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Komisia pre časť mesta Milhostov           

                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 06.09.2022 
 

 

     Poslanci               Neposlanci 

 

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

     2. Ing. Martin Telepovský   

                                                3. Miroslav Davala 

                                                                           

  

                                                                                               

 

                                                 

Neprítomní členovia komisie: Ing. Peter Bobík 

  Juraj Majovský                                                 

     Mgr. Jozef Melko 

 

Ostatní prítomní:   Mgr. Peter Sovák 

     JUDr. Martin Galgoczy                     

 

               

 

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie  

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

prítomných členov komisie a otvorila rokovanie.  

 

2. Spoločenské centrum 

Komisia odporúča vykonať revíziu plynového kotla v spoločenskom centre, úpravu 

komína, navrhnutú pri revízii komína a opravu poškodeného bleskozvodu. 

 

ZA – 4  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

    

3. Cintorín a dom smútku 

Pani Maženská spolu s Ing. Telepovským informovali o probléme so skládkou starých 

náhrobných kameňov v zadnej časti cintorína. Tá je zarastená burinou a náletovými 

drevinami. Je potrebné prijať opatrenia, aby si občania výmene náhrobných kameňov 

a pomníkov zabezpečili ich odvoz. Zároveň zlikvidovať vytvorenú skládku a následne 

úpravy terénu. 

Ďalším problémom je poškodená dlažba pri dome smútku. Podľa slov pána prednostu 

Sováka oprava bude zrealizovaná – čaká sa na dodanie dlažby.  

Pán Telepovský poukázal na potrebu opravy (výmeny) ozvučenia – časté výpadky narušujú 

priebeh obradov. Pán prednosta informoval, že riešenie je pripravené - aj so zvonením. 
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ZA – 4  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

 

4. Výzva spoločnosti Slovak Telekomu na odstránenie starých nefunkčných káblov 

Pani Maženská predložila požiadavku, aby mesto Trebišov vyzvalo spoločnosť Slovak 

Telekom k odstráneniu nefunkčných káblov visiacich na stĺpoch, keďže z hľadiska 

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

 

ZA – 4  PROTI  - 0  ZDRŽAL SA - 0 

 

5. Parkovanie na verejnej zeleni 

Komisia odporúča, aby mesto Trebišov vyzvalo majiteľov poľnohospodárskej techniky 

a kamiónu, aby neparkovali na verejnej zeleni, ale na využili na parkovanie svoje 

nehnuteľnosti. 

 

ZA – 4  PROTI  - 0  ZDRŽAL SA - 0 

 

6. Umiestnenie bezpečnostných kamier v Milhostove 

Pani Maženská upozornila na poškodzovanie majetku mesta a narúšaniu verejného 

poriadku, ku ktorému dochádza pri detskom ihrisku, multifunkčnom a futbalovom ihrisku. 

Zároveň informovala, že aj napriek zákazu, na parkovisku pri cintoríne parkujú kamióny. 

Dochádza tak k poškodeniu len nedávno vybudovaného parkoviska. 

Komisia odporúča, aby pri najbližšom rozširovaní kamerového systému v meste Trebišov, 

boli kamery umiestnené aj v časti Milhostov. 

 

ZA – 4  PROTI  - 0  ZDRŽAL SA - 0 

 

7. Prenájom pozemku pod futbalovým ihriskom 

Komisia zobrala na vedomie informáciu pána Ing. Telepovského 

o pripravovanom prenájme pozemku, na ktorom je futbalové ihrisko, pre milhostovských 

futbalistov. Dôvodom je možnosť získania dotácie na úpravu ihriska. 

 

ZA – 4  PROTI  - 0  ZDRŽAL SA - 0 

  

8. 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 07.09.2022 

 

Zapísal: Mgr. Viera Mokáňová, predsedníčka komisie 

Schválil: Mgr. Viera Mokáňová, predsedníčka komisie  


