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v roku 2009
Táto kronika Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2009 obsahuje 84
strán, slovom osemdesiatštyri strán.
Jej obsah tvoria základné údaje o činnosti miestneho úradu, jeho jednotlivých
oddelení, o činnosti miestnej kontrolórky Ing. Anny Hókovej, o miestnom
zastupiteľstve, miestnej rade a mestskej polícii.
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sídlisko KVP tvorilo tak, ako v roku
2008 22 poslancov za 4 okrsky a zasadli v tomto roku 6 krát. Medzi poslancami
došlo k dvom personálnym zmenám a pri miestnom zastupiteľstve bolo zriadených 6
komisií. Miestna rada zostala v porovnaní s rokom 2008 nemenná a zasadla
dovedna 12 krát.
Mestskú časť v Mestskom zastupiteľstve Mesta Košice obdobne, ako v roku
2008 zastupovali poslanci Iveta Kijevská, Daniel Rusnák, Martin Boritáš, Alfonz
Halenár a Mária Gamcová.
Rok 2009 bol významný hlavne z pohľadu počtu volieb. Uskutočnili sa až
troje, a to voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta SR a voľby do
samosprávnych krajov. Táto kronika obsahuje súhrnné údaje o kandidátoch,
zvolených kandidátoch a percentuálnej účasti.

Letecký záber sídliska KVP

Informácie o činnosti Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
v roku 2009 sú uvedené v kronike v členení podľa jednotlivých oddelení.
Prijatie eura, revitalizácia tenisového kurtu, výstavba parkovísk, zakúpenie
vysávača na exkrementy sú iba niektoré z množstva činností, ktoré jednotlivé
oddelenia vykonali. Okrem udržiavacích a správnych činností mestská časť
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pripravila pre svojich obyvateľov, žiakov a deti množstvo kultúrnych a športových
podujatí. Medzi tieto aktivity patrili aj podujatia pre oba kluby dôchodcov, či pre
deti zo sociálne slabších, viacdetných a neúplných rodín. Mestská časť, tak ako
každý rok, myslela aj na svojich jubilantov. Pri menšom posedení im zástupcovia
mestskej časti venovali malý upomienkový predmet.
Počas roka 2009 prvýkrát prebiehalo fotenie agentúrou JES, s.r.o. do
kalendára mestskej časti na rok 2010. Okrem spomínaného, sa v tomto roku úspešne
rozbehol projekt „Vzdelávanie zamestnancov“ či „Koncepcia rozvoja informačných
systémov“. Súčasťou tejto kroniky sú i štatistické údaje mestskej časti a správa
mestskej polície o jej činnosti za rok 2009.
Základné údaje
Kraj :

Košický kraj

Okres :

Košice II

Región :

Abov

Poloha: :

48° 40' s.š. - 21° 08' v.d.

Rozloha :

1,97 km²

Počet obyvateľov :

25 037 – 12 188 mužov,12 849 žien

Hustota obyvateľstva :

14 407 obyvateľov/km2

Počet ulíc:

21

Prvá písomná zmienka:

1980
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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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V roku 2009 - treťom roku volebného obdobia sa v Mestskej časti Košice Sídlisko KVP v súlade s platnou legislatívou - Zákonom SNR č.401/1990 Zb. o meste
Košice v znení neskorších predpisov a Zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov uskutočnili nasledovné zasadnutia miestnej rady
a miestneho zastupiteľstva.
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. V roku 2009 tento orgán mestskej
časti zasadal nasledovne:
XVIII. zasadnutie dňa 24. februára
v zmysle termínov zasadnutí MR a MZ bolo toto zasadnutie
zvolané ako prvé v roku 2009, na ktorom poslanci súhlasili s
odkúpením nehnuteľnosti na Hemerkovej ulici č. 28
a pozemkov
nachádzajúcich
sa
pod
odkupovanou
nehnuteľnosťou pre Nadáciu DEDO - Solidarita s deťmi z
detských domovov, vzali na vedomie investičný zámer
etnografického múzea HUMNO na Cottbuskej ulici
s podmienkou
prerokovania
spracovanej
projektovej
dokumentácie MZ a s tým, že tento zámer bude zverejnený v
občasníku Kvapka na verejné vyjadrenie občanov. Ďalej
poslanci schválili doplnenie a zmeny Poriadku odmeňovania
zamestnancov a volených funkcionárov MČ a vzali na vedomie
Správy z výročných schôdzí preddavkových útvarov MČ , a
to Senior klubu na KVP a Klubu kresťanských dôchodcov sv.
Jozefa na KVP, a tiež plány činností týchto klubov na rok
2009.
XIX. zasadnutie dňa 28. apríla
v úvode rokovania si poslanecký zbor pripomenul tragické
úmrtie poslanca MZ p. Romana Adamčíka a uctil si jeho
pamiatku minútou ticha. Zánikom poslaneckého mandátu a
prednesením Správy mandátovej komisie MZ overilo
platnosť nastúpenia náhradníka vo volebnom obvode č. 3 - Ing.
Evy Ráczovej. Rokovanie pokračovalo schválením záverečného
účtu mestskej časti k 31.12.2008 bez výhrad a čerpanie rozpočtu
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príjmov a výdavkov, bilanciu aktív a pasív, tvorbu a použitie
rezervného fondu k 31.12.2008, stav nedoplatkov a preplatkov
na nájomnom vzali na vedomie. Poslanci v súvislosti
s uskutočnením volieb Európskeho parlamentu dňa 6. júna 2009
schválili VZN o určení miest na umiestňovanie volebných
plagátov a iných nosičov informácií na verejných
priestranstvách v mestskej časti, tiež schválili žiadosť
o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov
Európskej únie v rámci Regionálneho operačného programu
a spoluúčasť MČ pri financovaní projektu Regenerácia sídiel Posilnenie konkurencieschopnosti MČ vo výške 5 % z celkových
výdavkov schváleného projektu.
XX zasadnutie dňa 30. júna
v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov poslanecký zbor schválil Výročnú správu
MČ za rok 2008, a tiež strednodobý rozvojový dokument
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice Sídlisko KVP“ na obdobie r. 2008 - 2013. Rokovanie
pokračovalo schválením I. úpravy rozpočtu na rok 2009,
schválením prijatia úveru na odkúpenie nehnuteľností - bývalej
materskej škôlky a jaslí v Drocárovom parku za účelom
zriadenia SENIOR centra, výstavby hromadnej garáže na
Wuppertálskej ulici pre IKOZ s r. o. Cottbuská 24, Košice a
schválením doplnenia Organizačného poriadku MÚ MČ a
zásad nakladania s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti.
XXI. zasadnutie dňa 27. augusta
uznesením MZ č.211-27/8-2009 miestne zastupiteľstvo
odsúhlasilo navrhované zmeny a doplnky Územného plánu
hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice- lokalita Girbeš
s podmienkou doplnenia záväznej časti o tento regulatív:
„Výstavba na riešenom území, ktorá bude prístupná cez
Klimkovičovu ul. alebo ulicu Jána Pavla II. je podmienená
dobudovaním prepojenia Moskovská - Klimkovičova (časť
plánovanej zbernej komunikácie Klimkovičova)“. Poslanci ďalej
vzali na vedomie Monitorovaciu správu MČ, čerpanie rozpočtu
príjmov a výdavkov, tvorbu a použitie rezervného fondu za I
.polrok 2009 a Správu Obvodného oddelenia Policajného zboru
Košice - KVP a Mestskej polície Košice - stanice KVP
o bezpečnostnej situácií na našom sídlisku. Schvaľovacím
procesom prešla zmena VZN, ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov a vnútorných noriem doplnenia a
zmeny Organizačného poriadku MÚ MČ, zásad nakladania
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s finančnými prostriedkami MČ, zásad hospodárenia
s majetkom MČ a Smernice o cestovných náhradách
zamestnancov MČ, údržbe a používaní motorových vozidiel
MÚ MČ Košice -Sídlisko KVP.
XXII. zasadnutie dňa 29. októbra
na tomto rokovaní miestne zastupiteľstvo vzalo na vedomie
informáciu o plnení uznesení, informatívnu správu z rokovania
mestského zastupiteľstva a správu o kontrolnej činnosti miestnej
kontrolórky. Investičný zámer p. Ramiho vybudovať v mestskej
časti KVP cukráreň AIDA dostal zelenú. Poslanecký zbor
schválil investičný zámer stavby cukrárne AIDA na Triede
KVP s tým, že projekt pre územné konanie bude predložený na
rokovanie zastupiteľstva. Rokovanie MZ pokračovalo ďalej
odpísaním pohľadávky Dio pekárne a cestoviny - nedoplatku na
nájomnom, teple a vode na základe právoplatného uznesenia
Krajského súdu v Košiciach o zrušení konkurzu z dôvodu,
že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny
správcu.
XXIII zasadnutie dňa 17. decembra
týmto zasadnutím zastupiteľstva poslanecký zbor ukončil tretí
rok svojho volebného obdobia. V zmysle schváleného
programu poslanci schválili návrh plánu kontrolnej činnosti
na I. polrok 2010 a vzali na vedomie stanovisko miestnej
kontrolórky k návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2010.
Najdôležitejším bodom bolo schválenie „Rozpočtu Mestskej
časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2010“ a následne na roky
2011, 2012 podľa predloženého návrhu ako základného
nástroja
finančného
hospodárenia, ktorým sa riadi
financovanie úloh a funkcií mestskej časti. Schválenie II.
úpravy rozpočtu mestskej časti na rok 2009 bolo dôsledkom
zníženia podielových daní Mestom Košice o ďalších 5 %, t.j.
spolu za rok 2009 vo výške 10 %.
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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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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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III. okrsok

Terézia Hajasová - SMK

RNDr. Vladimír Kokarda PhD. - SDKÚSDKÚ-DS

Július Pallér - SMK
Ing. Eva Rácová - KDH

Mgr. Mária Sadovská - KDH

Ing. Jolana Šuleková - SDKÚ
SDKÚ-DS
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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

