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MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SÍDLISKO KVP
bola zriadená v zmysle zákona 401/1990 o meste Košice v roku 1990, voľbou
starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva.
Mestská časť je 3. najväčšou mestskou časťou Košíc v počte obyvateľov,
k 31. 12. 2006 tu žilo 25 784 obyvateľov s trvalým pobytom. Vzdialená je asi
6 km západne od centra mesta. Zo severnej a severozápadnej strany je sídlisko
obklopené

lesmi

a poliami,

s vynikajúcimi

terénmi

pre

turistiku

a cykloturistiku. Z niektorých miest sídliska je krásny výhľad na Kojšovú
hoľu. Výstavba sídliska sa začala začiatkom roku 1980. Bytovú zástavbu
tvorí cca 8 000 bytových jednotiek na ploche 1,97 km2, umiestnených
v panelových domoch postavených v rokoch 1983 – 1989. Na Klimkovičovej
ulici sa v roku 1995 začalo s výstavbou atypických bytových domov a jej
úspešným ukončením pribudlo na sídlisku viac ako 200 nových bytov.
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Mestská časť je klasickým sídliskom bez priemyslu. Hospodársky potenciál
tvoria malé súkromné firmy prevažne charakteru obchodu a služieb, ktoré získali
na kvalite dokončením obchodných centier koncom minulého storočia, čo prispelo
spolu so zlepšením životného prostredia k väčšiemu záujmu o bývanie v našej
mestskej časti. Sme jedinou „veľkou" mestskou časťou, ktorá si sama zabezpečuje
čistotu, starostlivosť o zeleň, o komunikácie a zimnú údržbu.
Keďže je naše sídlisko mladé, bola realizovaná za účelom športového
vyžitia hlavne dorastajúcej generácie výstavba špecializovaných športových
ihrísk s oplotením. Možnosti športového vyžitia poskytujú aj Tenisový klub
pod Wuppertálskou ulicou, tenisové „kurty“ v Drocárovom parku a Športovo –
relaxačné centrum na Čordákovej ulici, či rekondičné centrum FIT štúdio
na Cottbuskej ulici. V MČ je tradíciou organizovať športové turnaje pre deti
dospelých v rôznych druhoch športu napr. O putovný pohár Starostu MČ
Košice – Sídlisko KVP v malom futbale, hádzanej, basketbale, florbale a pod.
Oblasť výchovy a vzdelávania je zastúpená piatimi materskými školami
a štyrmi základnými školami ( ZŠ na ul. Jána Pavla II je bezbariérová)
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V mestskej časti je zastúpené aj cirkevné
školstvo a to MŠ na Hemerkovej ulici a Spojenou školou sv. košických
mučeníkov na Čordákovej ul. 50., v ktorej okrem základnej školy je umiestnené
aj gymnázium. Súkromné školstvo reprezentujú MŠ na Čordákovej ulici
a súkromná základná škola HUMAN na Starozagorskej ul. 8. Centrum
voľného času Technik na Starozagorskej v priestoroch ZŠ. Na každej ZŠ
sú umiestnené pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice, v obchodnom centre
na Hemerkovej je umiestnená pobočka Mestskej knižnice Jána Bocatia.
V čase návštevy Jána Pavla II. v roku 1995 bola v našej MČ ukončená
výstavba kláštora Rádu bosých Karmelitánok s kaplnkou, ktorá dnes slúži aj
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veriacim MČ. V štádiu výstavby sa nachádza farský kostol s už ukončeným
pastoračným centrom na Triede KVP.
V budove polikliniky na Tr. KVP svoje služby občanom poskytujú
neštátni lekári v odboroch všeobecného lekárstva a všetkých špeciálnych
oddelení. V rámci nej poskytuje svoje služby aj biochemicko-hematologické
laboratórium a röntgenologické oddelenie.
V roku 2008 bola na našom sídlisku otvorená aj nová moderná poliklinika
ProCare.
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Základné údaje
Kraj :

Košický kraj

Okres :

Košice II

Región :

Abov

Poloha: :

48° 40' s.š. - 21° 08' v.d.

Rozloha :

1,8 km²

Počet obyvateľov :

25 325 - (12 356 – mužov, 12 971 – žien)

Hustota obyvateľstva :

14 407 obyvateľov/km2

Počet ulíc:

21

Prvá písomná zmienka:

1980

Mestské

časti Košíc
Košíc

4

SYMBOLY MČ KOŠICE – SÍDLISKO KVP
V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov má mať každá obec ( časť obce, mesto, mestská časť ) vlastné
symboly a návrh týchto symbolov predkladá ministerstvu vnútra na zápis do
Heraldického registra Slovenskej republiky.
Symboly

mestskej časti

sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej

republiky pod signatúrou K - 283/2008.
Dňa 26. augusta 2008 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko
KVP uznesením č. 136-26/8-2008 schválilo symboly mestskej časti tak, ako sú
zapísané v Heraldickom registri SR a zároveň poverilo starostu mestskej časti
k predloženiu týchto symbolov Mestu Košice, za účelom prijatia všeobecne záväzného
nariadenia o erbe a vlajke. Po predložení symbolov Mestu Košice – schvaľovacím
procesom v súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a Štatútom mesta Košice, Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení č. 107 o erbe a vlajke mestskej časti.
Uvedené symboly Mestská časť Košice – Sídlisko KVP používa pri výkone
samosprávy.
Pre mestskú časť návrh symbolov spracoval kunsthistorik Gabriel Kládek
na základe starých historických prameňov, ktoré siahajú až do obdobia 13. storočia.
Historické pramene uvádzajú, že popri dvoch dedinách Košiciach a Myslave
existovala aj ďalšia obrábaná zem (terra), ktorá sa od roku 1292 uvádza ako terra
Gurbuch. Názov zeme Gurbuch je slovanského pôvodu a vznikol podľa hrabového
porastu. Bolo to územie na juhovýchodnom okraji Čierneho lesa - zem Hrabovec, ktoré
bolo poľnohospodársky obrábané a bezpochyby aj zaľudnené. V súčasnosti je na tomto
území vybudované naše sídlisko.

5

Erb - v modrom štíte zlatý hrabový trojlist.

Erb

Vlajka
Vlajka mestskej časti má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu,
ktorého žrďová časť je žlto - modro delená, vejúca časť pozostáva z dvoch pozdĺžnych
pruhov modrého a žltého. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončen0á je tromi cípmi, t j.
dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.
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Znaková zástava

Koruhva

Štandarda starostu

Veľká koruhva

Vypracovali : Gabriel KLADEK a Matej KLADEK
r. 2008
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Daniel Rusnák
starosta MČ Košice – Sídlisko KVP

Ing. Iveta Kijevská
prednostka MÚ MČ Košice
– Sídlisko KVP

Martin Boritáš
zástupca starostu MČ Košice
– Sídlisko KVP
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach vo volebnom období 2006 – 2010
zastúpené poslancami, ktorých volili obyvatelia mestskej časti Košice Sídlisko KVP
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva podľa
volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
Číslo
voleb. Por.
obvodu číslo

Meno a priezvisko
kandidáta

Politická strana, politické hnutie
Počet
alebo koalícia, ktorá kandidáta 3) platných
navrhla alebo nezávislý kandidát
hlasov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13

1

Alfonz Halenár

Nezávislý kandidát

1828

13

2

Mária Gamcová

SMER - sociálna demokracia
Slobodné fórum
Ľudová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko
Slovenská národná strana

1786

13

3

Daniel Rusnák

Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická
strana
Kresťanskodemokratické hnutie
Strana maďarskej koalície - Magyar
Koalíció Pártja

1710

13

4

Martin Boritáš

Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická
strana
Kresťanskodemokratické hnutie
Strana maďarskej koalície - Magyar
Koalíció Pártja

1325

13

5

Iveta Kijevská

Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická
strana
Kresťanskodemokratické hnutie
Strana maďarskej koalície - Magyar
Koalíció Pártja

985
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Daniel Rusnák
Poslanec
Poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Predseda Rady starostov - člen Mestskej rady v Košiciach
Starosta Mestskej časti Sídlisko KVP
Vek: 46 ročný
Povolanie: starosta
Volebný obvod č. 13 - Sídlisko KVP
Kandidoval za: koalíciu SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP
Poslanecký
Poslanecký klub: KDH
Člen komisie cirkví
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Ing.
Ing. Iveta Kijevská
Poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Vek: 43 ročná
Povolanie: ekonómka
Volebný obvod č. 13 - sídlisko KVP
Kandidoval za: koalíciu SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP
Poslanecký klub: SDKÚ-DS, SMK-MKP
Členka - finančnej komisie a komisie pre zmiernenie dopadu
hospodárskej krízy
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Martin Boritáš
Poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Vek: 54 ročný
Povolanie: zástupca starostu
Volebný obvod č. 13 - Sídlisko KVP
Kandidoval za: koalíciu SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP
Poslanecký klub: KDH
Člen Legislatívno-právnej komisie
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Ing. Mária Gamcová, PhD.
Poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Vek: 41 ročná
Povolanie: vysokoškolský pedagóg
Volebný obvod č. 13 - Sídlisko KVP
Kandidovala za: koalíciu SMER-SD, SF, ĽS-HZDS, SNS
Poslanecký klub: SF
Členka sociálnej a bytovej komisie
Členka komisie školstva, športu a mládeže
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Ing. Alfonz Halenár
Poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Vek: 51 ročný
Povolanie: predajca výpočtovej techniky
Volebný obvod č. 13 - sídlisko KVP
Kandidoval za: NEKA
Poslanecký klub:
klub: nezaradený
Člen komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany
zdravia
Člen komisie dopravy a výstavby
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Miestne zastupiteľstvo v roku 2008
Poslanci za I. okrsok

Martin Boritáš - KDH
zástupca starostu

Alice Cinculová – SMK

Agáta Grančičová - SMER SD

František Piasecký KDH

Ing. Ján Polák SDKÚ
SDKÚ - DS
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Poslanci za II. okrsok

Ing. Ján Bugoš - SDKÚ - DS

Ing.Dušan Cais,
Cais NEKA

Ing. Albína Fülöpová - SDKÚ
SDKÚ-DS

doc.RNDr. Alexander Hudák PhD. - SMER SD

Ing. Milan Pach - KDH

Ing. Marta Szanyiová - SMK
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Poslanci za III. okrsok

Roman Adamčík - KDH

Terezia Hajasová - SMK

RNDr. Vladimír Kokarda PhD. - SDKÚSDKÚ-DS

Július Pallér - SMK

Mgr. Mária Sadovská - KDH

Ing. Jolana Šuleková - SDKÚ
SDKÚ-DS
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Poslanci za IV. okrsok

