
Vážení občania, 
v súvislosti s blížiacimi sa „Dušičkami“ a myšlienkou na našich zosnulých sa v rámci roka dostávame 
do jeho záverečnej fázy. Symbolika jesene a nastupujúcej zimy je spätá so spomienkami, prípravou 
na koniec roka, no najmä bilancovaním a hodnotením. V tejto súvislosti vám chcem popriať, aby 
spomienka na tých, ktorí už nie sú medzi nami, sa niesla u vás a vašich blízkych v atmosfére pokoja a 
stíšenia. 
S koncom aktuálneho funkčného obdobia vám predkladáme sumarizáciu činností, projektov a 
investícií, ktoré sa pripravili, realizovali, príp. začali napĺňať v období rokov 2018 – 2022. V tejto 
súvislosti sa chcem poďakovať všetkým, ktorí stáli pri ich zrode, príp. na nich participovali. 
Poďakovanie patrí všetkým partnerským organizáciám, dodávateľom a zhotoviteľom, príslušným 

zamestnancom mesta a jeho organizáciám, ako aj vám – milí Trebišovčania, pretože častokrát si ich realizácia vyžadovala veľkú dávku vašej 
trpezlivosti a pochopenia. Verím, že, napriek súčasnej ťažkej dobe, sa nasledujúce mesiace a roky ponesú v duchu pozitívnych informácií aj v 
tomto občasníku.

Informačný  občasník Mesta Trebišov 8/2022

Slovo na úvod

PhDr. Marek Čižmár, primátor

Získali sme ocenenie „Zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2021“

Portál TRANSPAREX udelil mestu Trebišov celého Slovenska. Hodnotených bolo spolu mestu Trebišov, spomedzi menších miest, 3. 
ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 150-tisíc zákaziek za rok 2021, ktoré miesto v rebríčku. 
za vynikajúce výsledky v oblasti verejného realizovalo viac než 5 300 verejných Spomedzi všetkých hodnotených samospráv 
obstarávania v uplynulom roku. Ocitli sme sa obstarávateľov.  na Slovensku Trebišov obsadil 5. delené 
tak na popredných priečkach spomedzi 5400 Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 miesto spolu s mestom Poprad. 
verejných obstarávateľov a získal i  udelila spoločnosť ProWise, a. s., ktorá 
hodnotenie A+. Kvalitná príprava zákaziek a projekt TRANSPAREX prevádzkuje. Transparentnosť verejného obstarávania 
ich rýchla realizácia nám tak pomáha šetriť Hodnotenie transparentnosti procesov bola hodnotená pomocou percentuálnej 
verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné verejného obstarávania združením Econlab úrovne ukazovateľa zIndex. 
postavenie nášho mesta v očiach občanov a a Nadáciou Zastavme korupciu priradilo 

Mestská plaváreń získala prestížne ocenenie architektov – cenu verejnosti CE ZA AR 2022

Slávnostné otvorenie 3 vybudovaných kruhových križovatiek

Začiatkom októbra 2022 získal projekt Ing. s. r. o. Zrekonštruovaná budova mesta bola Vyjadrujeme veľké poďakovanie všetkým 
Patrika Pandu "Obnova mestskej plavárne v nominovaná v kategórii Občianske a Trebišovčanom za elektronické zaslanie 
Trebišove" Cenu verejnosti za architektúru - priemyselné budovy. CE ZA AR-om sa hlasov zrekonštruovanej mestskej plavárni.  
prestížnu cenu v súťaži Slovenskej komory oceňujú výnimočné profesionálne výkony, Aj vďaka vám mohla byť táto cena udelená 
architektov CE ZA AR. Investorom bolo mesto architektonické diela členiek a členov práve obnovenému objektu mesta. 
Trebišov a zhotoviteľom spoločnosť Betpres, Slovenskej komory architektov. 

