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Komisia pre časť mesta Milhostov           

                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 24.08.2020 
 

 

     Poslanci               Neposlanci 

 

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

     2. Ing. Martin Telepovský  2. Mgr. Jozef Melko 

                                                3. Miroslav Davala 

                                                4. Ing. Peter Bobík                           

  

                                                                                               

 

                                                 

Neprítomní členovia komisie: Juraj Majovský                                                 

 

Ostatní prítomní:                     

 

               

 

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie  

 

Predsedníčka Komisie pre časť mesta Milhostov Mgr. Viera Mokáňová, privítala 

prítomných členov komisie z radu poslancov a neposlancov a otvorila rokovanie.  

 

2. Návrh v súvislosti s prenájmom miestnosti v Spoločenskom centre  

 

Komisia odporúča rozšíriť cenník priestorov v Spoločenskom centre pre časť mesta 

Milhostov o dennú sadzbu a vypracovanie objednávky a prevádzkového poriadku, s ktorým 

by prenajímatelia boli vopred oboznámení. Členovia komisie jednohlasne navrhli, aby sa  

prenajímateľ svojím podpisom zaviazal k dodržaniu podmienok stanovených 

v prevádzkovom poriadku. Prítomní členovia komisie sa zhodli na úprave cenníka 

prenájmu vzhľadom k tomu, aby nedochádzalo k nerentabilnému nakladaniu s priestorom 

mesta Trebišov. Ing. Peter Bobík navrhol, aby sa v prevádzkovom poriadku presne určili 

podmienky prenájmu, čas vymedzený na upratanie a vrátenie kľúčov kompetentnej osobe. 

Zlatica Maženská súhlasila a navrhla, aby boli podmienky prenájmu zverejnené aj na 

nástenke v Spoločenskom centre. Predsedníčka komisie oboznámila prítomných členov 

z radu poslancov a neposlancov o tom, že daný návrh bude posunutý do finančnej komisie, 

ktorá sa vypracovaním návrhu bude zaoberať.     

 

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 
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3. Lávka cez Trnávku  

 

V 3. bode programu sa Miroslav Davala vyjadril k poškodenej lávke cez Trnávku, že 

z hľadiska bezpečnosti nie je vhodné, aby bola lávka používaná na prejazd ťažkých vozidiel 

po dobu vypracovania statického posudku a následnej rekonštrukcie. Ďalej navrhol 

osadenie značiek, aby sa predišlo jeho celkovému zrúteniu. Ing. Martin Telepovský sa 

vyjadril, že bez vypracovaného statického posudku nie je možné pristúpiť k osadeniu 

dopravnej značky. Mgr. Viera Mokáňová v závere tohto bodu uviedla, že až na základe 

vyjadrenia statického posudku, ktorý v súčasnosti ešte nie je vypracovaný sa pristúpi 

k riešeniu uvedeného problému. Ďalej predsedníčka komisie dodala, že rekonštrukciu 

poškodenej lávky bude potrebné realizovať prostredníctvom rozpočtovej zmeny.  

Komisia naďalej odporúča vypracovať statický posudok lávky cez Trnávku.  

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

4. Výzva spoločnosti Slovak Telekomu na odstránenie starých nefunkčných káblov 

 

Ing. Peter Bobík predložil požiadavku, aby mesto Trebišov vyzvalo spoločnosť Slovak 

Telekom k odstráneniu nefunkčných káblov visiacich na stĺpoch. Ing. Martin Telepovský 

oboznámil členov komisie o tom, že v štádiu riešenia je aj realizácia optických káblov 

pre časť Milhostov. Zlatica Maženská apelovala na daný problém tým, že ani z hľadiska 

bezpečnosti nie je vhodné, aby staré káble viseli po jednotlivých stĺpoch.  

 

ZA – 6  PROTI  - 0  ZDRŽAL SA - 0 

 

5. Podnety prítomných členov komisie  

V rámci podnetov sa Zlatica Maženská informovala o tom, či je možné pieskovanie brán na 

cintoríne v Milhostove vzhľadom k tomu, že ide o efektívnu a kvalitnú metódu, ktorá slúži 

k čisteniu a ošetrovaniu povrchov – riešením sa budú zaoberať Technické služby mesta 

Trebišov.  

Ing. Peter Bobík predniesol  požiadavku, aby sa Komisia pre časť Milhostov uskutočnila aj 

v priestoroch Spoločenského centra, aby bola dostupná aj samotným obyvateľom. 

Predsedníčka komisie a členovia komisie sa zhodli na tom, že po vzájomnej dohode je 

možné uskutočniť stretnutie aj priamo v časti mesta Milhostov.  

Pán Ing. Bobík sa informoval o tom, či je možné posunutie nástupišťa autobusovej 

zastávky. Odpoveď mu poskytol pán Ing. Telepovský s tým, že navrhnutý podnet sa bude 

riešiť.  

Ing. Peter Bobík v rámci podnetu predložil návrh na vybudovanie cyklotrasy na ulici 

Staničnej v Milhostove, keďže tu nie sú k dispozícii cyklotrasy pre obyvateľov. Ďalej sa 

dotazoval, či je možné preveriť majetkovo právne vysporiadanie pozemkov a následné 

vybudovanie asfaltových ciest v uvedenej lokalite. Členovia komisie sa zhodli na tom, že je 

potrebné zistiť majetkovo právne vysporiadanie pozemkov a následne daný podnet riešiť.  

Pani Maženská navrhla prijať ďalšieho pracovníka ,,kosca“, do časti mesta Milhostov, 

z dôvodu vyťaženosti jedného pracovníka – riešením sa budú zaoberať Technické služby 

mesta Trebišov.  
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6. Na záver zasadnutia predsedníčka komisie Mgr. Viera Mokáňová poďakovala za účasť 

členom komisie a zároveň ich vyzvala k predloženiu prípadných návrhov smerujúcich 

k riešeniu problémov občanov časti mesta Milhostov.   

 

 

 

V Trebišove 24.08.2020 

 

Zapísal: Mgr. Miroslava Brindová, tajomníčka komisie 

Schválil: Mgr. Viera Mokáňová, predsedníčka komisie  