Dňa 11.3.2009 sme sa na cintoríne sv. Rozálie rozlúčili
s poslancom našej mestskej časti Romanom Adamčíkom, ktorý tragicky
zahynul 7. marca tohto roku vo veku 22 rokov, nahradila ho poslankyňa
Ing. Eva Rácová.
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Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP je iniciatívny, výkonný a
kontrolný orgán miestneho zastupiteľstva a poradný orgán starostu mestskej časti.
V roku 2009 zasadala v nasledovných termínoch :
Rok 2009
25. zasadnutie dňa
26. zasadnutie dňa
27. zasadnutie dňa
28. zasadnutie dňa
29. zasadnutie dňa
30. zasadnutie dňa
31. zasadnutie dňa
32. zasadnutie dňa
33. zasadnutie dňa
34. zasadnutie dňa
35. zasadnutie dňa
36. zasadnutie dňa

20. januára
10. februára
12. marca
7. apríla
12. mája
9. júna
14. júla
11. augusta
8. septembra
13. októbra
10. novembra
1. decembra

Zloženie miestnej rady (počas volebného obdobia 2006-2010):

Martin Boritáš
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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§ 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“.
Pri MZ MČ Košice – Sídlisko KVP sú zriadené tieto komisie v zložení:
Finančná komisia
1. Ing. Tibor Boroš - predseda
Janigova 21
2. Ing. Jolana Šuláková
Húskova 9
3. Ing. Marta Szanyiová
Čordákova 11
4. doc.RNDr.Alexander Hudák, PhD. Čordákova 36
5. Ing. Ján Bugoš
Čordákova 30
6. Alica Cinculová
Dénešova 29
7. Ing. Dušan Cais
Klimkovičova 14 (uzn.MZ č.58/2-26/6-2007)
Ďalšie osoby - neposlanci :
1. Ing. Roman Matoušek
2. Juraj Čiták
3. Ing. Ján Gebe
4. Ing. Jozef Vrábeľ
5. Ing. Lenka Labancová
6. Mária Eperiešiová
Spolu : 13 členov komisie

Drábova 14
Stierova 3
Bauerova 38
Starozagorská 7
Zombova 27
Dénešova 57 (uzn.MZ č.50/1-24/4-2007)

Sociálna a zdravotná komisia
1. Terézia Hajasová - predseda
2. Ingrid Dobošová
3. Ing. Jolana Šuleková
4. Ing. Milan Pach
5. Alžbeta Bukatová
6. Agáta Grančičová
7. Ing. Ján Bugoš

Hemerkova 14
Titogradská 10
Húskova 9
Čordákova 12
Cottbuská 20
Dénešova 69
Čordákova 30

Ďalšie osoby - neposlanci :
1. Mgr. Beáta Ruszinyáková
2. Ing. Denisa Hattalová
3. Helena Klímová
4. Mária Hančariková
5. Štefánia Kulhanová

Wurmova 11
Bauerova 18 (uzn.MZ č.122/2b-29/4-2008)
Stierova 9
Cottbuská 32
Stierova 3
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6. MUDr. Ladislav Cirát
7. MUDr. Valéria Vasiľová

Jasuschova 10
Huncovská 6 (uzn.MZ č.146/3b-26/8-2008)

Spolu : 14 členov komisie
Komisia pre rozvoj mestskej časti a podnikanie
podnikanie
1. Ing. Albína Fülöpová - 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
6. Ing. Eva Ráczová
Janigova 7 (uzn.MZ č.206/1-30/6-2009)
Ďalšie osoby - neposlanci :
1. PhDr. Anna Stančáková
2. Nadežda Obermannová

Klimkovičova 33
Jasuschova 10

Spolu : 8 členov komisie
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia
1.Július Pallér - predseda
Hemerkova 35
2. Ing. Jozef Bocan
Cottbuská 7
3. František Pisecký
Drábova 4
4. doc.RNDr.Alexander Hudák, PhD. Čordákova 36
5. Ing. Ján Polák
Wurmova 2
(uzn.MZ č.146/1b-26/8-2008)
6. Ing. Eva Ráczová
Janigova 7
(uzn.MZ č.206/1-30/6-2009)
Ďalšie osoby - neposlanci :
1. Ing. Mária Jergová
2. Ing. Roman Matoušek
3. Ing. Pavel Titl
4. MUDr. Ladislav Cirát
5. Jozef Kozel
6. Ing. Pavol Berinšter
7. Ing. Juraj Horkay

Húskova 7
Drábova 14
Trieda KVP 1C
Jasuschova 10
Bauerova 4
Dénešova 1
Wuppertálska 1

Spolu : 13 členov komisie
Komisia kultúry, školstva a športu
1. Mgr. Mária Sadovská - predseda Hemerkova 20
2. Ing. Milan Pach
Čordákova 12
3. Iveta Zelinková
Wuppertálska 1
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Uznesením MZ č.155/3a,b-21/10-2008 boli odvolaní z tejto komisie poslanci MZ p.Roman Adamčík a p.Alica Cinculová.

Ďalšie osoby - neposlanci :
1. Mgr. Tamara Tóthová
2. Beáta Franeková
3. Stanislav Takáč ml.
4. Vlastimil Borufka
5. Mário Cisár

Wurmova 6
Drábova 12 (uzn.MZ č.222/2-27/8-2009)
Cottbuská 1 (uzn.MZ č.91/2-18/12-2007)
Jasuschova 4
Wuppertálska 1 (uzn.MZ č.237-17/12-2009)

Spolu : 8 členov komisie
Komisia verejného poriadku
1. Ing. Jozef Bocan - predseda
2. RNDr. Vladimír Kokarda, PhD.
3. Ingrid Dobošová
4. Július Parlér
5. Alžbeta Bukatová

Cottbuská 7
Hemerkova 4
Titogradská 10
Hemerkova 35
Cottbuská 20

Ďalšie osoby - neposlanci :
1. Mgr. Ľubomír Kopčo
2. Mária Hančariková
3. Zoltán Bukata
4. Ján Hacko
5. Ján Magnes
6. Mgr. Peter Tvrdý

Čordákova 22
Cottbuská 32
Cottbuská 20
Čordákova 38
Dénešova 85
Povstanie českého ľudu 7 (uzn.MZ č.58/3-

7. Ladislav Papp
8. Ing. Miroslav Juríček

26/6-2007)

Talinská 9
(uzn.MZ č.58/3-26/6-2007)
Čordákova 1 (uzn.MZ č.58/3-26/6-2007)

Spolu : 13 členov komisie
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Ing. Anna Hóková
Miestna kontrolórka

KONTROLNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 2009
Ing. Anna Hóková, miestna kontrolórka Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
v priebehu roka 2009 vykonávala kontrolnú činnosť podľa príslušných ustanovení
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Kontrolnou
činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská
časť užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných
operácií mestskej časti, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov vrátane nariadení mestskej časti, kontrola plnenia uznesení miestneho
zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mestskej časti a kontrola
plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Vo svojej práci sa miestna kontrolórka riadila dokumentom „Zásady kontrolnej
činnosti v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“, ktoré boli schválené uznesením
miestneho zastupiteľstva. Kontrolná činnosť bola vykonávaná podľa Zákona č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.
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V priebehu roka 2009 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.
V rámci kontrolnej činnosti okrem plánovaných a schválených kontrol boli
v roku 2009 zrealizované dve mimoriadne kontroly nad rámec schváleného plánu,
uvedené sú v zozname pod číslom 12 a 17.

KONTROLNÁ ČINNOSŤ
1/ Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, ktoré boli schválené v roku
2008
2/ Kontrola dodržania pravidiel pre duálne zobrazovanie, prepočet a zaokrúhľovanie
miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu v roku 2009
3/ Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov Mestskej časti Košice – Sídlisko
KVP k 31.12.2008
4/ Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti za obdobie od
1.10.2008 do 31.12.2008
5/ Kontrola zameraná na čerpanie prostriedkov podľa schváleného rozpočtu
k 31.3.2009
6/ Kontrola dotácií, ktoré poskytla mestská časť od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008
a kontrola plnenia zmlúv o poskytnutí dotácií (referát kultúry, vzdelávania a
športu)
7/ Kontrola dotácií, ktoré poskytla mestská časť od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008
a kontrola plnenia zmlúv o poskytnutí dotácií (sociálny referát)
8/ Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených
kontrolou v roku 2008 - dotácie poskytnuté v roku 2007
9/ Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených
kontrolou v roku 2008 - inventarizácia majetku v roku 2007
10/ Kontrola dodržania postupov vo verejnom obstarávaní pri zadávaní
podprahových zákaziek v roku 2008
11/ Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly v roku 2008 podľa zákona
o finančnej kontrole (vybrané spisy)
12/ Kontrola dodržania postupov vo verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek
s nízkou hodnotou (mimo plánu kontrolnej činnosti)
13/ Kontrola zameraná na čerpanie prostriedkov podľa schváleného rozpočtu
k 30.6.2009
14/ Kontrola zameraná na splnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov
zistených kontrolou v roku 2008 – dodržiavanie VZN, ktorým sa upravujú
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v MČ
Košice – Sídlisko KVP
15/ Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu v roku 2008
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16/ Kontrola zameraná na splnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov
zistených kontrolou v roku 2008 – dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru uzatvorených v roku 2008
17/ Kontrola predaja služobného motorového vozidla (mimo plánu kontrolnej
činnosti)
18/ Kontrola nájomných zmlúv o dočasnom užívaní pozemkov
19/ Kontrola zameraná na čerpanie prostriedkov podľa schváleného rozpočtu
k 30.9.2009
20/ Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených
kontrolou v roku 2008 – zmluvy o prenájme nebytových priestorov v roku 2008
21/ Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených
kontrolou v októbri 2008 – zabezpečovanie stravovania v roku 2008