Ing. Jozef Bocan - SDKÚSDKÚ-DS

Ing. Tibor Boroš - SDKÚ
SDKÚ-DS

Alžbeta Bukatová - SMER SD

Ingrid Dobošová - SDKÚ
SDKÚ-DS

Iveta Zelinková - SMER SD
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Ing. Anna Hóková
Miestna kontrolórka
kontrolórka

Miestny kontrolór vykonáva predovšetkým kontrolu zákonnosti,
účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s
majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý
mestská časť užíva podľa osobitných predpisov a vykonáva kontrolu
príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti.
V priebehu roka 2008 sa vykonávali kontroly podľa schválených plánov
kontrolnej činnosti, ktoré boli zákonným spôsobom zverejnené. Plánované kontroly
nadväzovali na predchádzajúce výsledky a obsahovali aj dôležitú oblasť – kontrolu
splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou
kontrolou.
Okrem plánovaných a schválených kontrol boli vykonané 2 mimoriadne
kontroly na základe vlastného podnetu a legislatívnych zmien, uvedené sú v zozname
pod číslom 4 a 21.
Výsledky kontrol vykonaných v priebehu roka 2008 boli predkladané priamo
miestnemu zastupiteľstvu na zasadnutiach MZ v roku 2008. Podrobné informácie
o jednotlivých kontrolách boli popísané v správach predkladaných na zasadnutia. Boli
to tieto kontroly:
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1/ Kontrola plnenia uznesení MZ prijatých v roku 2007.
2/ Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií za obdobie od 01.10. 2007 do
31.12. 2007.
3/ Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP za obdobie
od 1.1. 2007 do 31.12. 2007 (sociálny referát).
4/ Kontrola plnenia zmluvy o dielo č. 68/11/2007-VDaŽP, ktorej predmetom bola
výsadba stromov na sídlisku KVP v sume 484.500,- Sk.
5/ Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP za obdobie
od 1.1. 2007 do 31.12. 2007 (referát kultúry)
6/ Kontrola vybavovania sťažností v roku 2007
7/ Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrole v roku 2007 – inventarizácia majetku.
8/ Kontrola dodržania postupov vo verejnom obstarávaní pri výstavbe parkovísk v
MČ Košice – Sídlisko KVP v roku 2007.
9/ Kontrola plnenia rozpočtu MČ za obdobie od 01.01. 2008 do 31. 03. 2008.
10/ Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií za obdobie od 01.01. 2008 do
31.03. 2008.
11/ Kontrola dodržiavania právnych predpisov v oblasti požiarnej ochrany.
12/ Kontrola dodržiavania VZN, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice – Sídlisko
KVP na trhovisku na Moskovskej triede.
13/ Kontrola stavu pokladničnej hotovosti dňa 23.06. 2008.
14/ Kontrola plnenia rozpočtu MČ za obdobie od 1. 1. 2008 do 30.06. 2008.
15/ Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrole Všeobecne záväzných nariadení MČ Košice – Sídlisko KVP.
16/ Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrole interných predpisov v roku 2007.
17/ Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrole evidencie žiadostí o poskytnutie informácií v roku 2007.
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18/ Kontrola príjmov mestskej časti za uverejňovanie reklám a inzerátov v občasníku
KVAPKA v období od 01.01. 2008 do 31.07. 2008.
19/ Kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených
v roku 2008.
20/ Kontrola dodržiavania § 152 Zákonníka práce – stravovanie zamestnancov MČ
v roku 2008.
21/ Kontrola organizačného zabezpečenia dodržania príslušných právnych predpisov
v oblasti zavedenia eura v podmienkach Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.
22/ Kontrola plnenia rozpočtu MČ za obdobie od 01.01. 2007 do 30.09. 2008.
23/ Kontrola dodržiavania zásad nakladania s finančnými prostriedkami v sociálnej
oblasti v mesiaci marec 2008.
24/ Kontrola nájomných zmlúv (nebytové priestory) výberovým spôsobom.
25/ Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií za obdobie od 01.07. 2008 do
30.07. 2008
Okrem týchto kontrol v zmysle zákona o obecnom zriadení v roku 2008 bolo
vypracované :
a) Odborné stanovisko miestneho kontrolóra k predpokladanému čerpaniu
investičného úveru vo výške 3.676.100,- Sk na mobilnú plochu, ktoré bolo
predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 26.02. 2008
b) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2007, ktorá bolo predložená na rokovanie
miestneho zastupiteľstva dňa 26.02. 2008
c) Stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
za rok 2007, ktoré bolo predložené na rokovanie MZ dňa 29.04. 2008
d) Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok
2009, ktoré bolo predložené na rokovanie MZ dňa 16.12. 2008.
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Úloha prevencie bude predstavovať aj naďalej významnú časť
v kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky. Pri správnej aplikácii
preventívnych

opatrení

cez

stretnutia

kontrolórky s vedúcim

zamestnancami a zamestnancami úradu, tak ako boli organizované v roku
2008, môžu byť tieto prínosom pri hospodárení s verejnými prostriedkami
mestskej časti.
Ing. Anna Hóková
Miestna kontrolórka
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Miestna rada
Martin Boritáš - zástupca starostu MČ Košice – Sídlisko
KVP
Ing. Jozef Bocan - predseda komisie verejného poriadku
Ing. Tibor Boroš - predseda finančnej komisie
Ing. Albína Fülöpová - predseda komisie pre rozvoj mestskej
časti a podnikanie
Terézia Hajasová - predseda sociálnej a zdravotnej komisie
Július Pallér - predseda komisie výstavby, dopravy a
životného prostredia
Mgr. Mária Sadovská - predseda komisie kultúry,
vzdelávania a športu
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Komisie pri MZ MČ Košice – Sídlisko KVP
§ 15 ods. 2
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
„Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených
obecným zastupiteľstvom“.

Finančná komisia:
komisia:
1. Ing. Tibor Boroš - predseda

- Janigova 21

2. Ing. Jolana Šuleková

- Húskova 9

3. Ing. Marta Szanyiová

- Čordákova 11

4. Roman Adamčík

- Klimkovičova 1

5. doc.RNDr.Alexander Hudák, PhD. - Čordákova 36
6. Ing. Ján Bugoš

- Čordákova 30

7. Alica Cinculová

- Dénešova 29

8. Ing. Dušan Cais

- Klimkovičova 14 (uzn. MZ č. 58/2-26/6-2007)

Ďalšie osoby - neposlanci :
1. Ing. Roman Matoušek

- Drábova 14

2. Juraj Čiták

- Stierova 3

3. Ing. Ján Gebe

- Bauerova 38

4. Ing. Jozef Vrábeľ

- Starozagorská 7

5. Ing. Lenka Labancová

- Zombova 27

6. Mária Eperješiová

- Dénešova 57 (uzn. MZ č. 50/1-24/4-2007)

Spolu : 14 členov komisie

24

Sociálna a zdravotná komisia :
1. Terézia Hajasová - predseda

- Hemerkova 14

2. Ingrid Dobošová

- Titogradská 10

3. Ing. Jolana Šuleková

- Húskova 9

4. Ing. Milan Pach

- Čordákova 12

5. Alžbeta Bukatová

- Cottbuská 20

6. Agáta Grančičová

- Dénešova 69

7. Ing. Ján Bugoš

- Čordákova 30

Ďalšie osoby – neposlanci :
1. Mgr. Beáta Ruszinyáková

- Wurmova 11

2. Ing. Denisa Hattalová

- Bauerova 18 (uzn. MZ č. 122/2b-29/4-2008)

3. Helena Klímová

- Stierova 9

4. Mária Hančariková

- Cottbuská 32

5. Štefánia Kulhanová

- Stierova 3

6. MUDr. Ladislav Virág

- Jasuschova 10

7. MUDr. Valéria Vasiľová

- Huncovská 6 (uzn. MZ č. 146/3b-26/8-2008)

Spolu : 14 členov komisie
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Komisia pre rozvoj
rozvoj mestskej časti a podnikanie :
1. Ing. Albína Fülopová - predseda

- Jasuschova 10

2. Ing. Ján Bugoš

- Čordákova 30

3. Ing. Marta Szanyiová

- Čordákova 11

4. František Piasecký

- Drábova 4

5. Agáta Grančičová

- Dénešova 69

Ďalšie osoby - neposlanci :
1. PhDr. Anna Stančáková

- Klimkovičova 33

2. Nadežda Obermannová

- Jasuschova 10

Spolu : 7 členov komisie
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Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia :
1. Július Pallér - predseda

- Hemerkova 35

2. Ing. Jozef Bocan

- Cottbuská 7

3. František Piasecký

- Drábova 4

4. doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD. - Čordákova 36
5. Ing. Ján Polák

- Wurmova 2 (uzn. MZ č. 146/1b-26/8-2008)

Ďalšie osoby – neposlanci :
1. Ing. Štefan Dutko

- Bardejovská 6

2. Ing. Mária Jergová

- Húskova 7

3. Ing. Roman Matoušek

- Drábova 14

4. Ing. Pavel Titl

- Trieda KVP 1

5. MUDr. Ladislav Virág

- Jasuschova 10

6. Jozef Kozel

- Bauerova 4

7. Ing. Pavol Berinšter

- Dénešova 1

8. Ing. Juraj Horkay

- Wuppertálska 1

Spolu : 13 členov komisie
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Komisia kultúry, vzdelávania a športu:
športu:
1. Mgr. Mária Sadovská - predseda

- Hemerkova 20

2. Ing. Milan Pach

- Čordákova 12

3. Iveta Zelinková

- Wuppertálska 1

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na svojom XVI.
zasadnutí dňa 21.10.2008 prijalo uznesenie č. 155/3a,b – 21/10-2008, ktorým:
a) odvoláva na vlastnú žiadosť z Komisie kultúry, vzdelávania a športu poslanca
Romana Adamčíka,
b) odvoláva z dôvodu neúčasti na zasadnutiach Komisie kultúry, vzdelávania
a športu poslankyňu Alicu Cinculovú.

