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Eurofondy a (ne)zamestnanosť
Milí Trebišovčania.
V sobotu 10. novembra budú voľby primátora
a poslancov. V nich Vám opäť ponúkneme svoje služby a Vy si nás
z ponuky kandidátov budete môcť vybrať. Na obdobie 2011-2014
ste si spomedzi nás zvolili primátora a 9 poslancov; na roky 20152018 ste si z našich radov zvolili 13 poslancov, primátor
je však z iného tábora. Aj v tohtoročných voľbách
budeme kandidovať na poslancov a Marián
Kolesár bude opäť našim primátorským
kandidátom.
Značka TREBIŠOV NAHLAS si našla svoje
miesto vo Vašom povedomí a už dlhé roky
symbolizuje otvorené spoločenstvo ľudí s
aktívnym záujmom o dianie v meste. Nespája
nás stranícka poslušnosť a disciplína, ale názory na
veci verejné v Trebišove, lebo práve tu chceme ostať
a nechceme odtiaľto odísť. Nezaujíma nás Vaše súkromie,
nešírime výmysly a pletky. Zaujíma nás budúcnosť mesta a nie je
nám jedno, čo sa s ním stane v najbližších rokoch. Sme za slušný
Trebišov a nechceme, aby z neho utekali naše, ale ani Vaše deti.
O tom, že vieme svoje nápady a vízie pretaviť do reality,
svedčí plnenie nášho volebného programu v rokoch 2011-2014.

Odpočet programu bol zverejnený v Mestskom infoliste 11/2014
http://www.trebisov.sk/userimages/files/infolist/2014-11.pdf.
Aj napriek ťažkostiam, ktoré nás od začiatku tohto obdobia
prenasledovali – znížené platby od štátu kvôli finančnej
kríze, množstvo starých súdnych sporov a nevýhodných
zmlúv – sme za 2 roky dokázali dostať mesto spod
hrozby nútenej správy, začali sme revitalizáciu
verejných priestranstiev a mestského parku a
pričinili sme sa o rozvoj kultúry pre všetky
vekové kategórie. V priemyselnom parku
sme dokázali udržať jediného investora
– BLIKU a tým aj zamestnanie pre 75
ľudí. Preorganizovali sme všetky mestské
administratívne a hospodárske zložky.
Zaviedli sme Linku čistoty. Na konci roku 2014
bol Trebišov iným – krajším mestom ako v roku
2011.
Ak si aj Vy želáte, aby sa do Trebišova vrátila radosť zo
života, prosíme zachovajte nám svoju priazeň a podporu,
a s nami príde do mesta PORIADOK a ČISTOTA. Lebo my
vieme veci nielen riešiť, ale aj vyriešiť. Vieme o dobrých
veciach pre Trebišov nielen hovoriť. Vieme to urobiť.

Vieme to urobiť!
Investičné zámery pripravené v roku 2014 sme plánovali
uviesť do života v rokoch 2015-2018. Kvôli výsledku
primátorských volieb sme to však urobiť nemohli, pretože
nemáme výkonné právomoci. Nové vedenie mesta naše
zámery odmietlo, aj keď sme na ich realizáciu pripravili
peniaze. Napriek tomu, že sa od roku 2015 platby od štátu
zvýšili o 100 tis. € mesačne a rozbehlo sa nové eurofondové
obdobie, v zásuvkách na mestskom úrade sú uzamknuté
aj tieto zámery:
- Prebudovanie ciest, chodníkov a parkovísk na sídlisku JUH
- Rozšírenie parkovísk pri Mestskom kultúrnom stredisku
(Kultúrne námestie)

- Južný vstup na cintorín s novými parkovacími miestami
- Prestavba križovatky pri gymnáziu
- Prebudovanie svetelnej križovatky na kruhovú
- Odstraňovanie kontajnerizmu výstavbou podzemných
kontajnerov s následnou úpravou verejných priestranstiev,
parkovísk, ciest a chodníkov na sídliskách.
Pritom väčšina projektov vychádzajúcich z týchto
zámerov by bola, je a ešte niekoľko rokov stále
bude realizovateľná z eurofondov. V tohtoročných
novembrových voľbách im môžete dať druhú šancu!
Máme víziu a nápady, poznáme riešenia, ale najmä –
vieme to urobiť!