MIMOKONTROLNÁ ČINNOSŤ
Okrem kontrol vykonaných v zmysle zákona o obecnom zriadení a v súlade
s plánmi kontrolnej činnosti miestna kontrolórka plnila ďalšie úlohy vyplývajúce zo
zákona o obecnom zriadení a zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
V priebehu roka 2009 boli vypracované:
a) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2008, ktorá bola predložená na rokovanie
miestneho zastupiteľstva dňa 24. 2. 2009
b) Stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
za rok 2008, ktoré bolo predložené na rokovanie MZ dňa 28. 4. 2009
c) Odborné stanovisko miestnej kontrolórky k predpokladanému čerpaniu
investičného úveru vo výške 129 500,- € na odkúpenie nehnuteľnosti mesta
Košice – bývalej materskej školy a jaslí v Drocárovom parku na zriadenie
SENIOR centra, ktoré bolo predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva
dňa 30. 6. 2009
d) Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok
2010, ktoré bolo predložené na rokovanie MZ dňa 17. 12. 2009.
e) Vypracovaná bola smernica upravujúca postup pri verejnom obstarávaní
tovarov, služieb a stavebných prác, ktorá je účinná od 1. januára 2009.
Smernica upravuje postup pri aplikácii zákona o verejnom obstarávaní, najmä
pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou, kedy nie je potrebné činnosti vo
verejnom obstarávaní zabezpečiť odborne spôsobilou osobou na verejné
obstarávanie.
Úloha prevencie predstavuje aj naďalej významnú časť v kontrolnej činnosti
miestnej kontrolórky. Pri správnej aplikácii preventívnych opatrení cez stretnutia
miestnej kontrolórky s vedúcimi zamestnancami a zamestnancami úradu, sú tieto
prínosom pri hospodárení s verejnými prostriedkami mestskej časti.
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V roku 2009 sa uskutočnili voľby do troch demokratických inštitúcií a to voľby
do Európskeho parlamentu dňa 6.6.2009, voľba prezidenta Slovenskej republiky dňa
21.3.2009 a voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 14.11.2009.

Voľby do Európskeho parlamentu
Boli historicky druhé a uskutočnili sa vo
všetkých členských štátoch EÚ v dňoch 4. - 7. júna
2009. Viac ako 375 miliónov európskych občanov si
volilo svojich zástupcov na ďalšie päťročné obdobie.
Slovenský volič volil dňa 6. júna 2009 nových
poslancov európskeho parlamentu. Kandidovalo 17 politických subjektov a na rozdiel
od doterajšieho počtu 14 slovenských europoslancov sa volilo o jedného slovenského
zástupcu menej, teda 13. Európsky parlament sa skladá zo zástupcov 27 členských
štátov, má 736 poslancov, počet poslancov pre jednotlivé členské štáty určila
Zmluva z Nice.

Zoznam kandidujúcich politických subjektov
Demokratická strana, Komunistická strana Slovenska, Konzervatívni
demokrati Slovenska - Občianska konzervatívna strana, Kresťanskodemokratické
hnutie, LIGA občiansko-liberálna strana, Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko, MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity, Rómska iniciatíva Slovenska,
Sloboda a Solidarita, Slobodné Fórum, Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, Slovenská národná strana, SMER - sociálna demokracia,
Strana demokratickej ľavice, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja,
Strana zelených.

Zvolení kandidáti:
SMERSMER-SD
Mgr. Monika Flašíková - Beňová, europoslankyňa
sa narodila 15. augusta 1968. Pred vstupom do politiky podnikala. Študovala na
Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v
Banskej Bystrici. V roku 1999 spoluzakladala stranu SMER-SD a stala sa jej
podpredsedníčkou pre zahraničnú politiku. V roku 2002 sa stala poslankyňou NR SR,
bola predsedníčkou Výboru NR SR pre európsku integráciu, podpredsedníčkou Stálej
delegácie NR SR v Spoločnom parlamentnom výbore EÚ a pozorovateľkou NR SR v
EP. V roku 2004 bola zvolená do Európskeho parlamentu za stranu SMER-SD. V
roku 2005 sa stala podpredsedníčkou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
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Doc. PhDr. Boris Zala, CSs.
sa narodil 9. decembra 1954. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity
Komenského. V rokoch 1990 až 1992 bol predsedom Sociálnodemokratickej strany
Slovenska. Od februára do júna 1990 poslancom Slovenskej národnej rady (SNR),
členom predsedníctva SNR a predsedom výboru pre bezpečnosť. Od roku 2000 je
členom predsedníctva Smeru. Do Národnej rady SR bol zvolený v roku 2002, kde
okrem iného pôsobil ako člen zahraničného výboru. V roku 2006 bol opätovne zvolený
do NR SR za stranu Smer-SD a stal sa predsedom zahraničného výboru. V
tohtoročných voľbách do EP bol lídrom kandidátky strany Smer-SD.
Ing. Vladimír Maňka, europoslanec
sa narodil 19. septembra 1959. Vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave,
vzdelanie si doplnil štúdiom finančného manažmentu, marketingu a riadenia ľudských
zdrojov. V rokoch 1998 až 2002 bol poslancom NR SR za Stranu demokratickej
ľavice, od januára 2005 je podpredsedom strany SMER-SD. Bol primátorom mesta
Zvolen. Od roku 2004 je poslancom Európskeho parlamentu za stranu SMER-SD.
Mgr. Monika Smolková
sa narodila 6. októbra 1956. Je starostkou košickej Mestskej časti Dargovských
hrdinov a poslankyňou zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK). Od
roku 2006 je poslankyňou NR SR za SMER-SD, členkou mandátového a imunitného
výboru NR SR a členkou výboru NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.
Katarína Neveďalová
sa narodila 10. novembra 1982. Študuje politológiu na Univerzite Konštantína
Filozofa v Nitre. Je podpredsedníčkou Mladých sociálnych demokratov a
viceprezidentkou Mladých európskych socialistov.
SDKÚSDKÚ-DS
JUDr. Eduard Kukan
sa narodil 26. decembra 1939. Po štúdiách v Moskve a Prahe pracoval na ministerstve
zahraničných vecí a pôsobil v zahraničných službách ako kariérny diplomat. V rokoch
1990-1992 bol veľvyslancom a stálym predstaviteľom ČSFR pri OSN v New Yorku.
Po rozdelení ČSFR pôsobil v tejto funkcii za Slovenskú republiku do roku 1994. Na
48. valnom zhromaždení OSN bol zvolený za predsedu Výboru pre humanitné,
sociálne a kultúrne otázky. V roku 1994 bol ministrom zahraničných vecí vo vláde
Jozefa Moravčíka. Od novembra 1994 bol poslancom NR SR, v rokoch 1998-2002
zastával funkciu ministra zahraničných vecí SR. V parlamentných voľbách 2002 bol
zvolený za poslanca za SDKÚ a od októbra 2002 zastával opäť funkciu ministra
zahraničných vecí SR. Od roku 2006 je poslancom NR SR a členom Zahraničného
výboru NR SR.
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Peter Šťastný, europoslanec
sa narodil 18. septembra 1956 v Bratislave. Je slovenskou hokejovou legendou,
začiatkom 80. rokov emigroval do Kanady. Do roku 2005 pôsobil viac ako štyri roky
ako generálny manažér Slovenského zväzu ľadového hokeja. Pred parlamentnými
voľbami v roku 1998 sa zapojil do predvolebnej kampane v prospech Dzurindovej
SDK. Vo voľbách do EP v roku 2004 bol lídrom SDKÚ ako nečlen strany. Od roku
2004 je poslancom Európskeho parlamentu za SDKÚ-DS. Od marca 2008 je členom
strany.
SMK
Ing. Edit Bauer, CSc., europoslankyňa
sa narodila 30. augusta 1946. Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a
pracovala v Slovenskom zväze výrobných družstiev, vo Výskumnom ústave životnej
úrovne a v Prognostickom ústave SAV. V rokoch 1990 až 1998 bola poslankyňou NR
SR za maďarské strany. Po voľbách 1998 bola štátnou tajomníčkou Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Po voľbách 2002 pracovala v NR SR ako členka
Stálej delegácie NR SR v PZ RE, ako členka Stálej delegácie NR SR v Spoločnom
parlamentnom výbore EÚ a SR a ako pozorovateľ NR SR v EP. Od roku 2004 je
poslankyňou Európskeho parlamentu za SMK.
Prof. Alajos Mészáros, PhD.
sa narodil 18. júla 1952. Vysokoškolské štúdium absolvoval na
Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT), dnes
Slovenská technická univerzita v Bratislave. Po ukončení štúdia tu pracoval v
rôznych pozíciách. Je členom SMK. V rokoch 2006-2007 veľvyslanec SR vo Švédsku.
KDH
MUDr. Anna Záborská, europoslankyňa
sa narodila 7. júna 1948. Absolvovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v
Martine a v rokoch 1980-83 bola lekárkou v Alžírsku. Členkou KDH sa stala v júli
1998. Od roku 1998 bola poslankyňou NR SR, predsedníčkou Výboru NR SR pre
zdravotníctvo a do apríla 2004 členkou výboru NR SR pre európsku integráciu. Od
roku 2004 je poslankyňou Európskeho parlamentu za KDH.
MUDr. Miroslav Mikolášik,
Mikolášik, europoslanec
sa narodil 11. septembra 1952. Vyštudoval medicínu na Univerzite Karlovej v Prahe a
pôsobil ako odborný lekár v Dolnom Kubíne. Pracoval na Ministerstve zdravotníctva
SR a od roku 1994 bol poslancom NR SR za KDH. Pôsobil vo výbore NR SR pre
zdravotníctvo a sociálne veci a v spoločnom parlamentnom výbore Európskej únie a
SR. V roku 1998 bol opätovne zvolený za poslanca NR SR a v roku 1999 bol
vymenovaný za veľvyslanca SR v Kanade, kde pôsobil tri a pol roka. Od roku 2004 je
poslancom Európskeho parlamentu za KDH.
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SNS
Ing. arch., akad. arch. Jaroslav Paška
sa narodil 20. júna 1954. Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení a Fakultu
architektúry Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave. Od novembra
1993 do marca 1994 bol ministrom školstva. Poslancom NR SR bol v rokoch 1994 až
2002, opätovne bol zvolený za poslanca Národnej rady v roku 2006. Od roku 2006 je
zástupcom NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy v Štrasburgu. Od roku
2007 do roku 2009 zastával funkciu podpredsedu frakcie Európskych demokratov. Od
tohto roka je kontaktným zástupcom sekretariátu Komisie pre rovnosť príležitostí
Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu pre Slovensko.
ĽSĽS-HZDS
Ing. Sergej Kozlík, europoslanec
sa narodil 27. júla 1950. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a
pracoval na Ministerstve financií SR i v Protimonopolnom úrade SR. V roku 1992
začal pracovať v ústredí HZDS a vo vláde Vladimíra Mečiara bol ministrom financií
a vicepremiérom. V rokoch 1998-2004 bol poslancom NR SR, členom výboru pre
financie, rozpočet a menu. Od roku 2004 je poslancom Európskeho parlamentu za ĽSHZDS.