Ďalšie osoby – neposlanci :
1. Mgr. Tamara Tóthová

- Wurmova 6

2. Mgr. Stanislav Takáč ml.

- Cottbuská 1

3. Vlastimil Borufka

- Jasuschova 4

4. Mgr. Henrieta Tongeľová

- Drábova 12

Spolu : 7 členov komisie

28

Komisia verejného poriadku :
1. Ing. Jozef Bocan - predseda

- Cottbuská 7

2. RNDr. Vladimír Kokarda, PhD.

- Hemerkova 4

3. Ingrid Dobošová

- Titogradská 10

4. Július Pallér

- Hemerkova 35

5. Alžbeta Bukatová

- Cottbuská 20

Ďalšie osoby - neposlanci :
1. Mgr. Ľubomír Kopčo

- Čordákova 22

2. Mária Hančariková

- Cottbuská 32

3. Zoltán Bukata

- Cottbuská 20

4. Ján Hacko

- Čordákova 38

5. Ján Magnes

- Dénešova 85

6. Mgr. Peter Tvrdý

- Povstanie českého ľudu 7

7. Ladislav Papp

- Talinská 9

8. Ing. Miroslav Juríček

- Čordákova 1

Spolu : 13 členov komisie
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V roku 2008 - druhom roku volebného obdobia sa v Mestskej časti Košice Sídlisko KVP uskutočnili nasledovné zasadnutia miestnej rady a miestneho
zastupiteľstva.

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP je iniciatívny,
výkonný a kontrolný orgán miestneho zastupiteľstva a poradný orgán
starostu mestskej časti.
V roku 2008 zasadala v nasledovných termínoch :
13. zasadnutie dňa 15. januára
14. zasadnutie dňa 12. februára
15. zasadnutie dňa 13. marca
16. zasadnutie dňa 15. apríla
17. zasadnutie dňa 13. mája
18. zasadnutie dňa 5. júna
19. zasadnutie dňa 15. júla
20. zasadnutie dňa 12. augusta
21. zasadnutie dňa 16. septembra
22. zasadnutie dňa 7. októbra
23. zasadnutie dňa 4. novembra
24. zasadnutie dňa 2. decembra

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor Mestskej časti Košice Sídlisko KVP zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách
obyvateľmi mestskej časti. Funkčné obdobie zastupiteľstva je štvorročné.
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V roku 2008 tento orgán mestskej časti zasadal nasledovne:
XI. zasadnutie dňa 5. februára - bolo zvolané ako mimoriadne zasadnutie k
voľbe miestneho kontrolóra. Uznesením MZ
č.93-5/2-2008 poslanci v zmysle § 7 ods.4
zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice
a § 18a zákona SNR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolili Miestneho kontrolóra Mestskej časti
Košice – Sídlisko KVP Ing. Annu Hókovú
s účinnosťou od 1.3.2008 na funkčné obdobie 6
rokov.

XII. zasadnutie dňa 26. februára - poslanecký zbor na tomto zasadnutí uznesením
schválil realizáciu mobilnej ľadovej plochy , I.
rozpočtu na rok 2008, súhlasil so zmenou
Regulačného plánu na Moskovskej triede KVP
Košice, schválil žiadosti o poskytnutie dotácií
a Sadzobník poplatkov za uverejňovanie
reklám a inzerátov v občasníku Kvapka.

XIII. zasadnutie dňa 29. apríla - na tomto zasadnutí zastupiteľstvo schválilo
záverečný účet mestskej časti za rok 2007 bez
výhrad, vzalo na vedomie čerpanie rozpočtu
príjmov a výdavkov, bilanciu aktív a pasív,
tvorbu a

použitie

rezervného fondu

k 31.12.2007, správy o činnosti Senior klubu a
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Klubu kresťanských dôchodcov sv. Jozefa na
KVP za rok 2007 a plán ich činností na rok
2008, ďalej schválilo VZN, ktorým sa

upravujú podmienky predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach –
trhový

poriadok,

doplnenie

Zásad

hospodárenia s majetkom mestskej časti a
investičný zámer výstavby garážového domu na
Dénešovej ulici za OC Jednota.

XIV. zasadnutie dňa 17. júna - poslanci schválili II. úpravu rozpočtu a úpravu
použitia rezervného fondu na rok 2008, dotácie
na základe predložených žiadostí, odkúpenie
nehnuteľností mesta Košice - bývalej materskej
škôlky a jaslí v Drocárovom parku za účelom
vybudovania Senior centra pre starších ľudí,
seniorov a dôchodcov a vzali na vedomie správy
Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice KVP a Mestskej polície Košice - stanice KVP o
bezpečnostnej situácii na našom sídlisku.

XV. zasadnutie dňa 26. augusta - v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov miestne
zastupiteľstvo vzalo na vedomie zánik mandátu
poslankyne MUDr. Valérie Vasiľovej z dôvodu
zmeny

trvalého pobytu a overilo

platnosť

nastúpenia náhradníka vo volebnom obvode č.1
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Ing. Jána Poláka, schválilo symboly mestskej časti
- erb a vlajku tak, ako sú zapísané v Heraldickom
registri SR, ďalej návrh na udelenie ceny KSK
Ing.

Vladimírovi

Urbanovi

za

celoživotné

výsledky v kultúrnej a umeleckej činnosti - oblasť
folklórneho umenia a práca s mládežou, schválilo
III. úpravu rozpočtu na rok 2008 a spoluúčasť
mestskej časti pri financovaní projektu zo
štrukturálnych fondov EÚ v rámci „Operačného
programu zamestnanosť a sociálna inklúzia“ vo
výške 5 % z celkových výdavkov.

XVI. zasadnutie dňa 21. októbra - poslanecký zbor schválil IV. úpravu rozpočtu na
rok 2008, zmeny a doplnenie VZN o čistote na
území mestskej časti týkajúce sa obmedzenia
používania zábavnej pyrotechniky, podmienok
predaja, podávania a požívania alkoholických
nápojov a zákazu

požívania alkoholických

nápojov v určenom čase a na vymedzených
verejných

priestranstvách,

a

tiež

súhlasil

s odpredajom pozemkov na Drábovej ulici za
účelom výstavby dvojgaráži.

XVII. zasadnutie dňa 16.decembra - uznesením MZ č. 162-16/12-2008 miestne
zastupiteľstvo schválilo rozpočet mestskej
časti na rok 2009 a vzalo na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2010, 2011.
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Poslanci ďalej schválili zmeny VZN mestskej
časti v súvislosti s prechodom na menu
euro, zmenu Zásad

obsadzovania

nebytových priestorov vo vlastníctve a
v správe mestskej časti a vzali na vedomie
Správy Obvodného oddelenia PZ Košice Sídlisko KVP a Mestskej polície Košice stanice KVP o bezpečnostnej situácií na
sídlisku KVP. V zmysle zákona č.596/2003
Z. z. o štátnej správe

v

školstve a

školskej samospráve v platnom znení
zastupiteľstvo delegovalo

Ing. Albínu

Fülöpovú za členku Rady školy pri ZŠ na ul.
Jána Pavla II.
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Ekonomické oddelenie
Euro klope na dvere
1. januára 1999 sa euro stalo spoločnou menou pre viac ako 300
miliónov Európanov. Dnes sú eurové bankovky a eurové mince zákonným platidlom
v 13 z 27 členských štátov Európskej únie. Aj Slovensko prijalo od 1.1.2009 euro ako
národnú menu. Je to dôležitý krok a zároveň náročná výzva aj pre všetky organizácie,
nevynímajúc našu MČ.
MČ je plne pripravená zabezpečiť plynulé
zavedenie

eura

na

miestnej

úrovni

,

preberá

zodpovednosť za hlavné zavedenie eura na úseku
všetkých kompetencií, právomocí a úloh, ktoré budú
zavedením eura dotknuté, a to voči všetkým externým
a interným partnerom. Dôležitú úlohu zohráva MČ aj
vo funkcii zamestnávateľa, kde preberá zodpovednosť
predovšetkým

za

podrobné

informovanie

svojich

zamestnancov.
Za
zodpovedala

prípravu

na hladké

pracovná

zavedenie

skupina

eura

(eurotím)

v nasledujúcom zložení:
Vedúca skupiny :
• Ing.
Ing. Iveta Kijevská – prednostka MÚ.
Členovia skupiny :
• Bc. Ľudmila Nogová - ekonomická oblasť,
• Bc. Roksolana Tomčová – kultúrna oblasť,
• Mgr. Alica Schutzová – sociálna oblasť,
• Ing. Jana Timková – informačno - technická oblasť,
• JUDr. Lívia Varádyová – správa majetku,
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• JUDr. Magdaléna Balážová - legislatívno-právna oblasť, dohľad
a kontrola.
Úlohou tejto skupiny bolo koordinovanie úloh, vyplývajúcich z Plánu
zavedenia eura v podmienkach Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.
Dohľad a kontrolu nad dodržiavaním pravidiel a povinnosti pri príprave na
prechod a pri prechode na euro vykonávali orgány dohľadu, ktorými na účely tohto
zákona sú Národná banka Slovenska, Slovenská obchodná inšpekcia, cenové
kontrolné orgány, orgány vo veciach ochrany spotrebiteľa:
spotrebiteľa: Zákon č. 266/2005 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľk
diaľkuu a Zákon č. 510/2002 Z. z.
o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súčasťou predmetu dohľadu a kontroly v rozsahu ustanovenej pôsobnosti
orgánov dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľov a v oblasti cien je aj duálne
zobrazovanie, ako aj premena, prepočet a zaokrúhľovanie peňažných súm
a majetkových hodnôt zo slovenskej meny na ekvivalent v eurách v rámci prechodu na
euro.

Programové rozpočtovanie v našej MČ
MČ Košice –Sídlisko KVP ako súčasť verejnej správy pristúpila pri tvorbe
rozpočtu na rok 2009 a roky nasledujúce k programovému rozpočtovaniu. Jedná
sa o strategické plánovanie, ktoré bude vytvárať rámec pre programové rozpočtovanie
a alokáciu verejných zdrojov. Programové rozpočtovanie nie je ničím novým pre
krajiny OECD, Nový Zéland, či USA (Texas, Severná Karolína). Od roku 2004
sa používa na Slovensku v ústrednej štátnej správe a od roku 2009 začína používať
programové rozpočtovanie aj územná samospráva.
Programové rozpočtovanie je orientované na ciele – systém plánovania
a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovanými zdrojmi
(rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami
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realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu samosprávy. Je to rozpočet,
ktorý alokuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí a kladie dôraz
na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.
V programovom rozpočte na roky 2009 – 2011 budú výdavky nášho sídliska
alokované do 10 programov:
1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Interné služby
3. Služby občanom
4. Miestne komunikácie
5. Vzdelávanie
6. Šport
7. Kultúra
8. Prostredie pre život
9. Sociálne služby
10. Administratíva
Obsahom týchto programov a ich častí sú konkrétne merateľné ciele, plánované
výstupy a výsledky práce mestskej časti v nasledujúcich troch rokoch.
Cieľom rozpočtovania je:
• zlepšiť rozpočtový rozhodovací proces,
• zvýšiť zodpovednosť správcov verejných prostriedkov za ich alokáciu,
• transparentnosť