Za účasti primátora mesta Mareka Čižmára, źna križovatke ulíc Vrátna - SNP - v celkovej výške 1.529 999,03 eur.
zástupcu primátora Petra Duča, zhotoviteľa Nemocničná V prevádzke boli križovatky už od začiatku 
diela: riaditeľa závodu Košice spol. EUROVIA źna križavatke ulíc Čsl. armády - septembra 2022, odkedy sa v meste zvýšila 
SK, a. s. Štefana Bálinta, vedúceho sektoru Komenského. plynulosť cestnej premávky a zlepšila sa 
Michalovce – EUROVIA SK, a. s. Petra Súčasťou tejto významnej investície dopravná situácia.
Domaniča, stavebného dozora Miroslava samosprávy bola aj: Najväčšiu kruhovú križovatku (na Ul. Čsl. 
Vaška, vedenia TS mesta Trebišov - Imricha ź rekonštrukcia spevnených plôch, rozšírenie armády) krášli v jej ostrovčeku umelecké dielo 
Feketeho a Miroslava Davalu, poslancov a vybudovanie nových parkovísk na akad. sochára Valéra Vavra. V priestore 
mestského zastupiteľstva a ďalších sídlisku JUH, kruhového objazdu v strede mesta (pri MsKS, 
pozvaných hostí mesto Trebišov dnes źvýstavba parkoviska na Kutnohorskej ulici ulice: M. R. Štefánika - J. Kostru) sa zase 
slávnostným prestrihnutím troch pások (uvedená do užívania občanom ešte v vyníma figurálna kompozícia „Zemplínska 
otvorilo 3 novovybudované kruhové objazdy v decembri 2021). karička“, ktorej autorom je akademický maliar 
troch lokalitách: Mesto Trebišov financovalo celú výstavbu  Já n  S erbin.
źna križovatke ulíc M. R. Štefánika - J. Kostru z úverových zdrojov a prostriedkov mesta       



VOĽBY 2022

Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby obci/ meste si obyvatelia volia primátora/ volieb dovŕši 18 rokov veku, v prípade volieb 
do orgánov samosprávy obcí a voľby do starostu obce a poslancov do obecného/ do VÚC musí mať trvalý pobyt v obci, ktorá 
orgánov samosprávnych krajov a určil deň mestského zastupiteľstva. Vo voľbách do patrí do územia samosprávneho kraja, alebo 
ich konania na sobotu 29. októbra 2022. orgánov samosprávnych krajov (VÚC) si má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý 
Komunálne voľby budú prvýkrát spojené s ľudia budú voliť predsedu samosprávneho patr í  na účely  vo l ieb do orgánov 
voľbami do VÚC a uskutočnia sa v čase od kraja a krajských poslancov. Vyberáme z samosprávneho kraja do jeho územia a 
07.00 h do 20.00 h. Voľby budú jednokolové.  kandidátov na obdobie štyroch rokov. najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 
Krajských zástupcov budeme voliť len v Právo voliť v komunálnych voľbách má občan rokov veku.  
mieste svojho trvalého bydliska, voličský Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má 
preukaz sa na tieto voľby vybaviť nedá. V trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania 

ul. etapu, 95.000 EUR na II. etapu a 
OBNOVA MESTSKÝCH BUDOV A ü Zrealizovali sme chodník zo spoluúčasť mesta takmer 66.000 EUR) 

INFRAŠTRUKTÚRY zatrávňovacích panelov pred ZŠ ü Zrealizovali sme oplotenie areálu ZŠ 
Pribinova Pribinova 

ü ü Opravili sme chodníky a obrubníky na ü Zrekonštruovali sme strechu, šatne a 
meste – (úverové zdroje a zdroje mesta uliciach: SNP, Šrobárova, J. Kostru, v osvetlenia telocvične ZŠ Pribinova 
v sume 949.903 eur) blízkosti pošty, Severné námestie (získaná dotácia 59.000 EUR)

ü Zrekonštruovali sme Mestskú krytú ü Vybudovali sme odstavnú plochu na ü Zrekonštruovali sme hygienické zázemie 
plaváreň a reštauráciu „Ponorka“ na Komenského ul., pri býv. BAMARE ZŠ Pribinova (pridelená dotácia 120 000 
plavárni (s celkovým nákladom ü Vybudovali sme bezbariérové vstupy k EUR) 
4.000.000 eur) BD Kutnohorská ü Zrekonštruovali sme strechu telocvične, 

ü Zrekonštruovali sme Mestskú športovú ü Obnovili a rozšírili sme parkovisko na šatní a hygienických zariadení v 
halu – (získané dotačné zdroje v sume Berehovskej ulici telocvični, výmena okien a dverí ZŠ 
1.500.000 eur) Komenského (dotácia 40.500 eur, 