Voľby do Európskeho parlamentu na KVP
Pre voľby do Európskeho parlamentu bolo v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP do
voličských zoznamov zapísaných 21 441 oprávnených voličov,
voličov svoje právo voliť
využilo 3 377 oprávnených voličov,
voličov t.j. 15, 75 %.
Tabuľka účasti v jednotlivých volebných okrskoch Mestskej časti Košice – Sídlisko
KVP
Tabuľka č. 1
OVK č.
č. Počet zapísaných
voličov
1
1161
2
1111
3
1272
4
1143
5
1287
6
1069
7
1158
8
1053

Počet zúčastnených
voličov
188
158
196
173
178
174
177
179

účasť v%
16,19
14,22
15,41
15,13
13,83
16,27
15,28
16,99
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
spolu

1311
1192
1251
927
1207
1248
1395
1139
1280
1237
21441

183
189
180
109
212
216
259
185
193
228
3377

13,96
15,85
14,39
11,76
17,56
17,31
18,56
16,24
15,08
18,43
15,75

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany v mestskej časti
Tabuľka č. 2 (viď príloha)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Predseda Národnej rady SR určil deň konania voľby na sobotu
21. marca 2009. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú
väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby sa vykoná v sobotu 4.
apríla 2009. Prezidenta Slovenskej republiky volia občania v priamych voľbách tajným
hlasovaním na 5 ročné volebné obdobie. V roku 2009 na funkciu prezidenta
kandidovalo 7 kandidátov.
Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky v roku 2009:
1. BOLLOVÁ Dagmara
Dagmara,
ara PaedDr., 66 r., vysokoškolský pedagóg, Senica
2. GAŠPAROVIČ Ivan,
Ivan doc. JUDr., CSc., 67 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava
3. MARTINÁKOVÁ Zuzana,
Zuzana 47 r., novinárka, Bratislava
4. MELNÍK Milan,
Milan prof. RNDr., DrSc., 70 r., vysokoškolský profesor, Bratislava
5. MIKLOŠKO František,
František RNDr., 61 r., poslanec Národnej rady SR, Bratislava
6. RADIČOVÁ Iveta,
Iveta prof. PhDr., PhD., 52 r., sociologička, Nová Dedinka
7. SIDOR Milan,
Milan PhDr., CSc., 58 r., vysokoškolský pedagóg, Prešov
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Tabuľka účasti oprávnených voličov
voličov v jednotlivých volebných okrskoch – I. kolo
39 %%-ná účasť
Tabuľka č. 3 (viď príloha)
Počet platných odovzdaných hlasov pre jednotlivých kandidátov v mestskej časti
Tabuľka č. 4 (viď príloha)
V prvom kole ani jeden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu platných
hlasov a do druhého kola postúpili dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov.
Zoznam kandidátov na funkciu prezidenta, 2. kolo
1. GAŠPAROVIČ Ivan,
Ivan doc. JUDr., CSc., 67 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava
s počtom hlasov 876 061
2. RADIČOVÁ
RADIČOVÁ Iveta,
Iveta prof. PhDr., PhD., 52 r., sociologička, Nová Dedinka
s počtom hlasov 713 735
V druhom kole bol zvolený: GAŠPAROVIČ Ivan,
Ivan doc. JUDr., CSc., 67 r.,
vysokoškolský učiteľ, Bratislava
Pre voľby prezidenta Slovenskej republiky bolo v mestskej časti do voličských
zoznamov zapísaných 21 332 oprávnených voličov,
voličov svoje právo voliť využilo 8 338
oprávnených voličov, t.j. 39 %. V našej mestskej časti občania s veľkou prevahou volili
Ivetu Radičovú. V 1. kole získala z 8 300 platných hlasov 4 504 hlasov t.j. 54%.
V 2. kole získala z 9 419 platných hlasov 6 006 hlasov t.j. 63%
Tabuľka platných hlasov odovzdaných v jednotlivých okrskoch pre jednotlivých
kandidátov
Tabuľka č. 5 (viď príloha)
Tabuľka účasti oprávnených voličov v jednotlivých volebných okrskoch
45% účasť
Tabuľka č. 6 (viď príloha)

– II. kolo
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov –
Košický samosprávny kraj 14. november 2009
Občania si vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov volia
predsedu samosprávneho kraja a 57 poslancov
poslancov - ich počet je určený pomerne k počtu
obyvateľov samosprávneho kraja. Košický samosprávny kraj zahŕňa 11 volebných
obvodov,
obvodov a to okresy: Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice - okolie,
Gelnica, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov. Občania
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP majú právo voliť a byť volení vo volebnom
obvode č. 2,
2 ktorý je totožný s územím okresu Košice II. Z počtu 57 poslancov
samosprávneho kraja sa za volebný obvod Košice II volí 6 poslancov .
Ústava SR priznáva právo voliť a právo byť volený do orgánov samosprávy
vyšších územných celkov aj cudzincom s trvalým pobytom na území SR. Orgány
samosprávneho kraja teda volia všetci obyvatelia obce, ktorí majú trvalý pobyt v obci,
ktorá patrí do samosprávneho kraja a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku.
ZOZNAM KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja
1. Jozef Červeňák,
Červeňák Mgr., 47r., sociálny poradca, Dobšiná, Jarková 343, Rómska
iniciatíva Slovenska
2. Peter Jacko,
Jacko Ing., 56r., projektant, Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 615/41,
Agrárna strana vidieka
3. Stanislav Lábaj,
Lábaj Ing., 47r., bankový pracovník, Košice - Nad jazerom, Talinská 4,
Strana demokratickej ľavice
4. Jozef Plachý,
Plachý Mgr., 60r., obchodný zástupca, Košice - Západ, Muškátová 18,
Strana regiónov Slovenska
5. Ján Slabý,
Slabý 57r., štátny tajomník Minister. pôdohosp., Trebišov, M. R. Štefánika
2221/168, Slovenská národná strana
6. Ján Süli,
Süli Ing., 62r., diplomat, Košice - Staré Mesto, Alžbetina 26, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické
hnutie, Sloboda a Solidarita, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska
konzervatívna strana, Demokratická strana
7. Zdenko Trebuľa,
Trebuľa JUDr., 54r., predseda KSK, Košice - Juh, Kukučínova 20, SMER
- sociálna demokracia, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja, Ľudová
strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slobodné Fórum, Hnutie za demokraciu,
Strana občianskej solidarity, MOST - HÍD, LIGA, občiansko-liberálna strana
8. Michal Vajda,
Vajda MUDr., 53r., lekár, Vojany, č. 47, ÚSVIT
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Výsledky volieb predsedu Košického samosprávneho kraja
Za predsedu Košického samosprávneho kraja bol zvolený Zdenko Trebuľa,
JUDr., 54r., predseda KSK, Košice - Juh, Kukučínova 20, SMER - sociálna demokracia, Strana
JUDr.
maďarskej koalície - Magyar KoalícióPártja, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko,
Slobodné Fórum, Hnutie za demokraciu, Strana občianskej solidarity, MOST - HÍD, LIGA,
občiansko-liberálna strana s počtom hlasov 77 485 t.j. 60,25% kandidát bol zvolený v I. kole