–

možnosť

posúdiť

efektívnosť

a účinnosť

vynakladaných verejných zdrojov.
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Hospodárenie MČ Košice – Sídlisko KVP za rok 2008
MČ mala v roku 2008 po úpravách rozpočtu v zmysle platných právnych
predpisov a zásad celkový rozpočet vyrovnaný.
Celkové príjmy vrátane finančných operácii boli v roku 2008 rozpočtované vo
výške 50 164 000,- Sk. Skutočnosť dosiahla 99,9

% plnenie, čo v absolútnom

vyjadrení predstavuje čiastku 50 110 358,04 Sk.
Celkové výdavky vzhľadom k vyrovnanému rozpočtu boli vo výške
50 164 000,- Sk, skutočnosť dosiahla 94,4 % plnenie, čo činí 47 362 141,46 Sk.
Z celkových vyššie uvedených výdavkov MČ investovala do majetku v rámci
realizácie investičných akcií sumu 13 380 844,40 Sk.
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Oddelenie správy majetku
V roku 2008 pribudli noví nájomcovia nebytových priestorov v budove
miestneho úradu – Kozmetika, nájomca Jana M o l n á r o v á, Obchodné centrum
III. Hemerkova 36, Košice - Predajňa elektroniky, nájomca Omar H a s s a n.
MZ mesta Košice schválilo odpredaj bývalej materskej školy v Drocárovom
parku č. 2 v Košiciach pre Mestskú časť Košice - Sídlisko KVP na vybudovanie Senior
centra s celomestskou pôsobnosťou a zakúpila sa mobilná ľadová plocha, ktorá
je nainštalovaná v Drocárovom parku.
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Podnikateľské oddelenie
Oddelenie podnikateľských činností sa v rámci svojich kompetencií zaoberá
týmito činnosťami :
-

pripravuje rozhodnutia a vydáva stanoviská k zámeru podnikateľskej činnosti,

-

vydáva vyjadrenie pre ÚPSVaR k podnikaniu vo vlastnom byte,

-

schvaľuje ordinačné hodiny pre neštátne zdravotnícke zariadenia v zmysle
zákona o zdravotnej starostlivosti,

-

schvaľuje čas predaja, prevádzky služieb a výrobných činností, výnimky
z prevádzkovej doby pre prevádzky obchodu a služieb v zmysle VZN
o podmienkach podnikania a o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných
prevádzkach a prevádzkach služieb na území MČ Košice - Sídlisko KVP,

-

vykonáva kontrolnú činnosť podnikateľských subjektov na území mestskej časti ,

-

vybavuje podnety, sťažnosti a petície občanov týkajúcich sa hlavne nedostatkov
v oblasti poskytovania služieb na území mestskej časti,

-

eviduje činnosť podnikateľskej sféry na území mestskej časti ,

-

eviduje zrušenie prevádzok,

-

udeľuje licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných
prístrojov,

-

vydáva

osvedčenia

samostatne

hospodáriacim

roľnikom

a pridelenie

identifikačného čísla.
-

vydáva povolenia na predaj na príležitostných trhoch, trhoviskách, vykonáva
obchodný dozor,

-

vybavuje podnety a sťažnosti upozorňujúce na nedostatky v predaji na trhovisku,

-

zabezpečuje dodržiavanie poriadku, čistoty a bezpečnosti na trhovisku,

-

zabezpečuje výber tržieb za prenájom trhových miest.
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Okrem vyššie uvedených činností spolupracuje pri tvorbe a návrhu zmeny VZN
MČ Košice – Sídlisko KVP so zmenami zákonov v súčinnosti s orgánmi miestneho
zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP.
Mestská časť je veľké, pekné sídlisko bez priemyslu a hospodársky potenciál tu
tvoria malé súkromné firmy prevažne charakteru obchodu a služieb, ktoré získali na
kvalite vybudovaním obchodných centier. Väčšina podnikateľských činností sa realizuje
v nebytových priestoroch obytných blokov, v objektoch obchodných centier a samostatne
stojacich objektoch.

Naši obyvatelia sídliska radi nakupujú v novozrekonštruovanej veľmi modernej
Bille, Jednote, Balle a obľúbený je i Lidl, kde je široký sortiment tovaru, potravín ako aj
drogérie, ovocia, zeleniny a rôznych iných tovarov.
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Kvalitné služby sú zabezpečené v oblasti kaderníctva, kozmetiky, nechtového
designu, krajčírskych dielní a úpravy odevov, opravy obuvi, grafických a polygrafických
služieb, výroby kľúčov, predaj náhrad. dielov do áut, pneuservis, oprava automatických
práčok, oprava lyží, bicyklov, obyvatelia veľmi radi využívajú služby na relax ako sú
masérske služby, solária, posilňovne.

Radi by sme v našej mestskej časti privítali viac čistiarní odevov - máme na
sídlisku iba jednu čistiareň a potom veľmi málo je tu zastúpená výrobná a servisná
činnosť .
42

V letných mesiacoch, či počas dlhých zimných večerov si obyvatelia sídliska môžu
posedieť v pohostinských zariadeniach, reštauráciách, baroch a kaviarňach, alebo si
pochutnávať na dobrom jedle v reštauráciách a pizzeriách. V roku 2008 pribudla
moderná reštaurácia Amigos.

O zdravie našich obyvateľov sídliska sa stará poliklinika na Cottbuskej ulici, kde
svoje služby poskytujú neštátni lekári v odboroch všeobecného lekárstva a všetkých
špecializovaných oddelení.
V rámci nej poskytuje svoje služby aj biochemicko-hematologické laboratórium
a röntgenologické oddelenie.
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V roku 2008 bola na našom sídlisku otvorená aj nová moderná poliklinika Pro
Care, ktorá sa nachádza na ulici Jána Pavla II. a ponúka občanom vyšetrenie bez
čakania, moderné technické vybavenie, všetky odborné ambulancie sú na jednom mieste.
Alternatívnu medicínu poskytuje akupunktúrne centrum Jerikos na Dénešovej
ulici. V MČ je občanom k dispozícií 5 lekárni.
K potrebám občanov neodmysliteľne patria aj bankové služby Tatrabanky,
VÚB, Slovenskej sporiteľne, Prvej stavebnej sporiteľne, čerpacia stanica Slovnaft, pošta
a starostlivosť o štvornohých miláčikov, ktorú zabezpečuje veterinárna ambulancia .
Na území sídliska sa nachádzajú tiež krytá tržnica a menšie trhovisko.
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Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia
Ani sme sa nenazdali a už je tu čas aby sme sa zamysleli, ako sme rok 2008
prežili, čo všetko sme si predsavzali a či sa nám to podarilo aj dosiahnuť. Úlohy,
ktoré sme si naplánovali sa nám podarilo s väčšími či menšími problémami v rámci
našich finančných a pracovných možností vykonať.
Fanúšikov korčuľovania a hokeja poteší zriadenie mobilnej ľadovej plochy
plochy o
rozmeroch 16 x 34 m, ktorá bude slúžiť verejnosti od novembra do marca.

Mobilná ľadová plocha v Drocárovom parku.
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Oživenie sídliska a spríjemnenie vianočnej atmosféry prinesie aj vianočná
výzdoba na Moskovskej triede, Triede KVP a promenádnom chodníku (Iskra).

Vianočná výzdoba na našom sídlisku

Hlavnou úlohou miestneho úradu bolo zlepšenie životného prostredia,
možnosti parkovania a športového vyžitia našich spoluobčanov.
Za účelom zlepšenia nepriaznivého stavu týkajúceho sa možnosti parkovania
boli zrealizované parkoviská na Cottbuskej ulici pri pošte a Zombovej ulici.
Novovybudované schody k novozriadenej pošte zlepšili prístup občanov z
Wuppertálskej ulice.

Novovybudované schody k novozriadenej pošte
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Úpravou križovatky a výstavbou nových chodníkov na Tr. KVP - Drábova
došlo k zlepšeniu dopravno - bezpečnostnej situácie.
Nájazdy pre imobilných občanov sa zrealizovali na Jasuschovej, Bauerovej a
ul. Jána Pavla II. S výstavbou budeme pokračovať aj v budúcom roku.
Za účelom zlepšenia odtokových pomerov sa vyčistilo 429 vpustí a zrealizoval
sa odvodňovací rigol na Húskovej ulici.
Oprava výtlkov na komunikáciách sa vykonala v I. polroku a to klasickou
metódou a Turbo metódou.
Pokládka živičného koberca na veľkoplošných parkoviskách zlepšila prístup
motoristov na samotné parkovacie miesta a ochranu vozidla pred poškodením.
Miestny úrad zároveň zabezpečil zimnú údržbu na vnútrosídliskových
komunikáciách, chodníkoch a v marci vyčistenie sídliska od posypového materiálu.
Za účelom zlepšenia osvetlenia prechodov boli v náväznosti na už vybudované
špeciálne osvetlené prechody na Tr. KVP – poliklinika, Billa, realizované ďalšie
osvetlenie prechodu na Tr. KVP – Drábova.
Stĺpy VO na sídelnom okrsku KVP IV boli obnovené novým náterom.
Za účelom zlepšenia parkovania na jednotlivých uliciach miestny úrad vyznačil
na vytypovaných parkoviskách deliace čiary a zároveň zabezpečil aj údržbu zvislého
dopravného značenia.
Aj v tomto roku sa pokračovalo s osadzovaním oplotení na detských ihriskách
a osadzovaním nových atypických detských prvkov.
prvkov
Oplotené boli detské ihriská na Drábovej, Hemerkovej a Wuppertálskej ulici.
Nové detské prvky - kombinovaná zostava na Wuppertálskej ulici, kladiny na
Drábovej, Cottbuskej, Čordákovej 24, Janigovej a Zombovej ul., potešili tých
najmenších s mamičkami. Zároveň boli osadené farebné estetické plastové pieskoviská
(7ks) a lavičky (18 ks) na detských ihriskách. Výmena piesku na DI (18) sa
zabezpečuje každoročne.
Pravidelná údržba detských a športových ihrísk sa vykonávala počas celého
roka.
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Oživenie

detského

ihriska

na

Wuppertálskej ulici

Detské ihrisko na Drábovej ulici

Detské ihrisko na Hemerkovej ulici
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Realizáciou spevnených plôch pre kontajnery na časti ul. Cottbuskej,
Titogradskej a Čordákovej a prístreškov pre kontajnery na uliciach Klimkovičova,
Čordákova, Bauerova, Jasuschova, Húskova, Wuppertálska, Zombova, Hemerkova a
Dénešova došlo okrem iného aj k zlepšeniu čistoty na verejných priestranstvách.