Toto sme už urobili v rokoch 2011-2014...
...v roku 2011 sa život v Trebišove nezačal, preto sme
realizovali europrojekty pripravené v predchádzajúcom
období. To, že ich pripravil niekto iný, nebol pre nás
dôvod neurobiť ich. Úspešne sme uskutočnili europrojekt
Revitalizácia verejného priestranstva, pri ktorom
bola opravená cesta od kruhového objazdu pri OD
JEDNOTA až po ZŠ na M.R.Štefánika, vybudovaná kruhová
križovatka ulíc M.R.Štefánika a T.G.Masaryka, upravené
Mariánske námestie, revitalizované priestory pred
kostolmi, urobené nové chodníky a parkovacie miesta.
Okolo tohto projektu sme vyriešili aj problémy, keď naši
predchodcovia na mestskom úrade nezanechali peniaze
ani na spolufinancovanie, ani na preložky plynovodu a
vodovodu. Odstránili sme technické nedostatky projektu
a tak namiesto plánovaných siedmych toľko kritizovaných
vyvýšených prechodov pre chodcov – retardérov – máme
len tri. Dokončili sme europrojekt Dostavba ZŠ na

I. Krasku. Europrojekt Kanalizácia Milhostov – Trebišov
sme po výhrach v súdnych sporoch začali úplne od
začiatku; vo verejnom obstarávaní sa nám podarilo pre
mesto ušetriť vyše polovicu plánovaných nákladov a tak
stavba stála namiesto 3 mil. € len 1,3 mil. €.
...v roku 2013 sme pripravili a neskôr začali uskutočňovať
europrojekt Učíme sa celý život, zameraný na vzdelávanie
seniorov; mestu zostalo z projektu množstvo výpočtovej
techniky, ktorá sa dodnes používa na mestskom úrade.
...v roku 2014 sme ako alternatívu k nedostatočnej
ponuke z eurofondov využili Nórske fondy, kde sme sa
zapojili do troch výziev a mesto bolo úspešné pri projekte
Revitalizácia Pariča (RePar), keď získalo 668 tis. €. Vďaka
tomu máme v parku nový hlavný chodník s kamennými
obrubníkmi a farebným (nie čiernym) povrchom,
mlatové chodníky okolo mauzólea a rozsiahlou obnovou
s nasvietením prešli ruiny hradu Parič a jeho okolie.

