
Komisia pre časť mesta Milhostov         
                                                                                             

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 09.06.2020 
 
 
 

    Poslanci    Neposlanci 
Prítomní členovia komisie: 1. Mgr. Viera Mokáňová  1. Zlatica Maženská 

    2. Ing. Martin Telepovský  2. Juraj Majovský 
    3. Miroslav Davala   3. Mgr. Jozef Melko 
    4. Peter Bobík   

             
               

                                        
Neprítomní členovia komisie:      

Ostatní prítomní:  1. Mgr. Peter Sovák, prednosta MsÚ 

    2. Ing. Jozef Tóth 
           

         
            
       

                                                                                                           
     
Priebeh rokovania: 

 
1. Otvorenie 

Rokovanie finančnej komisie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Viera Mokáňová. 

2. Ochrana majetku mesta 

Komisia odporúča nainšatalovať aspoň jednu kameru aj v časti mesta Milhostov – 

hlavne pri detskom ihrisku a multifunkčom ihrisku a zabrániť tak vandalizmu 
a narúšaniu verejného poriadku. 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

3. Pravidlá prenájmu miestnosti v Spoločenskom centre 

Poplatok za prenájom miestnosti je 10 €/h. Pani Maženská navrhla určiť jednotné 

pravidlá pre prenajímateľov, predovšetkým v súvislosti s časom potrebným na 
prípravu, výzdobu miestnosti a následným uprataním. 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

4. Stav mestských budov v časti Milhostov 

Komisia sa týmto problémom zaoberala na zasadnutí 3.6.2019. Pani Maženská 

opätovne informovala o stave sociálnych zariadení v dome smútku a požiadavke 
občanov na osadenie informačnej tabule pri cintoríne.  

Upozornila na potrebu opravy komína v kotolni Spoločenského centra, z dôvodu 
zatekania počas dažďov a narušený, opadávajúci vonkajší sokel na budove centra 
a tiež o nutnosti urobiť revíziu plynového kotla. 

Mgr. Melko informoval o rekonštrukcie šatní, ktoré sú na mestskom pozemku. Šatne 
sú nevyhovujúce, problémom je aj napojenie na mestský vodovod. 

Ing. Bobík upozornil na poškodený obklad na budove Spoločenského centra v časti, 
kde sídli pošta. 
Komisia odporúča vyhodnotiť stav a následne potrebu opráv/rekonštrukcií budov, 



ktoré sú vo vlastníctve mesta v časti Milhostov a na zasadnutiach komisie 
informovať o príprave a realizácii opráv/rekonštrukcií a o vykonaní revízie kotla. 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

5. Kanalizácia Milhostov 

Na zasadnutí 3.6.2019 Komisia odporúčala vyzvať zhotoviteľa stavby Kanalizácia 

Milhostov na opravu prepadávajúcich sa šachtičiek. Viacerí členovia upozornili 
jednak na skutočnosť, že oprava nebola urobená a tiež na to, že v auguste 2019 

skončila záruka. 
Komisia žiada predložiť informáciu: 

 či a v akom rozsahu si mesto uplatnilo reklamáciu a prečo neboli zrealizované 

opravy, 

 prečo nebola urobená prípojka domu smútku na kanalizáciu a mestský 

vodovod a kedy je plánovaná. 
 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

6. Lávka cez Trnávku 

Podľa vyjadrení všetkých členov komisie a Ing. Tótha, lávka cez Trnávku javí 

známky poškodenia (popraskaný, na niektorých miestach opadaný betón) a z dôvodu 
bezpečnosti je potrebná jej oprava. Aby sa zabránilo jej poškodzovaniu, je potrebné 

obmedziť prejazd ťažkých vozidiel. Ing. Telepovský informoval komisiu, že v prvom 
rade je potrebný statický posudok. Následne je možné pristúpiť k oprave a osadeniu 
dopravnej značky. V súčasnosti neexistuje  dokumentácia k lávke a nie je známa ani 

nosnosť. 
Komisia odporúča, dať vypracovať statický posudok lávky cez Trnávku.  

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

7. Odvodnenie autobusovej zastávky 

Komisia berie na vedomie informáciu o zrealizovaní odvodnenia autobusovej 

zastávky a odporúča spevniť povrch vo vnútri zastávky a osadiť lavičku. 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

8. Odvodnenie Milhostova 

Ing. Bobík informoval prítomných, že ešte v predchádzajúcom volebnom období sa 
zaujímal o tento problém – na MsÚ komunikoval s pánom Ing. Bogdom. Zatiaľ sa 

s prácami nezačalo. 
Komisia žiada predložiť informáciu, kedy sa začne s prácami na plánovanom 

odvodnení Milhostova. 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

9. Podnety Ing. Tótha 

Problémy na komunikáciách – stojaca voda po daždi (pri Reformovanom kostole, 
posledná križovatka pred p. Višňovským), parkovanie (p. Ramšák – navozená 

zemina nad úrovňou cesty, posunutý plot; p. Dzurovčák), očistiť okraje ciest – 
zvyšky zo zimného posypu – riešením sa budú zaoberať príslušné oddelenia MsÚ 
a TS 

Otáčanie autobusov MHD – nie za križovatkou, ale pri multifunkčnom ihrisku – 
mesto bude komunikovať so spoločnosťou ARRIVA 

Cintorín v Milhostove – ozvučenie – prenosné (mikrofón, reproduktory), chýbajúci 
zvon 
Obelisk na cintoríne – pomník rodáka (rozpadáva sa) – zakonzervovať ho cez 

pamiatkový úrad – na obnovu pamiatok je možné využiť dotáciu z MK SR – pamiatka 
musí byť zaradená do zoznamu pamiatok – je zverejnený na MK SR 

Prístup ku Spoločenskému centru – potrebné opraviť 



Celková revitalizácia obce – revitalizácia priestoru pri multifunkčom ihrisku – nie je 
možná, pozemky patria Urbariátu 

Visiace káble – telefónne drôty  
 
Predsedníčka komisie upozornila na projekt Participatívny rozpočet  (PR), v rámci 

ktorého sa občania môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácii a 
kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy. Zároveň vyzvala obyvateľov 

časti mesta Milhostov, aby sa do PR zapojili so svojimi návrhmi na riešenie 
problémov, ktoré ich trápia. 
 

Komisia pre časť mesta Milhostov berie na vedomie podnety Ing. Tótha. 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

10. Záver  

V závere rokovania  predsedníčka komisie Mgr. Mokáňová poďakovala všetkým 
zúčastneným za účasť a rokovanie ukončila.  

 
 

V Trebišove 11.6.2020 
 
 

Schválil: Mgr. Viera Mokáňová, predsedníčka komisie 