Prístrešky pre kontajnery na Klimkovičovej ulici

S cieľom zlepšenia životného prostredia a estetizácie sídliska bola realizovaná
výsadba živých plotov okolo kontajnerovísk – 477 b. m. a v prídomovej zeleni
– 222 b. m. Skrášlenie lokality medzi Cottbuskou ul. a poštou zabezpečila výsadba
17 ks odrastených stromov a 1 675 kríkov. V spolupráci s občanmi bolo vysadených
33 ks stromov a 630 kríkov 12 300 letničiek spestrili okolie a ulahodili oku.
V rámci údržby zelene sa realizovali 3 kosby, výruby a orezy, postreky gaštanov,
zálievky a prihnojovania.
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Výsadba pri promenádnom chodníku

Výsadba pri novozriadenej pošte
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Výsadba pri OC Jednota

Výsadba na Cottbuskej ulici

Oživenie sídliska zabezpečila výsadba letničiek

Premnoženie hlodavcov obmedzila deratizácia verejných priestranstiev zo
strany MÚ a iných organizácií.

51

Rozmáhajúci sa vandalizmus (koše, prístrešky MHD, dopravné značky, zeleň,
lavičky a prvky na detských a športových ihriskách...) znehodnocuje úsilie miestneho
úradu a odčerpáva finančné prostriedky, ktoré by sa dali využiť na nové investície.

Rekonštrukcia Centra pre obnovu rodiny - Dorka

Čistotu na verejných priestranstvách, drobné opravy detských a školských
ihrísk nátery lavičiek a odpadkových košov, vyplievanie záhonov, orezy a tvarovanie
drevín zabezpečil miestny úrad prostredníctvom aktivačných pracovníkov v počte
17- 30.
V rámci súkromných investícií sa ukončila výstavba objektu pizzerie na
Moskovskej triede, polikliniky na ul. Jána Pavla II, pokračovala výstavba bytového
domu Girbeš (48 b. j.) a výstavba kostola na Tr. KVP.

Nová poliklinika
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Pizzeria na Moskovskej triede

Zároveň sa zahájila výstavba objektu kaviarne na Moskovskej triede
a skolaudovaný obytný súbor Klimkovičova.

OS Klimkovičova
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OS Girbeš

Miestnym zastupiteľstvom bol schválený nový regulačný plán na Moskovskej
triede, ktorého schválením sa vytvorili podmienky na rozsiahlu investičnú výstavbu
občianskej vybavenosti v centre sídliska a zriadenie centrálneho parku na ploche medzi
Moskovskou triedou a Jasuschovou ulicou.
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Počas návštevy Jána Pavla II. v roku 1995 bola v našej MČ ukončená
výstavba kláštora Rádu bosých Karmelitánok s kaplnkou, ktorá dnes slúži aj veriacim
MČ.

Kláštor Rádu bosých karmelitánok

Výstavba rímsko – katolíckeho kostola na našom sídlisku a farnosť Božieho
milosrdenstva v roku 2008.
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Referát sociálny a referát kultúry vzdelávania a športu
Krásny je život ak urobíš niečo dobré a spravodlivé

Poskytnuté dotácie MČ Košice – Sídlisko KVP v roku 2008
Žiadateľ

Účel dotácie

Arcidiecézna charita,
Košice
DOMKA - Združenie
saleziánskej mládeže,
Košice
RZ pri MŠ
Cottbuská, Košice
RZ pri MŠ
Hemerkova, Košice
OZ PAUZIČKA,
Košice
Verejná knižnica J.
Bocatia, Košice
Združenie LAURA,
Drábova 12, Košice

Nákup základných potrieb pre pracovnú terapiu
a interiérového vybavenia útulkov a Krízového centra
Materiálové zabezpečenie letných aktivít (napr.
výdavky za autobus, za pobyt); projekt „Prázdniny
s Domkou“
Projekt „Zdravá škola“ – úprava podláh v triedach

OZ EKO ĽUDIA,
Košice
ŠŠK Drábova, Košice

ZŠ Starozagorská,
Košice
ZŠ Drábova, Košice
Dom Matice
slovenskej, Košice

Suma
v tis.
Sk
20
20
40

Projekt „Otvorená škola“ - nákup telovýchovného
náradia
Nákup športového náradia a náčinia – dovybavenie
pohybovej miestnosti
Nákup nových kníh pre pobočku na Hemerkovej ul.
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Podpora aktivít pri organizovaní detských pobytových
táborov, letných prímestských táborov, letné
mládežnícke sústredenie, nákup kníh pre animátorov;
projekt – Záver školského roka a veľké prázdniny
Nákup zeminy, nádoby na kvety, priesady, semená
a cibuľky pre výhercov súťaže o „Najkrajší balkón
KVP“
Zabezpečenie Medzinárodného turnaja v hádzanej
starších a mladších žiačok Summer CUP 2008 –
prenájom priestorov, ceny za najlepšie družstvá,
náklady pre rozhodcov
Zakúpenie máp pre vzdelávací proces

75

Zakúpenie florbalových bránok; športového vybavenia
do kabinetu telesnej výchovy
Na úhradu tlače farebných diplomov

10

30
20

3
10

10

3
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Spoločnosť priateľov
a absolventov TU v
Košiciach

Úhrada časti štartovného na 5. ročník majstrovstiev
Európy v basketbale

10

RZ pri MŠ Za
priekopou, Košice
TJ Slávia Univerzity
veterin. lekárstva,
Košice
Zväz diabetikov
Slovenska, Košice
OZ Úsmev za úsmev
Základná škola Ulica
Jána Pavla II, Košice
Základná škola
Janigova, Košice
Detský country
tanečný súbor
Nashville Children
Verejná knižnica Jána
Bocatia, Košice
Školský športový klub
zdravotne
postihnutých, Košice
OZ Radosť
Slovenský zväz
zdravotne
postihnutých, Košice
Školský športový klub
Abovia, Košice
Súkromná základná
umelecká škola,
Starozagorská 10,
Košice
Knižnica pre mládež,
Košice
RZ pri MŠ Dénešova,
Košice

Na rekonštrukciu detského ihriska

10

Na zakúpenie športovej výstroje

14

Vzdelávanie a ochrana zdravia členov združenia –
výdavky na Edukačno-rekondičný pobyt
Zabezpečenie letného detského tábora
Zakúpenie učebných pomôcok

5
10
20

Zakúpenie hádzanárskych sietí pre vybavenie
telocvične
Cestovné náklady a účastnícky poplatok na
festivaloch

10

Nákup televízora a DVD prehrávača

10

Plavecký kurz pre zdravotne postihnuté deti

25

Zakúpenie stola na stolný tenis
Podpora aktivít pri organizovaní letného tábora pre
zdravotne postihnuté deti

10
24

Úhrada cestovného, stravného a ubytovania
na.............
Nákup krojov, čižiem s ostrohami, topánok, ozvučenia

35

Nákup nových kníh, darov na podujatia

50

Projekt „Dopravná výchova“

50

14

50
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MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE SÍDLISKO KVP je súčasťou
kandidátskeho mesta KOŠICE na
EHMK
MČ Košice – Sídlisko KVP je svojim počtom obyvateľov 25 324 súčasťou
mesta Košice, ktoré si uvedomuje veľmi dôležité postavenie ako druhé hospodárske,
spoločenské a kultúrne centrum Slovenska. A práve na vyzdvihnutie a rozvoj
kultúrneho života v meste Košice, v jeho blízkom okolí, ale aj ďalej, je v jeho záujme
zamerať pozornosť európskej verejnosti na bohaté tradície nášho regiónu, aby sa
Košice stali stredobodom kultúrneho diania Európy.
Košice ako mesto spojenia – INTERFACE sú mestom stretnutia východných a
západných civilizácii, a preto zrod a tvorba budúceho Európskeho hlavného mesta
kultúry na rok 2013 pre mesto Košice spĺňa to, že je to mesto občanov, mestom nových
výzviev, ochotným sa vyvíjať, schopným potvrdiť európsky rozmer nie len graficky ale
predovšetkým kultúrne.
To všetko vystihuje projekt, ktorý je jedinečným plánom nielen pre rok 2013 ale
aj pre ďalšiu éru rozvoja mesta.
Vytvorený projekt Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 bol schválený
medzinárodnou výberovou komisiou dňa 9. septembra 2008 v Bratislave. Následne
nato mesto Košice založilo neziskovú organizáciu za účelom prípravy, realizácie,
monitoringu a hodnotenia projektu : „Košice 2013, n. o.“, ktorá je založená na:
•

tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych
hodnôt,

•

vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,

•

výskum, vývoj, vedecko- technické služby a informačné služby,
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•

tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľov,

•

podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti v rámci služieb.
Najvyšším orgánom Košice 2013 n. o. je Správna rada. Kontrolným orgánom je

dozorná rada, ktorej členkou sa stala prednostka Miestneho úradu Ing. Iveta
Kijevská.
Hlavnými činnosťami – cieľmi sú :

•

Projekt SPOT S – výmenníkové stanice

•

Projekt Kasárne kultúrpark (inkubátor umení, kultúrne centrum, výstavné
priestory)

•

Ulička remesiel – projekt Umenie Hrnčiarskej ulice

Investičné projekty :

•

Baňa Bankov

•

Mestské parky

•

Plaváreň Kunshale
Mesto má tradične rozmanitú skladbu obyvateľstva, ktorú tvorí množstvo

národných, etnických či náboženských skupín, preto z toho vyplýva, že mesto je
tolerantné a otvorené voči novým vplyvom. Obyvatelia sú prioritne zvyknutí
spolupracovať a stretávať sa s odlišnosťou názorov. Mesto počíta so zapojením aj
mladých ľudí do väčšiny projektových aktivít, preto pridajme sa aj my obyvatelia –
občania našej MČ Košice – Sídlisko KVP.
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Nízko prahové podujatie pre deti sídliska KVP v spolupráci
so Združením LAURA
PPRRÍÍM
ME
U
ESSŤŤÁ
ÁK
K –– SSTTRROOJJ ČČA
ASSU
Jarný prímestský tábor sa uskutočnil 03.03.- 07. 03. 2008. V tomto roku bol na
tému Stroj času. Deti cestovali do praveku, staroveku, stredoveku, novoveku
a nakoniec aj do budúcnosti. V každom z týchto období prežívali zaujímavé a poučné
dobrodružstvá. Na záver sa ocitli v nebi, kde bola veľká oslava s chutným
občerstvením.
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D
DE
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ÁV
VK
KYY
19 marca 2008 sa uskutočnil Deň ľudovej rozprávky vo verejnej knižnici Jána
Bocatia na Hemerkovej ulici, kde pri šálke čaju aj dospelí mali možnosť vrátiť sa späť
do detského sveta rozprávok.