Kandidáti do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Do zastupiteľstva samosprávneho kraja za volebný obvod č. 2 kandidovalo 70 poslancov,
volilo sa 6 poslancov:
1. Gejza Adam,
Adam 58r., riaditeľ školy, Košice - Západ, Tri hôrky 11, Strana rómskej koalície - SRK
2. Margita Adamčíková,
Adamčíková JUDr., 51r., právnička, Košice - Západ, Slobody 2, SMER - sociálna
demokracia
3. Alexander Barna
Barna, Ing., 38r., programátor, analytik, Košice - Západ, Trieda SNP 9, Sloboda a
Solidarita
4. Rudolf Bauer,
Bauer RNDr., 52r., poslanec, Košice - Západ, Kremnická 10, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska
konzervatívna strana, Demokratická strana
5. Milan Bereš,
Bereš MUDr., PhD., 38r., lekár, Košice - Západ, Tr. SNP 65, Kresťanskodemokratické
hnutie
6. Štefan Biró,
Biró Ing., 52r., manažér, Košice - Sídlisko KVP, Wuppertálska 2, NOVÁ
DEMOKRACIA
7. Martin Boritáš,
Boritáš 57r., zástupca starostu, Košice - Sídlisko KVP, Dénešova 4,
Kresťanskodemokratické hnutie
8. Jozef Buček,
Buček Mgr., 49r., štátny tajomník, Košice - Západ, Slobody 21, SMER - sociálna
demokracia
9. Marta Budišová,
Budišová JUDr., 47r., právnička, Košice - Západ, Bratislavská 26, SMER - sociálna
demokracia
10. Eduard Buraš,
Buraš Ing., 43r., riaditeľ, Košice - Západ, Toryská 10, Nezávislý kandidát
11. Mikuláš Čečko,
Čečko Bc., 47r., námestník primátora, Košice - Západ, Lesnícka 21,
Kresťanskodemokratické hnutie
12. Miroslav Daňo,
Daňo Ing., 29r., výrobný riaditeľ, Košice - Pereš, Gelnická 101,
Kresťanskodemokratické hnutie
13. Juraj Dobrík,
Dobrík MUDr., 53r., lekár, Košice - Sídlisko KVP, Húskova 1285/23, Sloboda a
Solidarita
14. Vojtech Dúl,
Dúl Ing., 50r., podnikateľ, Košice - Západ, Moldavská cesta 15, Nezávislý kandidát
15. Jozef Falat,
Falat Bc., 27r., študent, Košice - Sídlisko KVP, Wurmova 19, Strana regiónov Slovenska
16. Gabriel Fischer,
Fischer Ing., PhD., 60r., manažér, Košice - Západ, Stropkovská 29, NOVÁ
DEMOKRACIA
17. Danka Gabošová,
Gabošová Mgr., 47r., živnostník, Košice - Západ, Gudernova 2, LIGA, občianskoliberálna strana
18. Mária Gamcová,
Gamcová Ing., PhD., 44r., vysokoškolský pedagóg, Košice - Sídlisko KVP, Jasuschova
24, Slobodné Fórum, Strana občianskej solidarity, Hnutie za demokraciu
19. Iveta Gregová
Gregová,
egová Ing., 49r., ekonómka, Košice - Sídlisko KVP, Dénešova 1115/29, ÚSVIT
20. Mária Grüllingová,
Grüllingová MUDr., 39r., lekárka, Košice - Západ, Smaragdova 43, SMER - sociálna
demokracia
21. Dana Grusová,
Grusová 48r., učiteľka MŠ, Košice - Sídlisko KVP, Húskova 13, Komunistická strana
Slovenska
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22. Alfonz Halenár,
Halenár Ing., 54r., IT špecialista, Košice - Sídlisko KVP, Bauerova 26, Nezávislý
kandidát
23. Ľuboš Hvozdovič,
Hvozdovič RNDr., 44r., učiteľ, Košice - Západ, Šafárikova trieda 3, MOST - HÍD
24. Štefan Jakabovič,
Jakabovič JUDr., 52r., riaditeľ, Košice - Sídlisko KVP, Klimkovičova 33, LIGA,
občiansko-liberálna strana
25. Ján Jakubov,
Jakubov Ing., 52r., projektant, Košice - Západ, Kremnická 59, SMER - sociálna
demokracia
26. Róbert Jano,
Jano JUDr., 42r., právnik, Košice - Pereš, Jasovská 2077/60, MOST - HÍD
27. Igor Jutka,
Jutka MUDr., MPH, 36r., lekár, Košice - Západ, Plzenská 125, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska
konzervatívna strana, Demokratická strana
28. Oľga Kántorová,
Kántorová Ing., 50r., podnikateľka, Košice - Západ, Československého odboja 102,
Slovenská demokratická
a kresťanská únia - Demokratická strana, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska
konzervatívna strana, Demokratická strana
29. Jozef Karabin,
Karabin Ing., 30r., starosta MČ Košice - Pereš, Košice - Pereš, Krompašská 29, Nezávislý
kandidát
30. Miloš Kasarda,
Kasarda 57r., manažér, Košice - Západ, Petzvalova 61, Komunistická strana Slovenska
31. Iveta Kijevská,
Kijevská Ing., 46r., prednostka MsÚ, Košice - Sídlisko KVP, Zombova 25, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Konzervatívni demokrati Slovenska,
Občianska konzervatívna strana, Demokratická strana
32. Stanislav Kočiš,
Kočiš Ing., 47r., stavebný inžinier, Košice - Západ, Poľovnícka 4, Slobodné Fórum,
Strana občianskej solidarity, Hnutie za demokraciu
33. Anna Koptová,
Koptová Mgr., 55r., riaditeľka gymnázia, Košice - Západ, Považská 20, Strana rómskej
koalície - SRK
34. Erik Korfant,
Korfant 30r., pedagóg, Košice - Západ, Brigádnická 8, Strana rómskej koalície - SRK
35. Miroslav Kovalský
Kovalský,
ský Ing., 32r., technik, Košice - Západ, Brnenská 34, Nezávislý kandidát
36. Drahomír Krajči,
Krajči MVDr., 47r., odborný pracovník, Košice - Sídlisko KVP, Zombova 23, LIGA,
občiansko-liberálna strana
37. Vladimíra
Vladimíra Krajnikovičová,
Krajnikovičová Bc., 30r., administratívna pracovníčka, Košice - Západ, Petzvalova
3/2, Strana regiónov Slovenska
38. Mikuláš Krivánsky,
Krivánsky 59r., assyriológ, Košice - Západ, Považská 18, Strana regiónov Slovenska
39. Ivana Labajová,
Labajová 38r., ekonómka, Košice - Západ, Slobody 20, Strana demokratickej ľavice
40. Tomáš Lančarič,
Lančarič 31r., technik, Košice - Sídlisko KVP, Zombova 31, Strana zelených
41. Ján Leščišin,
Leščišin 62r., invalidný dôchodca, Košice - Západ, Plzenská 2073/14, LIGA, občianskoliberálna strana
42. Zdenko Lipták,
Lipták MVDr., 43r., živnostník, Košice - Západ, Považská 9, Nezávislý kandidát
43. Viera Lucáková,
Lucáková Ing., 47r., ekonómka, Košice - Západ, Ružová 43, Ľudová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko, Strana zelených Slovenska
44. Alena Marchevková,
Marchevková 46r., technický pracovník, Košice - Sídlisko KVP, Titogradská 7,
LIGA, občiansko-liberálna strana
45. Radovan Molčan,
Molčan MUDr., 36r., lekár, Košice - Západ, Poľovnícka 10, Kresťanskodemokratické
hnutie
46. Pavol Mutafov,
Mutafov PhDr., 55r., starosta, Košice - Západ, Moldavská 27, SMER - sociálna
demokracia
47. Viliam Novotný
Novotný,
otný MUDr., 36r., poslanec NR SR, lekár, Košice - Západ, Humenská 25,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demo kratická strana, Konzervatívni demokrati
Slovenska, Občianska konzervatívna strana, Demokratická strana
48. Július Pallér,
Pallér 47r., železničiar, Košice - Sídlisko KVP, Hemerková 35, MOST - HÍD
49. Vladimír Ponický,
Ponický RSDr., CSc., 60r., riaditeľ strediska, Košice - Západ, Michalovská 3, Strana
regiónov Slovenska
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50. Igor Reiprich, Ing.,
Ing CSc., 68r., dopravný inžinier, Košice - Západ, Humenská 3, Strana regiónov
Slovenska
51. Rudolf Reštei,
Reštei 55r., starosta, Košice - Šaca, Ku mlynu 25, Slobodné Fórum, Strana občianskej
solidarity, Hnutie za demokraciu
52. Daniel Rusnák,
Rusnák 49r., starosta MČ, Košice - Sídlisko KVP, Klimkovičova 33,
Kresťanskodemokratické hnutie
53. Milan Sarka, Ing.,
Ing 56r., THP vedúci, Košice - Sídlisko KVP, Denešova 13, Združenie
robotníkov Slovenska
54. Viera Šándorová,
Šándorová 49r., SZČO, Košice - Západ, Markušova 13, EURÓPSKA
DEMOKRATICKÁ STRANA
55. Maroš Šavlík,
Šavlík 37r., potravinár, Košice - Západ, Obrody 11, Slovenská národná strana
56. Viera Ščurková,
Ščurková JUDr., 49r., štátny zamestnanec, Košice - Západ, Gudernova 6, EURÓPSKA
DEMOKRATICKÁ STRANA
57. Ivan Šoltés,
Šoltés 66r., technik, Košice - Západ, Trieda SNP 48, Slovenská národná strana
58. Peter Šoltés,
Šoltés Ing., 33r., strojný inžinier, Košice - Západ, Trieda SNP 48, Slovenská národná
strana
59. Miroslav Štefanisko,
Štefanisko 40r., súkromný podnikateľ, Košice - Šaca, Mierová 17, Sloboda a Solidarita
60. Rastislav Švický,
Švický PaedDr., 35r., VŠ pedagóg, Košice - Západ, Považská 10, MOST - HÍD
61. Jarmila Tamášová,
Tamášová 46r., finančný manažér, Košice - Západ, Opalová 11, EURÓPSKA
DEMOKRATICKÁ STRANA
62. Pavel Titl,
Titl Ing., 53r., dopravný inžinier-projektant, Košice - Sídlisko KVP, Tr. KVP 1C,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Konzervatívni demokrati
Slovenska, Občianska konzervatívna strana, Demokratická strana
63. Štefan Tomčo,
Tomčo Ing., 49r., súkromný podnikateľ, Košice - Sídlisko KVP, Wuppertálska 1380/3,
Sloboda a Solidarita
64. Peter Turák,
Turák Bc., 42r., konateľ, Košice - Západ, Trieda SNP 72, MOST - HÍD
65. Jana Vargová,
Vargová Ing., PhD., 37r., vysokoškolský pedagóg, Košice - Západ, Obchodná 2, Nezávislý
kandidát
66. Ladislav Virág,
Virág MUDr., 43r., lekár, Košice - Sídlisko KVP, Jasuschova 10, MOST - HÍD
67. Jozef Vojakovič
Vojakovič,
jakovič 25r., finančný poradca, Košice - Sídlisko KVP, Starozagorská 4, Slovenská
národná jednota
68. Marcel Vrchota,
Vrchota Bc., 24r., manažér, Košice - Západ, Moldavská 5, Sloboda a Solidarita
69. Adrián Weiszer,
Weiszer Ing., 34r., lesný inžinier, Košice - Západ, Idanská 11, Strana maďarskej
koalície - Magyar Koalíció Pártja
70. Soňa Zábojová,
Zábojová 34r., podnikateľka, Košice - Západ, Pražská 9, EURÓPSKA
DEMOKRATICKÁ STRANA

