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Komisia pre časť mesta Milhostov           

                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 19.05.2021 
 

 

     Poslanci               Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:  1. Mgr. Viera Mokáňová  1. Mgr. Jozef Melko 

     2. Ing. Martin Telepovský    

                                3. Ing. Peter Bobík                           

  

                                                                                               

 

                                                 

Neprítomní členovia komisie: Juraj Majovský, Zlatica Maženská, Miroslav Davala                                                 

 

Ostatní prítomní:                     

 

Mgr. Peter Sovák  

               

 

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. Lávka cez Trnávku  

 

V 2. bode programu predsedníčka komisie Mgr. Viera Mokáňová otvorila diskusiu týkajúcu 

sa dlhodobého problému časti Milhostov, ktorým je  rozpadávajúca sa lávka cez Trnávku. 

Člen komisie z radu poslancov Ing. Peter Bobík sa zaujímal o to, v akom štádiu je 

vypracovanie statického posudku lávky cez Trnávku. Odpoveď poskytla predsedníčka 

komisie Mgr. Viera Mokáňová, ktorá uviedla, že tento dlhotrvajúci problém je stále v štádiu 

riešenia. Ing. arch. Alexander Bugala aktívne komunikuje so statikom, avšak obhliadka 

objektu ešte nebola vykonaná z dôvodu práceneschopnosti povereného statika. Prednosta 

MsÚ Mgr. Peter Sovák doplnil predsedníčku komisie, že termín vypracovania statického 

posudku je do konca mája. V prípade, že termín nebude splnený, zmluva bude so statikom 

vypovedaná a budú sa hľadať iné možnosti riešenia. Člen komisie z radu poslancov Ing. Peter 

Bobík apeloval na prednostu MsÚ, aby sa daný problém riešil, nakoľko z hľadiska 

bezpečnosti nie je vhodné, aby sa lávka používala na prejazd ťažkých vozidiel. Ing. Martin 

Telepovský sa zapojil do diskusie a prítomných členov oboznámil s tým, že osadením 

dopravnej značky by sa obmedzil prejazd ťažkých vozidiel. Ing. Martin Telepovský 

odporučil vedeniu mesta v zastúpení prednostu MsÚ, aby Mesto Trebišov zaslalo písomnú 
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žiadosť na Dopravný inšpektorát PZ Trebišov vo veci osadenia značiek pre obmedzenie 

vjazdu vozidiel nad 3,5 t. Členovia komisie súhlasili s Ing. Martinom Telepovským 

s osadením značiek, vzhľadom k tomu, aby sa predišlo k jeho celkovému zrúteniu sa. Člen 

komisie Ing. Peter Bobík navrhol osadiť rovnakú značku zákazu vjazdu vozidiel nad 3,5 t už  

pri vjazde do ulice smerujúcej k lávke – pri reštaurácii ,,Vera Milhostov“.   

 

Komisia naďalej odporúča vypracovať statický posudok lávky cez Trnávku.  

 

ZA – 4  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

3. Odvodnenie mestskej časti Milhostov 

   

V 3. bode programu predsedníčka komisie Mgr. Viera Mokáňová predniesla podnet, na ktorý 

sa občania dlhodobo sťažujú hlavne v tomto období, kedy je zvýšené množstvo zrážkovej 

činnosti, v dôsledku čoho dochádza k záplavám pozemkov. Člen komisie z radu poslancov 

Ing. Peter Bobík sa zaujímal o to, či kompetentný zamestnanec Ing. Jozef Kereštan môže 

poskytnúť náčrt na riešenie problému s odvodnením. Členovia komisie sa jednohlasne zhodli 

na stretnutí s Ing. Jozefom Kereštanom, ktorý by zodpovedal technické otázky. Prednosta 

MsÚ Mgr. Peter Sovák s návrhom zorganizovať stretnutie súhlasil a prítomných členov 

informoval o tom, že presný termín stretnutia im bude prostredníctvom predsedníčky komisie 

Mgr. Viery Mokáňovej oznámený. Z následnej diskusie členov komisie vzišiel spoločný 

návrh, ktorý bude potrebné zrealizovať v najbližšej dobe:  

- realizácia stretnutia s Ing. Jozefom Kereštanom, ktorý poskytne náčrt odvodnenia, 

- oslovenie meliorácie, 

- majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod vodným tokom a ich riešenie.  

 

ZA – 4  PROTI  - 0  ZDRŽAL SA - 0 

 

4. Podnety prítomných členov komisie  

 

V rámci podnetov sa Mgr. Jozef Melko zaujímal o to, či  bude zrealizovaná výstavba optickej 

siete v časti Milhostov. Odpoveď poskytol Ing. Martin Telepovský, ktorý uviedol, že optický 

internet bude realizovaný v dohľadnej dobe, ale presný dátum nie je známy. 

 

Ing. Peter Bobík predniesol v rámci diskusie návrh na opravu prepadnutých chodníkov v časti 

Milhostov, nakoľko sú v niektorých častiach chodníky v katastrofálnom stave. Prednosta 

Mgr. Peter Sovák uviedol, že daným podnetom sa bude zaoberať.  

  

Mgr. Jozef Melko apeloval na predsedníčku komisie Mgr. Vieru Mokáňovú, či budú 

uvoľnené finančné prostriedky na šport, konkrétne na ,,TJ OZ Milhostov“, v súvislosti so 

začiatkom futbalovej sezóny. Mgr. Viera Mokáňová uviedla, že finančné prostriedky 

uvoľnené budú, ale presný termín ešte nie je známy. Ďalej odporučila ,,TJ OZ Milhostov“, 

aby finančné prostriedky získali aj prostredníctvom participatívneho rozpočtu mesta 

Trebišov, na základe hlasov občanov.  

 

Pán Ing. Martin Telepovský v ďalšej časti diskusie pochválil myšlienku odstavnej plochy 

v časti Milhostov, ako aj jej samotné zrealizovanie. Zároveň však apeloval na prednostu MsÚ 
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Mgr. Petra Sováka, aby niektoré časti odstavnej plochy, ktoré boli v krátkom čase zničené 

ťažkými nákladnými vozidlami, boli vymenené. Prednosta MsÚ Peter Sovák poskytol 

odpoveď s tým, že oprava niektorých častí odstavnej plochy je v štádiu riešenia.  

 

5. 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 21.05.2021 

 

Zapísal: Mgr. Miroslava Brindová, tajomníčka komisie 

Schválil: Mgr. Viera Mokáňová, predsedníčka komisie  