M
MA
AJJÁ
ÁLLE
ESS 22000088
Sedemnásty májový deň pripadol na sobotu, a keďže naši hokejisti boli v tom
čase z kanadského hokejového šampionátu už dávno vybalení, tradičné podujatie pod
názvom KVP- čkársky Majáles, sa mohol konať úplné v pohode.
Hlavným organizátorom bolo OZ Prameň Života pri tunajšej Rímskokatolíckej farnosti a spoluorganizátorom MČ Košice – Sídlisko KVP.
Cieľom bolo ponúknuť obyvateľom nášho sídliska možnosť odreagovať sa od
každodenných starostí v spoločnosti príjemných ľudí, v kultúrnom prostredí
a v prijemnej atmosfére. Nuž a myslíme si, že podujatie, ktoré sa stalo už tradičným na
našom sídlisku (konalo sa už po šiesty krát) tento cieľ splnilo.
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JJA
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Základná škola na Janigovej ulici v roku 2008 oslávila dvadsiate výročie od
svojho vzniku. Už dvadsať rokov sú jej múry naplnené smiechom a vravou stoviek
detí. 29. mája sa slávnostne vyzdobená telocvičňa zaplnila rodičmi, starými rodičmi,
bývalými žiakmi a všetkými, ktorí boli zvedaví na slávnostnú akadémiu. Na pódiu sa
striedali tance, piesne, scénky, malí a veľkí, súčasní i bývalí žiaci. Spoločné chvíle sa
niesli v znamení dobrej hudby, veselej nálady a výborných výkonov účinkujúcich.
Oslávenkyni sa poprialo veľa ďalších úspešných rokov, žiakom veľa dobrých učiteľov,
učiteľom veľa šikovných žiakov a všetkým aby sa do tejto školy radi vracali.

62

D
DE
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30. mája sa priestranstvo medzi fontánou a OC Billa, zaplnilo detským
smiechom, vravou, tancom a spevom. Bola tu veľká zábava. Postarala sa o to Komisia
kultúry, školstva a športu pri MZ MČ Košice – Sídlisko KVP v spolupráci s OZ
Laura. Veselý program na MDD, o ktorý sa starali animátori nemal chybu – deti sa
„vybláznili“ do bezvedomia a ani sa im domov od fontány nechcelo. Deti sa ukázali
ako veľmi učenlivé a do Makareny a hlavne Belgického tanca sa postupne zapojilo celé
námestíčko mladých. Mali možnosť aj dosýta si zaspievať a dokonca v rámci súťaže
vyzbierali sladkosti.

63

D
DE
EŇ
ŇD
DE
ETTÍÍ PPRRE
ED
DE
ETTII Z
ZOO SSOOCCIIÁ
ÁLLN
NE
E SSLLA
ABBŠŠÍÍCCH
H,,
N
ÚPPLLN
NE
EÚ
NÝÝCCH
HA
AV
VIIA
ACCD
DE
ETTN
NÝÝCCH
H RROOD
DÍÍN
N
V tomto roku sa „Deň detí“ pre deti zo sociálne slabších, neúplných
a viacdetných rodín uskutočnil 02.06.2008 v Klubovom zariadení MČ Košice –
Sídlisko KVP na Cottbuskej 36. Podujatie plné hier, zábavy a súťaží pripravila
Sociálna a zdravotná komisia pri MZ MČ Košice – Sídlisko KVP v spolupráci s OZ
Úsmev za úsmev.
Pre deti bolo pripravené vystúpenie klauna s DIVADLOM V KUFRI,
množstvo súťaží o žetóny, ktoré si mohli vymeniť za sladkú odmenu.
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Prednostka Miestneho úradu MČ Košice – Sídlisko KVP Ing. Iveta Kijevská
zavítala medzi seniorov nášho sídliska pri príležitosti oslavy ich životného jubilea.
16. júna sa v klubovom zariadení MČ Košice – Sídliska KVP na Cottbuskej ulici 36
na pôde miestneho úradu stretli 35 jubilanti. O príjemnú atmosféru sa postarali hostia
zo spevokolu „Ozvena“.
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Pre deti sme pripravili bohatý program, v ktorom sme sa chceli vrátiť k starým
starým
tradičným rozprávkam. Deťom sa hneď v prvý deň predstavili rozprávkové postavičky
v super kostýmoch, ktoré však ušli pred chlapcom a deti ich museli hľadať po meste.
Počas každého dňa deti získavali jednotlivé kľúče, až sa v posledný deň dopracovali k
13. komnate, čiže 13. kľúču, ktorým bolo heslo - pokladom je tvoje srdce. Priemerne na
prímesťáky chodí
chodí okolo 70 detí a teraz ich prišlo až 95.
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SSTTA
AN
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Takýto bol pracovný názov akcie, ktorú po prvýkrát v dňoch 21.7.-26.7.2008
zorganizovalo na území Sídliska KVP Občianske združenie Priateľ v spolupráci s
Koinoniou Ján Krstiteľ.
Cieľom celej akcie bolo osloviť mladého človeka, často krát pod vplyvom
alkoholu a drog, pokúsiť sa podať mu pomocnú ruku, porozprávať sa s ním a pozvať
ho na večerný program, ktorý pozostával z koncertu alebo z pozerania filmu.
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Občianske združenie Úsmev za úsmev toto leto v spolupráci s Miestnym
úradom MČ – Sídlisko KVP uskutočnili už sedemnásty detský letný tábor pre deti zo
sociálnych ohrozených rodín. V Lúčkach - Potokoch prežili deti týždeň plný
dobrodružstva, zábavy a hier. V tábore, ktorý sa niesol v duchu rozprávky Hľadá sa
Nemo, zvládli výstup na hrad, prechádzku stredovekom, šermovanie s pravými
mušketiermi a zbraňami, či táborovú superstar.
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Už po štvrtý krát OZ EKO
ĽUDIA a MČ Košice – Sídlisko KVP
organizovalo „Súťaž o najkrajší balkón
KVP 2008“.
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Mostom do krajiny snov,
mostom do krajiny zázrakov,
je tvoje srdce – vieš,
tak ho maj pripravené a počúvaj,
maj oči otvorené a pozeraj sa tiež.

Touto pesničkou sa začínalo každé táborové ráno. Deti už od pol desiatej boli
netrpezlivo nastúpené pri fontáne a počet sa stále zvyšoval. Animátori mali čo robiť,
aby ich zrátali. Prímestský tábor sa začal 25.8.2008.
Vrcholom celého tábora bol prechod už hotovým bezpečným mostom do krajiny
Terabithia ktorý sme si sami postavili. Toto úžasné dobrodružstvo podporili: farnosti
Božieho milosrdenstva, MČ Košice – Sídlisko KVP a Komisia kultúry, vzdelávania a
športu pri MZ .
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Prišli a ukázali aký talent sa v nich skrýva. Dňa 28.08.2008 o 11.00 hod. sa
v klubovni MČ Košice – Sídlisko KVP vyrábali originálne vynálezy, deti nechali
úplne otvorené dvere svojej fantázii, čakali na nich sladké odmeny.
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Miestny úrad Košíce - Sídlsiko KVP v spolupráci s Komisiou kultúry,
vzdelania a športu usporiadal dňa 10.09.2008 v čase od 15.00 hod. zábavné podujatie
s bohatým kultúrnym programom pre žiakov prvých ročníkov základných škôl a detí
z MŠ na sídlisku KVP pod názvom „Škola volá“. Bola to netradičná rozlúčka
s prázdninami, namiesto sĺz sa všade rozliehala hudba, smiech a súťaživý duch. Veľmi
nás potešilo aj to, že pri niektorých stanovištiach súťažili aj rodičia.
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Občianske združenie Prameň života a Mestská časť Košice – Sídlisko KVP
organizovali v spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou Božieho Milosrdenstva na
Sídlisku KVP gospelový „open air“ festival pod názvom Adonai Fest.
Fest