ü Zrealizovali sme výstavbu odstavných INVESTÍCIE DO KULTÚRNYCH spoluúčasť mesta 24.000 eur a samotná 
plôch a rekonštrukciu spevnených plôch ZARIADENÍ ZŠ sa na projekte podieľala sumou 
vo vnútrobloku sídl. Juh – (úverové 27.000 eur.
zdroje a zdroje mesta v sume 122.500 ü Zmodernizovali sme kinosálu v ü Zriadili sme učebňu IKT na ZŠ Pribinova 
eur) Mestskom kine Slávia (získané (externý finančný príspevok 16.500 eur, 

ü Realizujeme výstavbu 78 bytových prostriedky 30.000 eur) zdroje mesta 5.000 eur). 
jednotiek na sídlisku JUH – (investícia ü Zrekonštruovali sme objekt KaSS ü Zriadili sme učebňu IKT na ZŠ M. R. 
takmer 5.000.000 eur) (dotácia Úradu vlády SR 200.000 eur) Štefánika (externé finančné prostriedky v 

ü Prebieha výstavba Terminálu ü Zrekonštruovali sme fresku na budove sume 18.400 eur, zdroje mesta 6.000 
integrovanej osobnej prepravy (investor KaSS eur)
ŽSR) ü Vybudovali sme bezbariérový vstup ü Zriadili sme učebňu chemickej učebne 

ü Zrekonštruovali sme priestory 5 (vonkajšia železobetónová rampa) do na ZŠ Komenského (externé finančné 
autobusových zastávok MsKS v sume 15.167 eur prostriedky v sume 31.700 eur, zdroje 

ü Vybudovali sme parkovisko na ü Inštalovali sme šikmú schodiskovú mesta vo výške 1.700 eur) 
Kutnohorskej ulici – (úverové zdroje a plošinu v budove MsKS vo výške 22.680 ü Zrekonštruovali sme podlahy na ZŠ na 
zdroje mesta v sume 71.300 eur) eur. Ul. Komenského (získané zdroje 48.000 

ü Vybudovali sme nové parkovacie miesta ü Zveľadili sme vnútorné priestory a eur)
v areáli plavárne hygienické zázemia v KaSS ü Zrekonštruovali sme podlahy v budove 

ü Vytvorili sme novú odstavnú plochu M. R. Štefánika (získané zdroje 49.990 
pozdĺž cintorína v Milhostove REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV ŠKÔL eur)

ü Vybudovali sme kanalizačnú prípojku a A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ü Zrekonštruovali sme hygienické priestory 
prípojku na verejný vodovod v Dome v ZŠ M. R. Štefánika
smútku v Milhostove ü Zrekonštruovali sme MŠ Pri Polícii – ü V spolupráci so SŠI sme zriadili 

ü Spevnili sme plochu a vytvorili ďalšie (získaný nenávratný finančný príspevok základnú školu pre deti s autizmom
parkovacie miesta na Ulici J. Husa sume  934.000 eur) ü Zriadili sme MŠ pri rómskej osade – 

ü Vybudovali sme parkovacie miesta pri ü Zrekonštruovali sme hygienické zadaptovanie priestorov v rámci ZŠ I. 
športovej hale zariadenia v MŠ Pri Polícii (prostriedky Krasku  

ü Vybudovali sme nový chodník a mesta v sume 31.790 eur) ü Obnovili sme školský dvor MŠ na Ul. 1. 
oddychovú zónu v blízkosti MsKS  ü Zrekonštruovali sme chodníky v MŠ Pri decembra

ü Opravili a zrekonštruovali sme vybrané Polícii ü Zriadili sme centrálnu aj chodbovú 
poškodené miestne cestné komunikácie ü Obnovili sme budovu MŠ na Ul. 1. oddychovú zónu v ZŠ na Ul. I. Krasku, 
a chodníky 395.284 eur s DPH decembra (získané externé zdroje vo nakúpili náučné spoločenské  a športové 

ü Zrekonštruovali sme chodníky v areáli výške 170.000 eur + prostriedky mesta hry, zrevitalizovali triedy
MŠ Pri Polícii 16.000 eur) ü Opravili sme havarijný stav časti fasády 