Neprestali sme robiť pre Trebišov.
Klame ten, kto tvrdí, že v mestskom zastupiteľstve eurofondov boli na stole. Vedenie mesta premárnilo
primátorovi nič neschvaľujeme a preto on nemôže nič príležitosti, nepripravilo žiadosti a neprihlásilo mesto do
urobiť. Veď bez našich poslancov by mestské zastupiteľstvo týchto eurofondových výziev:
nebolo ani uznášaniaschopné. Práve naopak, naša účasť 1. Výzva z júla 2015 na kanalizácie a vodovody. Bolo
na zasadnutiach je ukážková a bez našich hlasov by nemal možné vyriešiť problémy obyvateľov Cukrovarskej ulice.
kto schváliť ani žiadne zámery, ktoré primátor označuje Limit na jednu žiadosť bol až 50 mil. €. Žiadať mohli obce
za svoje. Časté sú ale aj prípady, keď musíme pripravený nad 2000 obyvateľov.
návrh najskôr opraviť, aby sa o ňom vôbec
2.Výzva z decembra 2015 na zníženie
Operácia
dalo hlasovať. A to aj robíme. Samozrejme,
energetickej náročnosti verejných budov.
že vedenie mesta sa Vám nepochváli, že
Bolo možné zatepliť a vymeniť okná v
sa podarila,
nejaký jeho návrh mal chyby a preto nemohol
pacient zomrel budovách mestského kultúrneho strediska,
byť schválený, ale musel byť vrátený na
mestského úradu, okresného úradu. Pre obce
prepracovanie; dozviete sa len, že poslanci neschválili... bolo vyčlenených 120 mil. €.
To, že po oprave bol návrh poslancami schválený, sa už od 3.Výzva z júla 2016 na triedený zber komunálneho odpadu.
vedenia mesta nedozviete. Preto keď ste počuli, že sme Bolo možné obstarať stojiská na umiestnenie zberných
niečo neschválili, prosím, zisťujte si, prečo. Na priamu nádob, zberné nádoby, stroje pre zvoz a nakladanie s
otázku, ktoré investičné zámery naši poslanci zablokovali, odpadom.
vedenie mesta opakovane nedokáže odpovedať. Dôvod 4. Výzva z decembra 2016 na zvýšenie atraktivity
je jednoduchý: taký zámer neexistuje. Podporili sme, nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej.
podporujeme a podporíme všetky pre ľudí prospešné Bolo možné rekonštruovať existujúce a budovať nové
zámery. Žiadny sme nezablokovali a ak sa niektorý cyklistické komunikácie, pešie zóny a obstarať doplnkovú
nezrealizoval, alebo sa zrealizoval s chybami, či neskoro, cyklistickú infraštruktúru. Pre obce nebol určený limit na
my príčinou nie sme a ani nemôžeme byť, lebo nemáme jednu žiadosť.
v rukách výkonnú moc.
5. Výzva z decembra 2016 na zlepšenie verejnej osobnej
Dva príklady za všetky: Prvý je o tom, ako sa dá zahodiť dopravy. Bolo možné stavať parkoviská. Pre obce
600 tis. €. Poslanci schválili zámer aj spolufinancovanie, Košického kraja bolo vyčlenených 8,8 mil. €.
ale primátor nepodpísal zmluvu s dodávateľom v projekte 6. Výzva z marca 2017 na budovanie prvkov zelenej
Modernizácia verejného osvetlenia a tým celý projekt infraštruktúry. Bola možná regenerácia vnútroblokových
zmaril. Peniaze z eurofondov už boli Trebišovu schválené, priestorov sídlisk. Žiadosť o príspevok nebola pripravená
ale nemal kto ich zdvihnúť zo zeme. Vedeniu mesta ušli aj napriek tomu, že mesto má ešte z Kolesárových čias
dôležité termíny. Čas bežal oveľa rýchlejšie, ako čakali. vypracovaný materiál s názvom Trebišovské vody pre ľudí,
Primátor paradoxne dodnes označuje tento projekt ktorý rieši túto problematiku.
za úspešný. Čo tam po tom, že nové svetlá nemáme! 7. Výzva z februára 2017 na preventívne opatrenia na
Operácia sa podarila, pacient zomrel.
ochranu pred povodňami. Boli možné opravy zberných
Europrojekt Obnova mestského parku je druhým kanálov vody v Milhostove. Limit na jednu žiadosť bol 2
príkladom. Poslanci schválili zámer, podanie žiadosti o mil. €.
nenávratný príspevok 750 tis. € z eurofondov a následne aj 8. Výzvy z novembra 2017 a januára 2018 na triedený
dohodu o spolupráci medzi Trebišovom a Sárospatakom. zber komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného
Súčasťou projektu mala byť inventarizácia a označenie odpadu v najmenej rozvinutých okresoch. Bolo možné
950 stromov, vybudovanie móla pre člnkovanie na obstarať triediacu linku, ako aj centrálnu kompostáreň.
jazierku, obnova niektorých chodníkov (skutočná Po 1,5 mil € na každý uvedený projekt.
parková obnova, nielen obyčajné preasfaltovanie čiernym 9. Výzva z novembra 2017 na zber komunálneho a
asfaltom bez odstránenia starých rozbitých podkladov) a biologického odpadu pre najmenej rozvinuté okresy. Bolo
časti osvetlenia, osadenie nových lavičiek a vybudovanie možné vybudovať zberný dvor a kompostovaciu linku s
interiérového detského ihriska a kaviarne v starej športovej kapacitou 2000 ton. Mesto mohlo žiadať 6 mil. Eur.
hale pri futbalovom ihrisku. Žiaľ, opäť všetko zostalo len
Podporili by sme zapojenie Trebišova do každej jednej
pri nesplnených sľuboch a rozčarovaní občanov.
z týchto výziev, keby nám to vedenie mesta navrhlo.
Pritom poslanci urobili pre úspech europrojektov Lenže nenavrhlo...
všetko, čo bolo v ich možnostiach; včas schválili všetko,
Pred komunálnymi voľbami v roku 2014 súčasný
čo mali, takže sa primátor nemal ani na koho vyhovoriť – primátor kritizoval vtedajšie vedenie mesta, že získalo z
čo inak s obľubou robieva a najmä našich poslancov viní eurofondov málo finančných prostriedkov. Nepovedal
zo všetkých svojich neúspechov.
však, že prvé eurofondové obdobie 2007-2013 sa už
Podanie žiadosti o peniaze z eurofondov schvaľuje skončilo a druhé eurofondové obdobie 2014-2020 sa
mestské zastupiteľstvo. Poslanci však môžu rozhodovať ešte len začínalo. Blíži sa koniec aktuálneho volebného
len o žiadostiach, ktoré úradníci pripravia a primátor ich obdobia a primátorove predvolebné sľuby o čerpaní
podanie navrhne. Stáva sa dokonca aj to, že žiadame eurofondov sú naplnené na 0,00 %. Dnes je druhé
primátora o prípravu a predloženie návrhov, a on ich eurofondové obdobie v plnom prúde, a peňazí z
nepripraví a nepredloží; vtedy – hoci máme poslaneckú eurofondov nikde. V období 2015-2018 Mesto Trebišov
väčšinu – ani nemáme o čom hlasovať. A už vôbec nemáme získalo z eurofondov 0 € (slovom: nič). Dobre vedieť, že za
možnosti urobiť nejaké dielo bez primátora. Smutné je, roky 2015-2018 získali doteraz z eurofondov Michalovce
keď podaná žiadosť nie je úspešná. Ale na zaplakanie 4 mil. €, Vranov nad Topľou 5 mil. € a Bardejov 8,6 mil. €.
je, keď mesto žiadosti ani nepripravilo, hoci ponuky z Alebo radšej – lepšie nevedieť...

