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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie pre časť mesta Milhostov 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Mgr. Viera Mokáňová, predsedníčka komisie 

Spracoval: Mgr. Viera Mokáňová, predsedníčka komisie 

 

 

 

 

V Trebišove 3.6.2019 

 

 

 

                                                                                Mgr. Viera Mokáňová, v. r. 

                                                                                    predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 



 

Komisia pre časť mesta Milhostov         
                                                                                             

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 3.06.2019 
 

 

 

    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 

       

             

               

                                        

Neprítomní členovia komisie:     1. Ing. Peter Bobík 

           

         

            

       

                                                                                                           

     

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie finančnej komisie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Viera Mokáňová. 

2. Parkovanie pri cintoríne v Milhostove 

Ing. Telepovský informoval o zámere vybudovať spevnenú parkovaciu plochu pri 

cintoríne v Milhostove v rámci participatívneho rozpočtu (PR). Následne vysvetlil, 

prečo projekt nemôže byť realizovaný cez PR – celkové náklady by presiahli limit 10 

tis. € a zároveň pozemok, na ktorom by bolo vhodné vytvoriť parkovaciu plochu, nie 

je vo vlastníctve mesta. Parkovacia plocha bude vytvorená po dohode so Sl. správou 

ciest z prostriedkov mesta. 

Komisia pre časť mesta Milhostov berie na vedomie informáciu o zámere vybudovať 

spevnenú plochu na parkovanie pri cintoríne.   

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

3. Stav mestských budov v časti Milhostov 

Mgr. Melko informoval o činnosti TJ Milhostov a podmienkach pre jeho ďalšie 

fungovanie. Futbalové ihrisko a budova, v ktorej sú šatne sú na mestskom pozemku. 

Šatne nezodpovedajú požiadavkám, najvážnejším problémom je napojenie na 

mestský vodovod. 

Pani Maženská informovala o stave sociálnych zariadení v dome smútku 

a požiadavke občanov na osadenie informačnej tabule pri cintoríne. Upozornila na 

potrebu kontroly komína v kotolni Spoločenského centra, z dôvodu zatekania počas 

dažďov a narušený vonkajší sokel na budove centra. 

Komisia odporúča vyhodnotiť stav a následne potrebu opráv a rekonštrukcií budov, 

ktoré sú vo vlastníctve mesta v časti Milhostov. 

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

4. Kanalizácia Milhostov 



Pani Maženská informovala členov komisie o prepadávajúcich sa pripájacích 

šachtičkách a o stave napojenosti domácností na kanalizáciu – napojených je 139 

obývaných domov, nenapojených 23 obývaných domov. Mgr. Mokáňová 

informovala, že mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu pre napojenie domu 

smútku, pripravuje sa verejné obstarávanie.  

Komisia odporúča: 

 vyzvať zhotoviteľa stavby Kanalizácia Milhostov na opravu prepadávajúcich 

sa šachtičiek, 

 vyzvať občanov, ktorí sa zatiaľ nepripojili na verejnú kanalizáciu, aby tak 

urobili. 

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

5. Prejazd kamiónov cez Zvonársku ulicu 

Pani Maženská a pán Majovský upozornili na nevyriešený problém z minulosti – 

prejazd kamiónov po lávke cez Trnávku a Zvonársku ulicu. Kamióny využívali lávku 

pri prevoze dreva z výrubov. Zároveň sa tiež stávalo, že kamióny boli mylne 

nasmerované navigáciou. Lávka nie stavaná na prejazd ťažkých nákladných vozidiel, 

čo môže mať za následok jej poškodenie. Pre prejazdoch došlo k poškodeniu 

kovového zábradlia, čo potvrdil aj pán Davala. Ing. Telepovský informoval komisiu, 

že pre osadenie dopravnej značky obmedzujúcej prejazd nákladných je potrebný 

statický posudok, keďže neexistuje dokumentácia. 

Komisia odporúča, aby bol spracovaný statický posudok lávky cez Trnávku.  

 

ZA – 6  PROTI – 0  ZDRŽAL SA – 0 

6. Záver  

V závere rokovania  predsedníčka komisie Mgr. Mokáňová poďakovala všetkým 

zúčastneným za účasť a rokovanie ukončila.  

 

 

V Trebišove 3.6.2019 

 

 

Schválil: Mgr. Viera Mokáňová, predsedníčka komisie 