ü Opravili a zokruhovali sme chodníky v ü Generálnou opravou strechy prešla na ZuŠ
parku – „Milenecká“ budova MŠ Komenského (58.000 eur ü Opravili sme havarijný stav strešného 

ü V spolupráci so Správou ciest Košického prostriedky mesta) krovu na budove ZuŠ
samosprávneho kraja opravili cestu na ü Zrekonštruovali sme budovu CZŠ s MŠ 
Nový Majer sv. Juraja na Ul. Gorkého (externé zdroje REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÝCH 

ü Opravili sme strechu nad OM (zasad. na vo výške 1.050.000 eur) ZARIADENÍ
1. posch.) MsÚ (zdroje mesta vo výške ü Zrekonštruovali sme školskú plaváreň na 
6.533,45 eur) CZŠ s MŠ sv. Juraja na Ul. Gorkého ü Zrekonštruovali sme hlavnú tribúnu a 

ü Realizujeme výstavbu kompostárne (externé zdroje v sume 171.000 eur) vybudovali sme bočné korzá v areáli FŠ 
(získané zdroje vo výške 3.000.000 eur) ü Realizuje sa inštalácia tepelných Slavoj Trebišov (dotácia Úradu vlády SR 

ü Opravili sme chodník a priechod pre čerpadiel v budovách ZŠ M. R. Štefánika 130.000 eur) 
chodcov pri potravinách Adriana a MŠ Hviezdoslavova (externé ü Revitalizujeme západnú časť  

ü Vybudovali sme chodník zo zámkovej prostriedky v sume 877.706 eur) športového areálu Slavoj (externé zdroje 
dlažby pri OC Berehovo ü Zrekonštruovali sme a zateplili fasádu 60.400 eur, zdroje mesta v sume 40.280 

ü Opravili sme chodník na Kutnohorskej ZŠ Pribinova (dotácia 120.000 EUR na I. eur

Vybudovali sme 3 okružné križovatky v 

REKAPITULÁCIA 2019 - 2022REKAPITULÁCIA 2019 - 2022



ü ihrisku na sídlisku JUH ü pagaštanová aleja v parku - 20 ks 
areáli CZŠ s MŠ sv. Juraja (dotácia ü Obnova Gaštanovej aleje v mestskom pagaštana
Úradu vlády SR 30.000 eur) parku ü priestranstvo na Ul. T. G. Masaryka - 28 

ü Vybudovali sme novú šatňu s ü Tancuj, separuj, spievaj ks tují (ker) a 1 ks duba
rekuperačnou jednotkou na zimnom ü Pumptracková dráha (v realizácii) ü sídlisko Pri polícii - 8 ks sakúr
štadióne (externé zdroje 35.000 eur a z ü areál hospodárskeho strediska 
rozpočtu mesta Trebišov v sume 32.000 Víťazné projekty roku 2021 (použitých bolo „Mičurinka“ - 3 ks duba
eur) z rozpočtu mesta 20.000 eur) ü centrum mesta (oproti budove pošty) - 1 

ü Nainštalovali sme nové úsporné LED ü Kvetinový záhon pri mestskej športovej ks lipy
osvetlenia na zimnom štadióne hale (v realizácii)
(investícia v sume 80.000 eur) ü Športovisko na Lúčkach (v realizácii) ROK 2022

ü 12.000 ks cibuľovín tulipánov, narcisov a 
VÝSTAVBA A OBNOVA IHRÍSK ZVEĽADENÉ VEREJNÉ camassií v parku

PRIESTRANSTVÁ A ĎALŠIE
ü Postavili sme multifunkčné ihrisko so  OBJEKTY MESTA  Stavebná skupina zrealizovala množstvo 

zázemím a odstavnými plochami na prác, napr.:
sídlisku JUH (dotácia Úradu vlády SR ü Zemplínska karička zdobí ü opravu toaliet v KaSS, 1. posch.
37.000 eur, zdroje mesta 32.000 eur) novovybudovanú kruhovú križovatku ü rekonštrukciu WC v amfiteátri

ü Zrevitalizovali sme vnútroblok na sídlisku ü Zakúpili sme nové prvky vianočnej a ü opravu strechy BD na Záhradnej ul.
za MŠ Pri Polícii veľkonočnej výzdoby ü zreparovanie zatekajúcich častí strechy 