Ako je to naozaj?
Z mestského priemyselného parku na Cukrovarskej strážnej služby, ktorú si v priemyselnom parku platí
ulici ušiel jediný tam vyrábajúci investor. Firma BLIKA však mesto! Primátor sľuboval zvýšenie zamestnanosti a
zostala mestu na nájomnom dlžná viac než 1 milión €. prílev investorov. Sľuboval ťah na každého a všetkých.
Zatiaľ čo v júli 2016 bol dlh BLIKY na nájomnom 760 tis. Kritizoval svojich predchodcov vo vedení mesta, že
€, v marci 2017 bol už dlh viac než 1 milión €. Namiesto priemyselný park je prázdny, ale vrecká právnikov sú plné.
nekompromisného vymáhania peňazí primátor navrhol Dnes platí rovnakým právnikom rovnaké peniaze a tým
odpustiť BLIKE väčšinu dlhu, a to až 800 tis. €, aj keď potvrdzuje, že bez profesionálnych právnych služieb by
odmietavý názor poslancov na odpustenie
mesto súdne spory v priemyselnom parku
Vedenie mesta neustálo. Ale na rozdiel od minulosti, keď v
dlhu dobre poznal. Stroje z Trebišova pritom
BLIKA odvážala už od júna 2015; vedenie
priemyselnom parku bola aspoň jedna firma
si za rok nič
mesta si za celý ten čas nič nevšimlo,
a zamestnávala aspoň 75 ľudí, sa počas
nevšimlo
dozvedelo sa o tom až od poslancov v apríli
jeho primátorovania priemyselný park
2016, keď už takmer všetko bolo preč a aj
vyprázdnil. Zamestnávateľ aj zamestnanci
poslední z pôvodných 75 zamestnancov BLIKY dostali odišli – zamestnávateľ do Česka a zamestnanci na úrad
výpovede a ostali bez práce. 75 (ne)zamestnancov = 75 práce. A mesto teraz platí ročne 45 tis. € za stráženie
rodín (bez príjmu). Ak by primátor nedovolil dlžníkovi prázdneho priemyselného parku.
odviezť stroje do Česka, BLIKA by tam nemala na čom
Ale – voľby sa blížia – prichádza nový investor. Nie však
vyrábať, musela by ostať v Trebišove a zamestnávať tu ľudí. do mestského priemysel-ného parku, ale – s aktívnou
V júli 2016 sme vyzývali vedenie mesta, aby ešte aspoň pomocou mesta – do súkromných priestorov stavebnej
niečo urobili a zabránili odvozu posledného majetku firmy, ktorá dostala v období 2015-2018 všetky veľké
BLIKY. Neurobili však nič! Pritom ešte v marci 2016 BLIKA mestské zákazky (škola v rómskej osade, umelá tráva na
odvážala z priemyselného parku nielen zariadenie, ale už futbalovom ihrisku, plaváreň...) a ku každej zmluve dostala
aj časti budov. A to všetko pod starostlivým dohľadom aj dodatok o predĺžení termínu dokončenia a zvýšení ceny
zákazky. Tej firmy, voči ktorej mesto pri jej oneskoreniach
neuplatňuje žiadne sankcie, aj keď by podľa zmluvy
mohlo; tej firmy, ktorá mestu fakturovala výmenu 10
veľkých panelov na streche plavárne, hoci nič nevymenila
a mesto jej bez váhania zaplatilo zo štátnej dotácie, hoci
vedelo, že sa nič nevymenilo. Každé nové pracovné miesto
v Trebišove je dobré, ale stratu nájomného pre mesto od
BLIKY nový investor nevyrovná nikdy, lebo nebude platiť
do mestskej, ale do súkromnej kasy. Stráženie prázdneho
mestského priemyselného parku zaplatíme my všetci.
Konateľom u nového investora v súkromných priestoroch
je primátorov otec. Tak prečo to vlastne primátor pustil
BLIKU z Trebišova aj napriek dlhu 1 milión €?