Výsledky volieb do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Do zastupiteľstva Košického samosprávneho
samosprávneho kraja boli zvolení:
1. Mgr. Jozef Andrejčák - SMER - SD
2. MUDr. Eva Antónyová – Nezávislý kandidát
3. Ing. Ján Babič - SMER - SD
4. Viliam Bačo - SMER - SD
5. Ing. Štefan Bašták - SMER - SD
6. RNDr. Rudolf Bauer - SDKÚ - DS, KDS, OKS, DS
7. Ing. Pavol Bečarik - Nezávislý kandidát
8. RSDr. Juraj Beňa - SMER - SD
9. Mgr. art. Ľubica Blaškovičová - Nezávislý kandidát
10. JUDr. Marta Budišová - SMER - SD
11. Ing. Jozef Burian - SMER - SD
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12. Ing. Antonín Cicoň - SMER - SD
13. Štefan Duč - Nezávislý kandidát
14. Ing. Emil Ďurovčík - SMER - SD
15. MVDr. Štefan Džurina - ĽS - HZDS, SZS
16. Valéria Eľková ĽS - HZDS, SZS
17. MUDr. František Farkaš - Nezávislý kandidát
18. Ing. Boris Farkašovský - SMER - SD
19. Csaba Furik - SMK
20. Mgr. Milan Géci - SMER - SD
21. Mgr. Lea Grečková - SMER - SD
22. MUDr. Mária Grüllingová - SMER - SD
23. Ing. Alfonz Halenár - Nezávislý kandidát
24. JUDr. Jaroslav Hlinka - Nezávislý kandidát
25. MUDr. Marián Hojstrič - SDKÚ - DS, KDS, OKS, DS
26. Karol Horník - SMER - SD
27. MVDr. Ivan Hrdlík - Nezávislý kandidát
28. MVDr. Anna Jenčová - ĽS - HZDS, SZS
29. Ing. Ján Kokarda - Nezávislý kandidát
30. JUDr. Michal Komara, PhD. - Nezávislý kandidát
31. JUDr. Bc. Jozef Konkoly - SMER - SD
32. József Kopasz - SMK
33. Ing. Ladislav Lazar - SMER - SD
34. MUDr. Jozef Makohus - SMER - SD
35. MUDr. Alžbeta Mátéová - Nezávislý kandidát
36. MUDr. Ján Mihalečko - Nezávislý kandidát
37. Gejza Milko - ĽS - HZDS, SZS
38. Mgr. Jana Mondíková - SMER - SD
39. Ing. Kamil Mınnich – SF, SOS a HZD
40. PhDr. Pavol Mutafov - SMER - SD
41. MUDr. Viliam Novotný - SDKÚ - DS, KDS, OKS, DS
42. Ing. Martin Pado - SDKÚ - DS, KDS, OKS, DS
43. Bc. František Petro - SMER - SD
44. Ing. Milan Rabatin - SDKÚ - DS, KDS, OKS, DS
45. Michal Rečka - SMER - SD
46. PhDr. Ľubica Rošková - SMER - SD
47. Gejza Sačko - SMK
48. PhDr. Miroslav Semeš, PhD. - SMER - SD
49. MUDr. Juraj Sobek - SMER - SD
50. Ing. Štefan Staško – SF, SOS a
51. Ing. Tomáš Suchý - SDKÚ - DS, KDS, OKS, DS
52. Ing. Ján Süli - SDKÚ - DS, KDS, OKS, DS
53. Ing. Ján Szöllös - SMK
54. Ing. Ľubomír Šimko - Nezávislý kandidát
55. MUDr. Marek Vargovčák - SDKÚ - DS, KDS, OKS, DS
56. PhDr. Ján Volný, PhD. - SMER - SD
57. Viliam Záhorčák - SMER - SD
Zdroj: www.vucke.sk
Za Mestskú časť Košice – Sídlisko KVP bol zvolený jeden kandidát: Ing. Alfonz Halenár .
nezávislý kandidát s počtom hlasov 1423
Tabuľka účasti oprávnených voličov v jednotlivých volebných okrskoch – 39% účasť
účasť
Tabuľka č. 7 (viď príloha)
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Vzdelávanie zamestnancov patrí v súčasnosti k aktívnym formám
starostlivosti zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom čo sa týka prehlbovania
kvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie. Kvalifikácia, teoretické vedomosti, pracovné
zručnosti, návyky a schopnosti zamestnanca zodpovedajú profesionálnym
požiadavkám, ktoré si vyžadujú úkony a operácie na našom MÚ, ktoré vyhotovujú
pracovníci pre obyvateľov tohto sídliska na KVP, preto sa vzdelávaniu venuje
náležitá pozornosť.
Organizácia EuroKONZULT Slovakia n.o. podala v rámci operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, v rámci prioritnej osi 4 : Budovanie
kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy, opatrenia 4.1: Zlepšenie kvality služieb
poskytovaných verejnou správou
správou a neziskovými organizáciami projekt, ktorý BOL
SCHVÁLENÝ. Týmto sa nám otvorila možnosť zúčastniť sa tohto projektu.

Názov projektu:
Rozvoj a skvalitňovanie verejných služieb v Košiciach
Cieľom projektu je zlepšiť výkon verejných a verejnoprospešných služieb
poskytovaných neziskovými organizáciami, miestnou a regionálnou samosprávou
v regiónoch východného Slovenska.

Projekt pozostával z viacerých typov školenia, ktorými boli:
1. InformačnoInformačno-komunikačné technológie ( IKT ) Pre začiatočníkov
Cieľom školenia
základných zručností a znalostí práce s PC
školenia bolo získanie
z
a informačno-komunikačnými technológiami za účelom ich efektívneho a praktického
využitia.
1. Modul A1 – Základné pojmy
2. Modul A2 – Práca s počítačom a správa súborov
3. Modul A3 – Textový editor
4. Modul A4 – Tabuľkový procesor
5. Modul A5 – Informácie a komunikácia

2. Program profesionalizácie proklientskych zručností
Cieľom školenia bola príprava zamestnancov na ich profesionálne pôsobenie v práci so
zameraním na klienta ( občana ), zámerom je zmena postojov zamestnancov ku
klientom, vytvorenie inej hodnotovej orientácie, lojality k práci, ktorú vykonávajú,
využívanie techník sociálneho správania sa, techniky asertivity a ich využívanie
v praxi, riešenie konfliktov konštruktívnym a aktívnym spôsobom a zvládanie stresu.
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6.
7.
8.
9.

Modul B1 – Sebapoznávanie a zmena postojov
Modul B2 – Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov
Modul B3 – Tvorivé myslenie a motivácia
Modul B4 – Časový manažment a manažment stresu

Naši zamestnanci sa zúčastnili školenia proklientskych
proklientskych zručností.
Ing. Iveta Kijevská
Ing. Anna Hóková
Monika Hegyiová
Gabriela Hričinová
Ing. Táňa Gurská
Mgr. Alica Schützová
Ing. Ľudmila Nogová
Ing. Květa Prídavková
JUDr. Magdaléna Balážová
Jarmila Kiriľaková
Dana Chovancová
JUDr. Lívia Váradyová
Ing. Viliam Guľa
Iveta Ziarková
Ing. Monika Cesnaková
Vojtech Biskup
Ľudmila Koložiová
3. IKT pre pokročilých – ECDL
Cieľom školenia bolo získanie odborných zručností práce s kompletným balíkom
kancelárskych aplikácií za účelom profesionalizácie zručností práce s PC
a informačno-komunikačnými technológiami na medzinárodne uznávanej úrovni
ECDL (European computer driver license):
10. Modul C1 – Operačný systém
11. Modul C2 – Textový editor
12. Modul C3 – Tabuľkový procesor
13. Modul C4 – Databázový systém
14. Modul C5 – Elektronická prezentácia
15. Modul C6 – Služby informačných sietí
Účastníci tohto školenia ECDL.
16. Ing. Iveta Kijevská
17. Mgr. Ivana Hužičková
18. p. Vojtech Biskup
19. Ing. Jana Timková
20. Mgr. Alica Schützová
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Anglický jazyk
Cieľom školenia bolo získanie
základných, pokročilejších jazykových zručností–
z
verbálneho aj neverbálneho prejavu v anglickom jazyku.
Účastníci školenia anglického jazyka:
21. Ing. Iveta Kijevská
22. JUDr. Lívia Váradyová
23. P. Vojtech Biskup
24. Ing. Monika Cesnaková
25. P. Ľudmila Koložiová
26. P. Iveta Ziarková

Všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na tomto projekte patrí
pozornosť za ich snahu na svojom osobnostnom raste a zvyšovaní si
kvalifikácie.

Komunikácia medzi občanmi a úradom by sa mala presunúť do digitálnej
podoby. To je jeden z cieľov Koncepcie rozvoja informačného systému (KRIS), ktorú
prejednávali poslanci na miestnom zastupiteľstve v apríly 2009. Program
informatizácie samosprávy by mal priniesť elektronizáciu verejnej správy, zlepšenie
systému digitálnych dát, zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu a ďalšie
vylepšenia v oblasti informačných technológií. Vďaka informatizácii by sa mal uľahčiť
prístup občanov k službám a mali by sa sprehľadniť jednotlivé administratívne úkony.
Rozvoj informačného systému na základe KRIS uľahčí aj prístup k informáciám o
verejnom obstarávaní, umožní poskytovať webovú službu GIS – geografickú digitálnu
mapu ako nástroj geografických údajov, zelektronizuje sa platobný systém, podporí
celoživotné vzdelávanie prostredníctvom e-learningu.
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EURO - 1. január 2009 – medzník
v dejinách SR
Dátum 1.1.2009 je medzníkom v dejinách Slovenska, ale
aj medzníkom v činnosti našej MČ. Týmto dňom sme sa
rozlúčili s pôvodným platidlom (slovenskou korunou) a našou
národnou menou sa stalo EURO. Prechod zo slovenskej koruny na euro bol v našej
MČ plynulý, bez rušivých momentov. Počas roka 2009 v súlade s platnou
legislatívou MČ používa duálne zobrazenie meny EURO/Skk.