ü Vytvorili sme vonkajšie fitness ihrisko ü Vytvorili sme novú oddychovú zónu pri BP
(dotácia Úradu podpredsedu vlády SR mestskej plavárni ü rekonštrukciu dlažby a schodov pred 
pre informatizáciu 16.000 eur) ü Vytvorili sme novú oddychovú zónu pred vstupom do tržnice (KaSS)

ü Vybudovali sme detské ihrisko v parku športovou halou ü rekonštrukciu hygienického zázemia a 
(Úrad vlády SR 8.250 eur) ü Umelecké grafity s portrétmi vedcov a miestností v budove KaSS určených na 

ü Vybudovali sme detské ihrisko na vynálezcov krášlia objekt CvČ prenájom
sídlisku Stred a nakúpili technické a ü Zrekonštruovali sme hasičskú zbrojnicu ü uloženie dlažby okolo celého malého 
športové vybavenie športovísk (dotácia (získaná dotácia 28.500 eur, zdroje bazéna na kúpalisku 
Úradu vlády SR v sume 14.250 eur) mesta 32.000 eur) ü obnovu maľby v triedach MŠ na Ul.       

ü Vybudovali sme detské ihrisko na ü Zrevitalizovali sme cintorín na Paričove 1. decembra
Škultétyho ul. „pri Tokaji“ (získané ü Zrekonštruovali sme spomaľovacie ü maľovanie stien školských chodieb v MŠ 
externé prostriedky 2.000 eur ) prahy na Ul. M. R. Štefánika Hviezdoslavova

ü Vybudovali sme hokejbalové ihrisko pri ü Zrevitalizovali sme „Marakanu“ ü úpravy miestností v NS Berehovo 
zimnom štadióne (dotácia Úradu vlády ü Opravili sme mostík ponad Kopaný jarok ü stavebné úpravy v miestnosti MsHS
SR 15.000 eur, vlastné zdroje mesta cca ü Prebieha rekonštrukcia hotela Zemplín ü stavebné opravy, maľovanie v 
97.000 eur) ü Opravili sme kamenný kríž na cintoríne kanceláriách Technických služieb mesta 

ü Dobudovali sme herné prvky  na ü Zrealizovali sme výstavbu pivničných ü opravu prepadnutého chodníka na 
sídliskách kójí na Ul. SNP 3758 Škultétyho ulici

ü Zrekonštruovali sme priestory interiéru v ü Opravili sme poškodené úseky ciest s ü prípravu priestorov na prenájom v NS 
budove FK Slavoj Trebišov (spolupráca technológiou Infražiarič Berehovo (výmena podláh, obkladov, 
s FK Slavoj) ü Osadili sme označníky (smerovníky) do maľovanie, stien, nová sanita ...)

areálu parku ü maľovanie interiéru v Mestskej tržnici 
MODERNIZÁCIA LETNÉHO Trebišov

 KÚPALISKA BILANCIA VÝSADBY ZELENE ü opravu strešného plášťa v býval. CO 
V MESTE skladoch

ü Vybudovali sme tobogan na letnom ü výstavbu kompostoviska v MsHS
kúpalisku (externé zdroje vo výške Od roku 2019 do roka 2022 bolo ü obnovu mestských priestorov na 
250.000 eur.) vysadených v meste Trebišov spolu 130 Komenského ulici

ü Zrealizovali sme nové bufety na letnom stromov a 170 kusov drevín, 12.000 ks ü opravu sokla na budove Spoločenského 
kúpalisku (z rozpočtu mesta  50.000 eur) cibuľovín okrasných kvetov centra v Milhostove

ü Vybudovali sme nové detské ihrisko a ü opravu kanalizácie, hygienických 
fitzónu na letnom kúpalisku (dotácia ROK 2019 zariadení v budove FK Slavoj Trebišov
Úradu podpredsedu vlády SR pre ü cintorín v MČ Paričov - 14 ks duba ü rekonštrukciu hygienického zariadenia v 
investície 40.000 eur, zdroje mesta ü sídlisko Sever - 2 ks platana a 1 ks MŠ Pri Polícii
6.000 eur) sakury ü opravu strechy MsHS

ü Zrekonštruovali sme detský bazén ü priestranstvo na Škultétyho ul. - 2 ks ü stavebné práce na úpravách v budove 
(54.801,22 eur duba technického zázemia v AvŠ