Celý projekt vyšiel z iniciatívy mladých, za účelom rozvoja sídliska a s cieľom
vyskúšať niečo nové, čo by to tu oživilo.
Základnou náplňou gospelovej hudby je oslava Boha a sídliskové prostredie
(nádvorie Farského pastoračného centra) dáva tomuto podujatiu osobitný netradičný
nádych. Festival chcel a stále chce byť aj jedným z prostriedkov prekračovania
anonymity veľkých sídlisk a rovnako sme si vedomí skutočnosti, že na východnom
Slovensku podobných akcií veľa nie je.
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Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci MČ Košice - Sídlisko KVP
03.10.2008 o 10.00 hod. pozvala svojich čitateľov na čitateľský maratón, podujatia sa
zúčastnil aj pán starosta našej MČ.
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Miestny úrad MČ Košice – Sídlisko KVP usporiadal v spolupráci s DPO
Košice dňa 21.10.2008 v čase od 09.00 hod. na športovom ihrisku Čordákova súťažné
podujatie so zameraním na prevenciu požiarnej ochrany pre žiakov základných škôl
na sídlisku KVP pod názvom „Aj tak budem požiarnikom - Plameň 2008“ spojené s
prehliadkou požiarnej techniky.
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Žiaci z II. oddelenia ŠKD Základnej školy na Drábovej ulici stretli so seniormi
našej mestskej časti KVP v Senior klube. Vychovávateľky pani Janka Ivaničová a
pani Ruženka Marťáková pre nich pripravili spolu so žiakmi kultúrny program. Deti
spievali, tancovali, zahrali aj vtipné scénky. Veľmi sa tešili, že sa môžu takej akcie
zúčastniť a spríjemniť chvíle našim starším priateľom. Dôchodcovia sa poďakovali
účinkujúcim veľkým potleskom a chutnou maškrtou. Kultúrny program sa im veľmi
páčil.
Na našom sídlisku fungujú už tradične dobré vzťahy medzi seniormi z Klubu
kresťanských dôchodcov na KVP a žiakmi zo Spojenej školy sv. košických mučeníkov
na Čordákovej ulici i MŠ sv. Košických mučeníkov na Hemerkovej ulici č. 26. Tieto ich
prišli 16. 10. 2008 potešiť pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Pekný program im
pripravili aj pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša. Akciu sprostredkovala a viedla pani
Mgr. Alica Schützová z MÚ KVP Košice.
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Komisia Kultúry vzdelávania a športu pri MZ MČ Košice – Sídlisko KVP ako
minulý rok, tak aj v tomto roku usporiadala pre deti z materských a základných škôl
dňa 05.11.09 o 14.30 hod. zábavné podujatie „Halloween“. Programom nás
sprevádzali detičky z CVČ Pauzička a Veselý klaun s divadlom v kufri.
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V súčasnej dobe sa do pozornosti dostávajú stretnutia rôznych komunít. Prvou
lastovičkou bolo v týchto dňoch uskutočnené podujatie „O popletenom kalendári,
tureckom mede a vôni knihy“, na ktorom sa stretli detskí čitatelia so seniormi nášho
sídliska. Toto nevšedné medzigeneračné stretnutie obohatilo obidve skupiny
účastníkov a pobavilo prítomných návštevníkov. Veď vidieť juniorov a seniorov
súťažiť v jednom súťažnom tíme, či sa spolu zvŕtať na tanečnom parkete bolo vskutku
očarujúce.
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Dňa 26.11.2008 od 15.30 hod. sa v Klubovom zariadení MČ Košice – Sídlisko
KVP usilovne pracovalo. Podujatie „Tvorivé dielne – vitie adventných vencov“ pre
deti i dospelých pripravili Mestská časť Košice - Sídlisko KVP v spolupráci
so Združením Laura a KKD sv. Jozefa na KVP. Výrobky, ktoré si účastníci vyrobili,
zdobili ich príbytky v adventnom období.
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Dňa 05.12. 2008 o 10.00 hod. na ZŠ ul. Jána Pavla II č.1 sa uskutočnilo
podujatie „Poďte deti medzi nás príde aj Mikuláš“. Podujatia sa zúčastnili deti zo
štyroch MŠ Košice – Sídlisko KVP.
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Dňa 05.12.2008 Ing. Ladislav Hubiňák z firmy MASTRA – Matuškovo,
symbolicky odovzdal kľúč starostovi MČ Košice - Sídlisko KVP Danielovi Rusnákovi,
ktorý slávnostne prestrihol stužku, čím otvoril korčuliarsku sezónu na sídlisku KVP.
Slávnostnú chvíľu podporili svojou prítomnosťou aj námestník primátora Dr. Marek
Vargovčák, prednostka MÚ Ing. Iveta Kijevská a zástupca starostu pán Martin
Boritáš. Nádherným programom nás potešili majstri Slovenska v krasokorčuľovaní
a superstárska hviezda Tomáš Krak. Slávnostné otvorenie mobilnej ľadovej plochy
zavŕšil veľkolepý ohňostroj. Po jeho ukončení prišiel zabaviť i štedro obdariť deti
Mikuláš v sprievode anjelov. Deti spolu s rodičmi využili možnosť korčuľovania
a zábava trvala až do neskorého večera pri osvetlení vianočnej výzdoby.
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Členovia sociálnej a zdravotnej komisie pri MZ MČ Košice – Sídlisko KVP,
Občianskeho združenia Úsmev za úsmev a pracovníci miestneho úradu ani v tomto
roku nezabudli pre deti zo sociálne slabších, neúplných a viacdetných rodín pripraviť
podujatie „Mikuláš“. Deti potešili svojim vystúpením žiaci zo súkromnej ZŠ
HUMAN na Starozagorskej ulici a samozrejme nechýbal ani Mikuláš v sprievode
anjela a čerta.
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Krásne sú chvíle, keď príde človek za človekom, priateľ za priateľom so
želaním všetkého dobrého.
V klubovom zariadení na Cottbuskej 36, Košice sa stretli tí občania, ktorí
v tomto roku 2008 oslávili významné životné jubileum.
S prianím všetkého najlepšieho medzi nich zavítala prednostka Miestneho
úradu MČ Košice – Sídlisko KVP Ing. Iveta Kijevská.
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V čase, keď sa blížili najkrajšie sviatky v roku, MÚ MČ Košice – Sídlisko
KVP zorganizoval súťaž o najkrajšiu ikebanu a najchutnejšie vianočné pečivo pod
záštitou Ing. Ivety Kijevskej, prednostky MÚ. Všetky ženy, ktoré sa zúčastnili a mali
záujem vykúzliť čaro Vianoc svojou šikovnosťou a kreativitou boli štedro odmenené
a odniesli si pekné ceny.
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V areáli Drocárovho parku na sídlisku KVP sa 21. 06. 2008 uskutočnil turnaj
„O putovný pohár starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v minifutbale
mužov“. Turnaja sa zúčastnilo osem mužstiev. Hralo sa vylučovacím spôsobom, z
ktorého víťazne vyšlo družstvo VIKTORIA.
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V utorok 19.08.2008, jeden krásny slnečný deň, deti nášho sídliska súťažili
o tie najsladšie ceny. Ukázali svoje športové návyky a zároveň sa aj pobavili pri tak
skvelej hre akou je nepochybne minifutbal.
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Dňa 26.8.2008 o 11.00 hod. sa na ihrisku pri Starozagorskej škole hral
holandský futbal. Zúčastnení hráči boli milo prekvapení, že futbal sa dá hrať aj bez
lopty.
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V dňoch 26. a 27.11.2008 sa uskutočnil turnaj v hádzanej chlapcov a dievčat
zo základných škôl sídliska o Pohár starostu MČ Košice – Sídlisko KVP.
O tohtoročné prvenstvo bojovalo desať družstiev. Medzi dievčatami na I. mieste
skončila ZŠ Drábova. V súťaži chlapcov I. miesto patrilo ZŠ Janigova.
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Dňa 17.12.2008 sa uskutočnil turnaj o pohár zástupcu starostu vo florbale
medzi žiakmi ZŠ nášho sídliska. Jeho víťazmi sa stali žiaci zo ZŠ Drábova, ZŠ
Starozagorská, ZŠ sv. Košických mučeníkov a ZŠ na ul. Jána Pavla II.
Mladí hráči sa popasovali so svojimi súpermi a vyhral zaslúžene ten najlepší.
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ČINNOSŤ SENIOR KLUBU NA
SÍDLISKU KVP V ROKU 2008
V roku 2008 mal Senior klub na KVP 97 členov z toho 23 mužov a 74 žien.
Žiaľ navždy sme sa rozlúčili so 4 členkami: Máriou Pálfyovou, Zitou Bubenkovou,
Helenou Sklenárovou a vedúcou klubu pani Evičkou Gujdanovou. Česť ich pamiatke.
Klub sa počas roka 2008 riadil plánom práce, ktorý bol schválený členmi
klubu.
Viedli ho do februára 2008 pani Eva Gujdanová a od volieb v apríli 2008 Ing.
Denisa Hattalová s výborom v zložení: p. Alica Krišková, Anna Kopnická a Anna
Tomečeková.
Členovia klubu sa stretávali pravidelne 4 – krát v mesiaci, a to každý utorok v
popoludňajších hodinách od 13.00 do 16.00 hod.
Posledný utorok v mesiaci oslavovali meniny a jubilejné narodeniny členov
klubu.
K činnosti klubu patrilo aj navštevovanie chorých a osamelých členov klubu.
Počas roka sa zúčastnili na 9 zájazdoch. (Leluchov – Bardejov, Leluchov –
Raslavice, Mezokovezsd, Hajdúnánas, Kisvárda, Nowy Targ, v Sárospataku 2x a
Debrecen). V mesiaci máj a september mali „Guláš party“ a v apríli si urobili
„opekačku“. Na troch zábavách im do „skoku hral“ pán Vaško, a to na Novoročnej,
Fašiangovej a Katarínsko - Ondrejovskej zábave. Ďalšie štyri zábavy mali pri
reprodukovanej hudbe (Majáles, Mária bál, Anna bál, Veľkonočná batôžková
zábava).
V máji oslávili deň matiek a otcov, v októbri prebehli oslavy mesiaca úcty k
starším. Vydarené bolo spoločné podujatie s deťmi z KMK v Košiciach „O popletenom
kalendári, tureckom mede a vôni knihy“.
Členovia klubu sa zapojili do tvorivých dielní – vitia adventných vencov s
deťmi a ďalšími obyvateľmi sídliska. Pri Katarínsko - Ondrejovskej zábave dostali
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vianočnú nádielku – salónky. Členky klubu sa zapojili do podujatia Čaro Vianoc,
ktoré organizovala MČ pod záštitou prednostky MÚ Ing. Ivety Kijevskej. Rok 2008
ukončili „Silvestrovskou zábavou“.

Posledné zbohom
Dňa 06. 03. 2008 nás opustila vo veku 67 rokov pani
Eva Gujdanová, predsedníčka Senior klubu na KVP.
S láskou a úctou spomíname na jej dlhoročnú obetavú
prácu pre seniorov nášho sídliska, ktorej sa venovala
celým srdcom, spomíname na ňu aj ako na dlhoročnú
členku sociálnej a zdravotnej komisie pri MZ MČ
Košice – Sídlisko KVP i bývalú poslankyňu miestneho
zastupiteľstva. Ostávaš v našich srdciach navždy.
Odpočívaj v pokoji.
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ČINNOSŤ KRESTIANSKEHO KLUBU
DÔCHODCOV SV. JOZEFA
NA SÍDLISKU KVP V 2008
V roku 2008 mal KKD sv. Jozefa na KVP 73 členov. Počas roku 2008 odišli
do večnosti pani Mária Pálfyová, Zita Bubenková a pani Evička Gujdanová. Česť
ich pamiatke.
K 31. 12. 2008 mal klub celkom 70 členov. Klub kresťanských dôchodcov sa
počas roka 2008 riadil plánom práce, ktorý bol schválený členmi klubu.
Klub viedla predsedníčka klubu pani Klímová Helena a 4-členný výbor v
zložení: Emília Galandová, Helena Gališinová, Anna Láskavá a Alexander Vávra.
Členovia klubu sa stretávali pravidelne 4 – krát v mesiaci, a to každý štvrtok v
popoludňajších hodinách od 13.00 do 16.00 hod. Stretnutia pozostávali z troch častí.
Prvá časť bola venovaná voľnej debate pri šálke čaju a kávy. Druhá bola venovaná v
duchu kresťanskej náuky podľa liturgického kalendára. Program k priliehavému
sviatku pripravovali pán Alexander Vávra a pani Anna Láskavá. Boli to zaujímavé a
poučné témy. Tretia časť bola venovaná modlitbe. Pri významných sviatkoch sa
posedenia uskutočňovali za prítomnosti predstaviteľov mestskej časti a duchovných
predstaviteľov našej farnosti. Kultúrnym programom ich spestrovali deti zo Spojenej
školy a Materskej školy sv. Košických mučeníkov, ako aj členovia klubu v speváckom
zbore „Súboranka“ pod vedením p. Anny Láskavej. Posledný štvrtok v mesiaci KKD
oslavoval meniny a jubilejné narodeniny členov klubu. Ako pozornosť členovia klubu
venovali brožúrku s kresťanskou tématikou. K činnosti klubu patrilo aj navštevovanie
chorých a osamelých členov klubu.
Počas roka sa zúčastnili šiestich

zájazdov (Krosno, Tiszaújváros, v

Sárospataku 2x, Nyíregyháza a Gaboltov). V mesiaci jún a október mal klub „Guláš
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party“ a v júni a auguste sa urobila „opekačka“. V marci sa všetci zabávali na
maškarnom bále a v júny na Anna bále.
V máji členovia klubu oslávili deň matiek a otcov, v septembri mal KKD
slávnostnú akadémiu pri príležitosti Sedembolestnej Panny Márie, október sa v našom
klube niesol v duchu oslavy mesiaca úcty k starším a pripomenul sa ako mesiac
Ružencovej Panny Márie.
Na predadventom posedení sa členovia klubu sa aktívne zapojili do tvorivých
dielní – vitia adventných vencov s deťmi a ďalšími obyvateľmi sídliska. Pri oslave
sviatku sv. Mikuláša dostali vianočnú nádielku – salónky.
Členky klubu sa zapojili aj do podujatia Čaro Vianoc, ktoré organizovala MČ
pod záštitou prednostky MÚ Ing. Ivety Kijevskej. Rok 2008 sa ukončil posedením s
koledníkmi z Dobrej noviny z Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Košice – KVP pod
vedením pána kaplána Mgr. Tomku Milana.
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Štatistické údaje za rok 2008
Štruktúra školských zariadení
Školské zariadenie
Počet zariadení
Materské školy
Základné školy
Stredné školy