Rozpočet MČ na rok 2009
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice –
Sídlisko KVP na svojom XVII. zasadnutí dňa 16. 12. 2008
prijalo uznesenie č. 162/b – 16/12 – 2008, ktorým schválilo
rozpočet Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2009.
Rozpočet mestskej časti je základným nástrojom
finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi
financovanie úloh a funkcií mestskej časti.
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP zapracovala do svojho návrhu rozpočtu
finančné toky zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Mesta Košice. Prednostne bolo
zabezpečené krytie výdajov zo záväzkov mestskej časti, ktoré vyplývajú z povinností
ustanovených zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 401/1990 Zb. o
Meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov.
Rozpočet MČ KVP na rok 2009 je navrhnutý ako vyrovnaný, t.j . rozdiel
medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových finančných operácií) je 0. Bežný
rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 176 593 EUR/5 320,- Sk ,
kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom v sume 189 206 EUR/5 700 tis. Sk
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými
finančnými operáciami – prevodom z rezervného fondu MČ KVP (12 613 EUR/380
tis. Sk).
Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi
rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných
rozpočtových programov a aktivít.
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Pre roky 2009-2011 je rozpočtovaných 10 programov, ktoré predstavujú
34 podprogramov a 12 prvkov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov
v nasledujúcom členení:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 1.1:Riadenie
obce
1.1:
Prvok 1.1.1:
1.1.1 Výkon funkcie starostu
Prvok 1.1.2:
1.1.2 Výkon funkcie prednostu
Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ
Podprogram 1.2:
1.2 Plánovanie obce
Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť
Podprogram 1.4: Členstvo v organizáciách a združeniach
Podprogram 1.5: Rozpočtová politika mestskej časti
Prvok 1.5.1:
1.5.1 Audit
Prvok 1.5.2:
1.5.2 Rozpočtová politika
Prvok 1.5.3:
1.5.3 Účtovníctvo
Program 2: Interné služby
Podprogram 2.1:
2.1 Právne služby
Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
Podprogram 2.3:
2.3 Archív a registratúra
Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov
Podprogram 2.5: Vzdelávanie zamestnancov
.
Podprogram 2.6: Obecný informačný systém
Podprogram 2.7: Autodoprava
Program 3: Služby občanom
Podprogram 3.1: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá
Podprogram 3.2: Obecné noviny
Podprogram 3.3:
3.3 Klientske služby
Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov
Prvok 3.3.2:
3.3.2 Rybárske lístky
Prvok 3.3.3:
3.3.3 Služby podnikateľom
Prvok 3.3.4: Podateľňa
Podprogram 3.4:
3.4 Evidencie
Prvok 3.4.1:
3.4.1 Evidencia obyvateľstva
Prvok 3.4.2:
3.4.2 Evidencia chovu zvierat
Program 4: Komunikácie
Podprogram 4.1:
4.1 Výstavba parkovísk
Podprogram 4.2:
4.2 Správa a údržba miestnych komunikácií
Program 5: Vzdelávanie
Program 6: Šport
Podprogram 6.1: Podpora športových klubov a organizácií
Podprogram 6.2:
6.2 Podpora športových aktivít
Podprogram 6.3:
6.3 Mobilná ľadová plocha
Program 7: Kultúra
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Podprogram 7.1:
7.1 Miestne kultúrne strediská
Podprogram 7.2:
7.2 Kultúrne podujatia
Podprogram 7.3:
7.3 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít
Program 8: Prostredie pre život
Podprogram 8.1:
8.1 Údržba verejnej zelene
Podprogram 8.2:
8.2 Deratizácia verejných priestranstiev
Podprogram 8.3:
8.3 Verejné osvetlenie
Podprogram 8.4:
8.4 Ochrana životného prostredia
Podprogram
Podprogram 8.5:
8.5 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách
Podprogram 8.6:
8.6 Menšie obecné služby
Program 9: Sociálne služby
Podprogram 9.1:
9.1 Stravovanie dôchodcov
Podprogram 9.2:
9.2 Kluby dôchodcov
Podprogram 9.3:
9.3 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi
Podprogram
Podprogram 9.4:
9.4 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby
Program 10: Administratíva

Dopad ekonomickej krízy na MČ
V dôsledku ekonomickej krízy, ktorej dopad pocítila
aj naša mestská časť, došlo k výraznému zníženiu
príjmovej časti rozpočtu a následne aj jeho výdavkovej
časti. Dôvodom k danému kroku je výrazný prepad
výkonnosti slovenskej ekonomiky v roku 2009. Národná banka Slovenska zrevidovala
odhad rastu slovenskej ekonomiky zo 4,7 na 2,1 %. Odhady niektorých ekonomických
analytikov sú však ešte pesimistickejšie. Slovenská ekonomika v tomto roku podľa nich
vzrastie len o 1,4 %.
Uvedené skutočnosti majú významný vplyv predovšetkým na plnenie dane
z príjmov poukazovaných územnej samospráve. Zníženie podielu na dani z príjmov
fyzických osôb sa následne dotýka aj našej mestskej časti.
Prvá úprava rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP je navrhovaná v súlade
s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 785 zo dňa 30. 04. 2009, kedy bola
schválená 2. zmena programového rozpočtu na rok 2009. V rámci tejto zmeny bolo
pre všetky mestské časti schválené zníženie podielových daní o 5 %.
Zároveň bola schválená zmena účelových transferov v programe č. 7 Služby
občanom, podprogram Mestské časti.
Úpravy rozpočtu našej MČ sa týkali:
 úpravy rozpočtu bežných príjmov a výdavkov,
 úpravy rozpočtu kapitálových príjmov a výdavkov ,
 úpravy rozpočtu príjmovej časti finančných operácií.
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Dopad ekonomickej krízy zasiahol rozpočet MČ aj v II. polroku 2009. Došlo k
ďalšiemu zníženiu podielových daní o 5%, t.j. na 10% za celý rok. Mesto Košice
odsúhlasilo ďalšie zníženie podielových daní dňa 27. – 28. 10. 2009 uznesením
Mestského zastupiteľstva č. 952. V súvislosti s vyššie uvedeným boli znížené
kapitálové výdavky MČ vo výške, ktorá následne umožnila znížiť aj príjmové
finančné operácie o prevody z rezervného fondu.

Výročná a monitorovacia správa
V súlade s ustanovením § 20 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov MČ Košice – Sídlisko KVP ako účtovná jednotka vypracovala
a predložila na MZ Výročnú správu za rok 2008.
Vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami
realizovaných rozpočtových programov a aktivít je obsiahnutý v programovom
rozpočte. Zámery a ciele jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch sú vyjadrené
merateľnými ukazovateľmi, ktoré boli hodnotené za obdobie od 01. 01. 2009 – 30. 06.
2009 v Monitorovacej správe MČ Košice – Sídlisko KVP. Plnenie merateľných
ukazovateľov vzhľadom k sledovanému obdobiu bolo uspokojujúce.

Výsledok hospodárenia MČ KVP k 30. 6.
2009
MČ dosiahla k 30.6.2009 nasledovné rozpočtové
príjmy a výdavky:
v eurách
Skutočné príjmy /bežného a kapitálového rozpočtu/ ................................ 679 007,75
Skutočné výdavky /bežného a kapitálového rozpočtu/................................. 587 400,57
Prebytok hospodárenia z bežných a kapitálových príjmov
a výdavkov k 30. 6. 2009..............................................................................
91 607,18
Plnenie rozpočtu MČ za I. polrok 2009
Rozpočet bežných príjmov bol plnený na 48,5 %, bežných výdavkov na 43,8 %.
Kapitálové výdavky boli plnené na 9,9 %. Kapitálové príjmy a príjmy z finančných
operácii k 30.6.2009 plnené neboli.
Dôležité údaje týkajúce sa rozpočtu MČ a jeho úprav v roku 2009
Významná úprava rozpočtu - nákup budovy a pozemku pod budovou bývalej
MŠ a jaslí Drocarov park pre zriadenie Senior domu v sume 129 544, 35 €
prostredníctvom poskytnutého úveru z Dexia banky Slovensko a.s., v celkovej výške
129 500,- €.
Zníženie výdavkov, najmä kapitálových v súvislosti so znížením príjmovej
základne. V roku 2009 na krytie kapitálových ako aj bežných výdavkov nebol použitý
rezervný fond.
Schválenie a realizácia investičnej akcie „Sadové úpravy Čordákova– I. etapa“.
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Revitalizovaný tenisový kurt v Drocárovom parku
Od 01.06.2009 sa môžu obyvatelia nášho sídliska tešiť z vynoveného tenisové kurtu
v Drocárovom parku. Týmto pribudla k mobilnej ľadovej ploche ďalšia možnosť
zmysluplného využitia voľného času, najmä počas prázdnin. Prázdninám bola
prispôsobená aj otváracia doba kurtu od 8.00 hod. do 20.00 hod. počas celého týždňa.
Prenájom kurtu na 1 hodinu, prihliadnúc na súčasnú finančnú situáciu bol od 8.00
hod. do 15.00 hod. 2,50 € a od 15.00 hod. do 20.00 hod. 3,50 €.

Mrzí nás, že napriek snahe
a finančným prostriedkom, ktoré boli
na tento športový areál vynaložené,
dochádzalo
v nočných hodinách
k poškodzovaniu
oplotenia
a komponentov mobilnej ľadovej
plochy. Nepomohlo uzamykanie areálu
v nočných hodinách, ani častejšie
pochôdzky pracovníkov polície.