ü Vytvorili nové chodníky v areáli letného ü AVŠ - 52 ks tují (ker), 2 ks vŕb a 13 ks ü úpravu priestorov na prenájom v KaSS
kúpaliska zlatoviek (ker) ü opravu strechy budovy CvČ

ü Umiestnili sme prestrešenú terasu s ü mestský park - 41 ks duba a 2 ks ü úpravu časti fasády a strešného plášťa 
detským kútikom na letnom kúpalisku jarabiny zimného štadióna

ü mestský cintorín - 1 ks tis (ker) ü renováciu zastávky „Pri stračej nôžke“
PROJEKTY PARTICIPATÍVNÝCH ü CZŠ s MŠ sv. Juraja - 5 ks platana ü obnovu spŕch, WC, šatní, rozhodcovskej 

ROZPOČTOV MESTA miestnosti v Športklube
 ROK 2020 ü opravu podhľadu na budove sociálnej 

Víťazné projekty roku 2019 (použitých bolo ü v blízkosti OC Berehovo - 1 ks sakury ubytovne Barmo
50.000 eur) ü Ul. kpt. Nálepku - 13 ks tují (ker) ü stavebné úpravy v mestských 
ü Revitalizácia - Niečo pre mladých aj ü ostrovček v parku - 6 ks borievky (ker) priestoroch určených na prenájom

starších na Ulici Škultétyho ü priestranstvo na Berehovskej ul. - 3 ks ü opravu schodišťa v amfiteátri
ü Zelený ostrovček - zóna oddychu a borievky (ker) ü opravu zatečených stien v MŠ 

športu na Ulici 17. novembra ü Športklub - 1 ks duba Komenského 
ü Rekonštrukcia priestorov kynologického ü pri bývalom autocentre Bamara - 40 ks ü rekonštrukciu schodov pred vstupom do 

klubu v Trebišove tují (ker) bývalej galantérie v OC Berehovo
ü Komunitné centrum s herňou pre deti, ü obnovu areálu TS mesta (vstup, 
ü Workout - JUH ROK 2021 parkovisko, interiér)

ü AVŠ - 7 ks javora
Víťazné projekty roku 2020 (použitých bolo ü pri novovybudovanom parkovisku, pred 
z rozpočtu mesta 40.000 eur) športovou halou - 17 ks javora, 2 ks 
ü Výstavba altánku pri multifunkčnom smreka, 14 ks borievky (kry)

Zrekonštruovali sme hraciu plochu v 



ü Národný projekt Terénna sociálna práca  
SLUŽBY PRE OBČANOV (doprava, ü Rómska poriadková služba Trebišov DOBROVOĽNÍCKE A VEREJNÉ 

odpadové hospodárstvo, ŽP...) ü Podpora návštevnosti Mestského kina AKTIVITY, PODUJATIA 
Slávia 

ü Zakúpenie autobusu Mercedes-Benz ü Rozšírenie mestského kamerového ü Primátorská/ Vianočná kvapka krvi
Tourismo (investícia vo výške 140.280 systému (dotácia MV SR – 10. etapa ü Upratovanie a čistenie mestského parku
eur) rozšírenia v sume 80.008 eur) ü O kúsok lepšie Slovensko s MÍŠOM

ü Zdieľané bicykle v Trebišove ü Nové zásahové vybavenie pre členov ü Sadenie dubov a bukov v mestskom 
„Bikesharing“ Dobrovoľného hasičského zboru mesta parku

ü Elektromobil pre Mestskú políciu Trebišov (dotácia 3.000 eur) ü Trebišovom na bicigľu
(externé prostriedky vo výške 30.000 ü Zavedenie Rezidenčných kariet pre ü Dni mesta Trebišov
eur, zdroje mesta 9.799 eur) obyvateľov mesta ü Vianočný beh - edícia: Spoznaj Trebišov 

ü Obstaranie 2 nových automobilov „Dacia ü Vytvorenie mobilnej aplikácie Safety behom
Duster“ pre Mestskú políciu Trebišov Trebišov ü Nočný beh Trebišov
(úverové zdroje  sume 35.254 eur) ü Zakúpenie fitness prístroja do kondičnej ü Spoznaj Trebišov behom & Jarnou 