Počuli ste o nás, že...
...o podzemných kontajneroch a riešení problematiky poslancoch opäť odhalí vinníkov tohto úspechu .
komunálneho odpadu len rozprávame a nič pre to
Nezriedka sa stáva, že po tom, čo žiadame primátora
nerobíme. Pravda je však taká, že z poslaneckých lavíc o dodržiavanie zákonov a pravidiel, nás „jeho ľudia“
žiadny projekt nenapíšeme a žiadnu žiadosť za mesto obviňujú dobre že nie zo sabotáže proti celému mestu.
podať nemôžeme. Po dlhšom čase, začiatkom leta, nás Lenže našich poslancov ste nezvolili na to, aby hlasovali
vedenie mesta informovalo, že uvažuje o zapojení mesta do slepo a hlucho. Ľudia, ktorým nevyhovuje naša poslanecká
eurofondovej výzvy. Išlo o Triedený zber komunálneho práca v mestskom zastupiteľstve, ani naše odhaľovanie
odpadu. Predmetom projektu mala byť
pravdy a poukazovanie na prešľapy a kauzy
Mesto
čiastočná stavebná rekonštrukcia zberného
mestskej vrchnosti, nikdy o nás nebudú
dvora v Technických službách spojená s sa opäť dostalo hovoriť objektívne. Ale nech si spytuje
obstaraním novej techniky. Podmienkou do časovej tiesne svedomie každý, kto sa nás snaží vo Vašich
podania žiadosti o peniaze z eurofondov
očiach očierňovať namiesto toho, aby – keď už
bolo ukončenie verejného obstarávania. Všetko, čo naši nehovorí pravdu – radšej mlčal. Verte iba tomu, čo vidíte
poslanci v tejto veci mohli urobiť, urobili, a to včas. v meste a na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, nie
Schvaľovali sme však zbytočne. Nepodarilo sa, mesto sa tomu, čo nepravdivé ste si o nás prečítali na internete a v
opäť dostalo do časovej tiesne, termín 15.8.2018 nestihlo. mestskom infoliste, alebo ste o nás počuli. Nepotrebujete
Ďalší pacient zomrel a dá sa očakávať, že aj tento projekt predsa cudzie oči na to, aby ste videli, aká je skutočnosť
bude vedenie mesta hodnotiť ako úspešný. A v našich a pravda o Trebišove.

www.TrebisovNahlas.sk
Objednávateľ: TREBIŠOV NAHLAS, Parková 3366/8, 075 01 Trebišov, IČO: 42330254. Dodávateľ: PRINTON s.r.o., Školská 668, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 31665250.

