

Ukončenie tanečného kurzu žiakov 9. ročníka ZŠ 

Mesto Trebišov vyhlásilo, po uvoľnení neopakovate ľný  večer  sprevádza l i  žiakov hlasovali prítomní učitelia, rodičia a 
pandemických opatrení, otvorenie kurzu účastníkov kurzu ich rodičia, ktorí sa s primátor. Rovnako si zvolili aj kráľa a kráľovnú 
spoločenských tancov, ktorý bol určený pre nadšením pozerali na to, ako z ich detí vyrástli tanečného parketu. Konečne výsledky sú 
žiakov 9. ročníka základných škôl. Na hodiny mladé dámy a zdatní páni. nasledovné:
tanečnej prípravy sa prihlásili žiaci, ktorých Tanečný repertoár mládež uzatvárala 
viedla dlhoročná lektorka tanca p. Márie venčekovým a náhrdelnikovým tancom. V Súťaž o najkrajší venček: 
Madzinovej. Mladí „tanečníci“ predviedli rytme hudby dievčatá postupne pripínali 1. miesto: Viktória Havrilčáková
získané tanečné krokové kombinácie na chlapcom na sako venčeky, ktoré samy 2. miesto: Sára Štefanková
venčeku - slávnostnom ukončení kurzu, vyrobili. Podobne tak robili aj chlapci počas 3. miesto: Laura Tušaiová
sobotu 11. 6. 2022 v zrekonštruovaných náhrdelníkového tanca, kedy si, podľa Súťaž o najkrajší náhrdelník: 
priestoroch hotela Zemplín v Trebišove. vlastného vkusu, vyberali na tanečnom 1. miesto: Adam Faťol
Cyklus tanečných lekcií naučil 32 dievčat  pa r ke t e  svoje partnerky a venovali im 2. miesto: Daniel Michalko a Samo Gore
a 15 chlapcov zo všetkých ZŠ v náhrdelník. Tanečníčky, ktoré mali najviac 3. miesto: Viliam Maďar
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta základné náhrdelníkov, boli odmenené vecnou cenou. Kráľovná tanečného parketu: Amália 
kroky viacerých druhov párových tancov, od Darčeky potešili aj chlapcov, ktorým sa Kundrátová 
tých štandardných, akým je napr. zľudovelá podarilo nazbierať najväčší počet venčekov Kráľ tanečného parketu: Viliam Maďar
polka až po rýchle a energické latinsko- od tanečných partneriek. O skvelú zábavu sa celý večer starala 
americké tance. Túto sviatočnú chvíľu a Za vytvorené venčeky a náhrdelníky žiačok a hudobná skupina Univerzal.

Spoznaj Trebišov behom 2022  

Druhým významným športovo-kultúrnym ďalšími partnermi, bolo Spoznaj Trebišov centra mesta užiť sprievodný kultúrny 
podujatím, ktorého hlavným usporiadateľom behom/ Charity run 2022. program - bubnovú show CAMPANA 
bol Ing. Michal Majcher v spolupráci s mestom Nedeľňajšie júnové popoludnie (5. 6.) patrilo BATUCADA, koncert kapely ŠČAMBA, 
Trebišov, Cirkevnou strednou odbornou nielen športovcom, ale aj zúčastneným vystúpenie FS CHEMLON.
školou služieb a priemyslu sv. Jozafáta  a divákom viacerých generácií, ktorí si prišli do 
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