ü Novovybudovanie elektronabíjacej miestnosti v AVŠ (plaváreň) prechádzkou
stanice za MsKS (získaná dotácia 5.000 ü Školský korčuliarsky program pre deti ü Cestou grófa Júliusa Andrássyho - 
eur, vlastné zdroje vo výške 3.845 eur) MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ edícia: Spoznaj Trebišov behom

ü Vodné bicykle a člnky na jazierku v ü Zakúpenie a osadenie triediacich košov ü Turnaje v petangu o Pohár primátora 
parku na separáciu odpadu v meste mesta Trebišov 

ü Zriadenie mestskej tržnice v budove ü Zakúpili sme nové kroje pre potreby DFS ü Slovakstrongman - Slovenský pohár 
KaSS Trebišovčan silných mužov

ü Doplnenie 100 kusov nových lavičiek v ü Veľká cena mesta Trebišov  - súťaž v 
amfiteátri MODERNIZÁCIA TECHNICKÝCH krasokorčuľovaní o Pohár primátora 

ü Obnova palubovej podlahy na pódiu SLUŽIEB MESTA TREBIŠOV mesta Trebišov
amfiteátra (rozpočet mesta 20.000 eur) ü Trebišovská zlatá horúčka – súťaž v 

ü Vybudovanie schodiska k mólu rybníka v ü Obstaranie 2 ks multikár (finančný ryžovaní zlata
parku leasing 224.000 eur) ü Cassovia folkfest 

ü Revitalizácia cintorína na Paričove ü Obstaranie Komunálneho malotraktora ü Tuning battle Trebišov
ü Zavedenie množstevného zberu (28.066,79 eur) ü Kolkový turnaj o Pohár primátora mesta 

komunálneho odpadu ü Obstaranie Minibagra MPT 82-1500-S   ü Inline preteky pre deti 
ü Vybudovanie stojísk na zber ü Kúpa úžitkového vozidla – ramenové, ü Deň dobrovoľníctva

separovaného a zmesového typ. Man – auto na prepravu ü Spomienkový benefičný koncert
komunálneho odpadu pri BD veľkoobjemových kontajnerov  ü TREBIŠOV CUP 2019 – amatérska 

ü Distribúcia kompostérov pre rodinné ü Obstaranie nakladača UNC Locust 750 súťaž v silovom 4-boji
domy na území mesta ü Zakúpenie nákladného motorového ü DIFFERENT CUP – pohárová súťaž 

ü Efektívnejšie fungujúce odpadové vozidla typu LIAZ fitness a kulturistiky
hospodárstvo ü Obstaranie lisu s dvomi komorami na ü Odhalenie pamätnej tabule olympijského 

ü Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie priamu separáciu recyklovateľných medailistu Vojtecha ZULAWSZKÉHO, 
mesta Trebišov (dotácia MŽP SR 24.000 materiálov a ich lisovanie rodáka z Trebišova v r. 1869 
eur),  ü Obstaranie nízkoprofilovej mostovej ü Obnovenie oceňovania osobností mesta 

ü Realizácia energetického auditu váhy (od 2019)
verejného osvetlenia (dotácia vo výške ü Zakúpenie dopravníka na ručné ü Vianočný futbalový turnaj o Pohár 
17.000 eur) triedenie plastového odpadu primátora mesta Trebišov

ü Obnova a zlepšenie izolácie pódia v ü Vynovený vozový park Technických ü Usporiadanie adventných koncertov
amfiteátri  služieb ü Strážcovia tolerancie „Stop drogám“

ü Nákup 2 pračiek do Strediska osobnej ü Rozšírenie strojového parku Technických ü Potulky históriou Trebišov 
hygieny služieb ü pred-Silvestrovský turnaj v stolnom 

ü Mesto Trebišov - 3. najtransparentnejšie ü Nákup motorizovaného zariadenie na tenise 
mesto v procesoch verejného zber lístia ü Veľká cena primátora mesta Trebišov v 
obstarávania ü Úprava zberného dvora judo 

ü Podpora opatrovateľskej služby ü Zariadenie na opravy ciest a chodníkov
(príspevok v sume 340.860 eur  z ü Zakúpenie novej technológie práčovne v 
Európskeho sociálneho fondu) budove FK Slavoj Trebišov 
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 Obnovená KaSSKompletne zrekonštruovaná
mestská plaváreň

Výstavba dvoch bytových 
domov na Juhu