6
6
1

Počet detí, žiakov,
študentov
576
1 849
144

Štruktúra materských škôl
Materská škola
Typ
Počet tried Počet detí
Cottbuská 34
MŠ
6
140
Hemerkova 26
MŠ
4
82
Húskova 45
MŠ
4
95
Dénešova 53
MŠ
6
141
Čordákova 17
MŠ
4
91
MŠ Sv. Košických mučeníkov,
MŠ
1
27
Hemerkova 26

Štruktúra základných škôl
Základná škola
Typ
Počet tried Počet žiakov
Starozagorská 8
ZŠ
15
281
ul. Jána Pavla II. 1
ZŠ
21
493
Drábova 3
ZŠ
17
393
Janigova 2
ZŠ
18
400
Sv. Košických mučeníkov,
ZŠ
12
244
Čordákova 50
Súkromná ZŠ Human,
ZŠ
3
38
Starozagorská 8
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Štruktúra stredných škôl
Stredná škola
Typ
Počet tried Počet žiakov
Gymnázium Sv. Košických
Gymnázium
6
144
mučeníkov, Čordákova 50

Zariadenie mimoškolskej činnosti
Zariadenie
Adresa
CVČ Technik
Starozagorská 8
OZ Pauzička – centrum
Bauerova 1
aktivít pre deti a mládež
Súkromná základná
Starozagorská 10
umelecká škola
Pobočka ZUŠ Bernolákova
Starozagorská 8
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Národnostná štruktúra
Národnosť
Počet obyvateľov
Slovenská
23 856
Česká
248
Rómska
114
Maďarská
875
Poľská
17
Ukrajinská
98
Ruská
20
Nemecká
19
Rusínska
117
Chorvátska
2
Srbská
3
Židovská
0
Bulharská
5
Moravská
7
Ostatné
112
nezistené
440
Celkom
25 933

Náboženská štruktúra
Náboženské vyznanie
Počet
%
obyvateľov
Rímsko-katolícka cirkev
14 488 55,87
Evanjelická cirkev
augsburského vyznania
Gréckokatolícka cirkev
Náboženská spoločnosť
Jehovovi svedkovia
Kresťanské zbory
Evanjelická cirkev
metodistická
Cirkev adventistov siedmeho
dňa
Právoslávna cirkev

859

3,31

1 877
220

7,24
0,85

17
71

0,06
0,27

51

0,20

357

1,38

%
92
1,0
0,4
3,4
0,06
0,4
0,07
0,07
0,5
0
0
0
0,02
0,03
0,43
1,69

Kostoly, aktivity
Kláštor bosých
karmelitánok
Farské pastoračné
centrum - FPC
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Apoštolská cirkev
Reformovaná kresťanská
cirkev
Starokatolícka cirkev
Cirkev československá
husitská
Bratská jednota baptistov
Židovské náboženské obce
Cirkev bratská
Ostatné
Bez vyznania
Nezistená
Celkom

120
671

0,46
2,59

0
8

0
0,03

24
10
5
48
6 012
1 095
25 933

0,09
0,03
0,02
0,18
23,18
4,22
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Bankový sektor na území MČ Košice – Sídlisko KVP je popísaný
v nasledujúcej tabuľke:
Banka

Pôsobisko

Typ

Slovenská
sporiteľňa, a.s.
Slovenská
sporiteľňa, a.s.
Tatra banka, a.s.
Všeobecná úverová
banka,a.s.

Počet
bankomatov

2
Trieda KVP 1

pobočka

Trieda KVP 1

pobočka

1

Trieda KVP 1

pobočka

1
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Stravovacie
zariadenie
Reštaurácie
Pizzerie
Kaviarne
Bary
Bufet
Pohostinstvá
Cukrárne

Stravovacie zariadenia
Počet
Zoznam
5
2
2
3
2
6
1

Amigos, Fregata, Kelt pub, Bowling , Rodeo
klub
Zlatý zvon – Tenis klub, Mix Marion
Ratania, Bon Bon,
Džemo bar, GaW snack bar, Fontána
Cukráreň na Grunte, Tr. KVP 1

Zariadenia občianskej vybavenosti a inštitúcií v MČ
Zariadenie
Počet
Popis
Predajne potravinárskeho tovaru
34
Predajne zmiešaného tovaru
3
Predajne nepotravinárskeho tovaru
65
Predajne pohonných látok
1
Obchodné domy a nákupné strediská
2
Pohostinstvá
21
Pošty
1
Cottbuská 36

Prehľad subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc
Názov
Adresa
ZPP Radosť – rehabilitačné stredisko
Bauerova 1
Dorka – centrum pre obnovu rodiny
Hemerkova 28
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Zravotníctvo

Zdravotnícke
zariadenie
Nemocnice
Lekárne
Zubná technika
Zdravotné ústavy a
zariadenia

Zdravotnícke zariadenia
Počet
Zoznam
4
1
2

Radix, Panax, Union, Iskra
Poliklinika KVP, Cottbuská 13
Pro Care, J. Pavla II

Neštátne ambulancie
Ambulancia
Ambulancia pre deti a dorast
Pre dospelých
ORL
Detskej gastroenterológie
Zubná
Gynekologická
Endokrinologická
Hematologická
Chirurgická
Imunoalergologická
Interná
Kardiologická
Kožná
Očná
Ortopedická
Psychiatrická
Rehabilitačná
Urologická

Počet
ambulancií
9
8
2
1
6
4
1
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
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Inštitúcie v MČ
Verejné inštitúcie
Názov
Miestny úrad MČ Košice – KVP
Mestská polícia – Obvodné oddelenie PZ KVP
Štátna polícia – Obvodné oddelenie PZ KVP

Zoznam
knižnice

Adresa
Trieda KVP č. 1
Cottbuská 36
Dénešova 53

Kultúrne inštitúcie v MČ
Počet
Popis
6

5 na ZŠ + 1 verejná knižnica Bocatiova
Hemerkova 39

Šport a rekreácia
rekreácia
Športové zariadenia
Zoznam, adresa
Športové zameranie
Školské športové areály
5
Športová hala /telocvičňa /
2
Tenisové kurty /zariadenie/
2
Squash /zariadenie/
2
Oplotene športové ihriska viacúčelové
7
Mobilná ľadová plocha
1
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Činnosť obvodného oddelenia PZ
MČ Košice – Sídlisko KVP
V služobnom obvode obvodného oddelenia PZ MČ Košice – Sídlisko KVP
nedošlo v danom období k hromadnému narušeniu verejného poriadku, ani k iným
protispoločenským javom.
Celkovo bolo zaznamenaných 302 trestných činov, z uvedeného počtu bolo
objasnených 131 trestných činov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2007
evidujeme nižšiu úroveň trestnej činnosti o 164 trestných činov. Najvyšší pokles sa
zaznamenal v oblasti majetkových trestných činov.
Výkon služby bol plánovaný do oblastí, kde dochádza najčastejšie k jeho
narušovaniu, najmä v okolí pohostinských a reštauračných zariadení.
V roku 2008 môžeme konštatovať, že bezpečnostná situácia z hľadiska
zabezpečenia verejného poriadku a stavu kriminality je v služobnom obvode
Obvodného

oddelenia

PZ

Košice

Sídlisko

KVP

dobrá

a

v porovnaní

s predchádzajúcim obdobím stabilizovaná. V jednotlivých ukazovateľoch nedošlo
k výraznému zhoršeniu, a ani k zhoršeniu ako celku.
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Činnosť stanice Mestskej polície
Košice – Sídlisko KVP
Činnosť príslušníkov Mestskej polície Košice – Sídlisko KVP bola vykonávaná
v zmysle zákona č. 564/91 Zb. o obecnej polícii. Priamy výkon služby bol zameraný
hlavne na ochranu verejného poriadku, ochranu majetku občanov a obce, kontrolu
dodržiavania VZN Mesta a MČ, plnenie úloh na úseku prevencie pred kriminalitou,
alkoholom a inou toxikomániou a na kontrolu dodržiavania zákazov vyplývajúcich
z dopravného značenia a miestnej úpravy cestnej premávky.
Celkovo v priebehu roka 2008 sa vyriešilo 1460 priestupkov a uložilo sa spolu
665 pokút v sume 268.700, - Sk. Vykonalo sa 1091 kontrol vyplývajúcich z rôznych
požiadaviek a 7 asistencií pre rôzne subjekty. Prijalo sa 156 oznámení a podnetov od
občanov, doručilo sa 340 zásielok súdom, rôznym úradom a pod. Príslušníkmi MsP
bolo oznámených 41 závad v zverenom obvode, bolo vykonané 1 predvedenie osoby na
Obvodné oddelenie PZ v MČ Košice - Sídlisko KVP, 7 osôb bolo predvedených na
stanicu MsP v MČ Košice - Sídlisko KVP. V 9. prípadoch sa privolali k priestupkom
resp. dopravným nehodám pracovníci dopravnej polície a v dvoch prípadoch sa
privolala k občanom LSPP.
Zabezpečoval sa dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku počas rôznych
akcií a podujatí, ktoré boli organizované MČ Košice – Sídlisko KVP.
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Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým,
ktorí sa zúčastnili pri tvorbe Kroniky
MČ Košice – Sídlisko KVP a prispeli
zaujímavosťami diania na našom sídlisku.
sídlisku.
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