Otváracie hodiny tenisového kurtu na Jeseň 2009 boli:
Otváracie
Otváracie hodiny
Pondelok až Piatok
Sobota – Nedeľa

September
14:00 – 19.00 hod.
10.00 – 19.00 hod.
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Okrem uvedeného sa uskutočnila na majetku MČ – teda konkrétne v OC III.
na Hemerkovej ulici č. 39 rekonštrukcia v podobe rozvodov teplej úžitkovej vody,
studenej vody a tepla v celkovej hodnote 11 400,- €.
Rekonštrukcia resp. prestavba sa uskutočnila aj v budove miestneho úradu,
konkrétne rekonštrukcia sociálneho zariadenia v hodnote 7 100,- €, ako aj v klubovom
zariadení mestskej časti v obchodnom centre na Cottbuskej ulici. Tu sa rekonštrukcia
týkala jeho vymaľovania, zmeny svietidiel a zamurovania nepotrebných dverí (4 200
€).
Pokiaľ ide o nájomníkov v priestoroch MČ, nepribudol žiadny nový nájomca,
no skončili prevádzky obchodu Fit produkty a Drogéria Harajda v obchodnom centre
III. na Hemerkovej 39.

Investičná činnosť na našom sídlisku
1.polrok
1.polrok 2009
27. ochranná klietka pre strojovňu mobilnej ľadovej plochy,
28. výsadba živých plotov v pridomovej zeleni,
29. výstavba parkoviska Dénešova ul. 15 – 16 parkovacích miest,
30. elektro prípojka pre kultúrne akcie pri fontáne,
31. projekčné práce na stavbu : posilnenie konkurencieschopnosti MČ Košice sídl. KVP prostredníctvom regenerácie sídiel t.j. lávka pre peších na Tr. KVP,
centrálny park,
32. výsadba letničiek,
33. dosadba stromov a kríkov podľa požiadaviek občanov,
34. nákup vysávača na psie exkrementy.
2. polrok 2009
35. výstavba parkoviska :Wurmova ul. - 24 parkovacích miest
Čordákova – ZŠ – 25 parkovacích miest
36. projekčné práce na stavbu : posilnenie konkurencieschopnosti MČ Košice –
sídl. KVP prostredníctvom regenerácie sídiel t.j. lávka pre peších Tr. KVP,
rekonštrukcia námestia medzi farou a kostolom a námestia pri fontáne na
Zombovej ul., centrálny park Moskovská – Jasuschova,
37. plocha pod kontajnery – Hemerkova 34,
38. prístrešky pre kontajnery na Titogradskej a Wuppertálskej ulici,
39. výsadba na ploche nachádzajúcej sa medzi ZŠ a Čordákovou ulicou - I. etapa,
40. projektová dokumentácia a stavebné povolenie na stavbu šatne pre MĽP,
41. projekčné práce – Senior dom.
38

Údržba a ostatné práce
1.polrok 2009
 zimná údržba
 pozber posypového materiálu
 čistenie vpustí
 deratizácia
 vysprávky na komunikáciách
 údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia
 oprava spomaľovacích prahov
 demontáž vianočnej výzdoby
 oprava detských a športových ihrísk
 nástrek odpadových košov a lavičiek
 1 x kosba
 vyhrabávanie trávnikov
 zálievka
 rekonštrukcia tenisového kurtu v Drocárovom parku
 zabezpečovanie čistoty na verejných priestranstvách cestou pracovníkov na
aktivačnej činnosti
2. polrok 2009
• zimná údržba
• montáž vianočného osvetlenia
• oprava detských a športových ihrísk
• vyhrabávanie verejnej zelene
• kosba
• výruby, orezy
• zabezpečovanie čistoty cestou pracovníkov na aktivačnej činnosti
• rekonštrukcia chodníka na Janigovej ulici
• oprava schodov: Dénešova, Húskova 1
• oprava chodníkov: Cottbuská, Čordákova, Starozagorská, Wurmova ulica
• deratizácia verejných priestranstiev

Miestne
Miestne zastupiteľstvo schválilo
1
2
3
4

výstavba Obytného súboru Klimkovičova III.etapa
hromadná garáž na Wuppertálskej ulici
schválenie zmien a doplnkov UPN HSA Košice-lokalita Girbeš
schválenie cukrárne AIDA na Tr.KVP
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Novovytvorené parkovisko so sadovými úpravami pri Spojenej škole sv. košických
mučeníkov na Čordákovej ulici (druhá fáza sadových úprav prebehne v roku 2010)
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V roku 2009 sa pokračovalo vo výstavbe parkovísk aj na ulici Dénešova a Wurmova
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Plán obytných súborov Grot, z ktorých prvá z uvedených budov bola dokončená v roku 2009

Vysávač na exkrementy zakúpený v roku 2009
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V priebehu prvého polroka 2009 sú pre občanov zabezpečované služby v oblasti
kaderníctva, kozmetiky, nechtového dizajnu, krajčírskych dielní a úpravy odevov,
opravy obuvi, grafické a polygrafické služby, výroba kľúčov, predaj náhradných dielov
do áut, pneuservis , oprava automatických práčok, oprava lyží , bicyklov.
Obyvatelia nášho sídliska veľmi radi využívajú služby na relax ako sú sauny,
solária, posilňovne a športové zariadenia. K dispozícií máme naďalej iba jednu čistiareň
a veľký obrat nenastal ani vo výrobnej a servisnej činnosti.
V rámci podnikateľských činností nám pribudli nové prevádzky a to :
- predajňa interiérových doplnkov nachádzajúca sa na Dénešovej 18
- nová cukráreň Urban – Café, kde si občania môžu aj vonku posedieť pri chutnej
zmrzline a výborných zákuskoch
- predajňa s kusovým textilom a koženou galantériou na poschodí OC Grunt,
Trieda KVP 1
- predajňa textilu, obuvi a umelých kvetov v OC Čordákova 2, na poschodí
- tvorila sa predajňa poľovníckych potrieb so sortimentom tovaru – zbrane,
strelivo, detektory kovov, ultrazvukové čističky na Dénešovej 8.
- predajňa kusového textilu a koženej galantérie v OC Grunt na Triede KVP 1
- Second hand Boom – Shop v OC Grunt na Triede KVP 1
- predajňa nábytku a vstavaných skríň na Moskovskej 17
Zaevidovali sme i zrušenie prevádzok, Eurooptika, predaj okuliarov a rámov,
Trieda KVP 1, ktorá napriek kvalitnému sortimentu a službe opráv okuliarov nenašla
na našom sídlisku uplatnenie.
V jeseni našich mladších obyvateľov sídliska vždy potešil príchod lunaparku , kde
sa malí, ale aj dospeláci mohli zabaviť na trampolíne, veľkej reťazovke, strelnici,
húsenkovej dráhe, detskej manéži a autodrome. Oddelenie podnikateľských činností
vykonávalo dozor nad dodržiavaním podmienok prevádzkovania výherných hracích
prístrojov zameraný na dodržiavanie zákazu účasti na hazardných hrách osobám
mladším ako 18 rokov.
Aj v druhej polovici roka 2009 boli pre občanov na sídlisku KVP
zabezpečované služby v rôznych oblastiach, a to či už na oddych a relax ako sú
solária, masérske služby a posilňovne, alebo v oblasti vizáže zastúpené kaderníctvami,
kozmetikou, nechtovým dizajnom. Rovnako i služby, ktoré zabezpečujú životné
potreby občanov, kde môžeme spomenúť krajčírske dielne a úpravy odevov, oprava
obuvi, grafické a polygrafické služby, výroba kľúčov, predaj náhradných dielov do
áut, oprava automatických práčok, pneuservis, oprava lyží, bicyklov, čistiareň.
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Referát kultúry, vzdelávania a športu a Referát sociálny uskutočnili spolu 23
kultúrnych podujatí, 5 športových a mnoho podujatí uskutočnených v kluboch
dôchodcov. V rámci referátu KVaŠ a vydalo 5 občasníkov KVaPka. V porovnaní
s plánom vyšlo jedno číslo navyše, ktoré bolo vydané k voľbám do Košického
samosprávneho kraja.

Poskytnuté
Poskytnuté dotácie MČ Košice
Košice – Sídlisko KVP v roku 2009
V roku 2009 sa z dôvodu krátenia finančných prostriedkov (hospodárska kríza),
znížil počet poskytnutých finančných dotácii na 4. Zároveň Miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP prijalo uznesenie o pozastavení poskytovania
dotácií fyzickým osobám a právnickým osobám nepodnikateľom z dôvodu krátenia
finančných prostriedkov v rozpočte mestskej časti.
Boli schválené len 4 dotácie v kompetencii starostu Mestskej časti Košice –
Sídlisko KVP Danielom Rusnákom:
Žiadateľ

Účel dotácie

Tanečný súbor
Nashville Children
Východoslovenský
zväz florbalu
Radosť- Združenie
príbuzných a
priateľov
OZ Úsmev za úsmev

Nákup tanečnej obuvi a kostýmov

Suma
v€
200 €

Florbalový turnaj o pohár starostu MČ

300 €

Materiál na výstavu v rehabilitačných zariadení

300 €

rekreácia detí zo sociálne ohrozených rodín

330 €

Mimo uvedených aktivít referát KVaŠ vydal niekoľko povolení na tvorbu grafity
na stenách v podchode pod OC Iskra a na opornom múre na Klimkovičovej ulici.
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Rozdávali sa nie len sladké odmeny, ale aj úsmev a radosť...
Pri pohľade z okna sa nám to síce nezdá, ale máme tu december a s ním aj jeden
z najobľúbenejších sviatkov našich detí. Sv. Mikuláša, Santu, alebo Deda Mráza sme
už od piatku 04. decembra mohli vidieť v základných a materských školách na našom
sídlisku.
V pondelok popoludní zavítal v spoločnosti anjela a čerta aj do klubového
zariadenia MČ na Cottbuskej 36 na podujatie „Mikuláš“, ktoré pre deti zo sociálne
slabších, neúplných a viacdetných rodín pripravili členovia Sociálnej a zdravotnej
komisie, Občianskeho združenia Úsmev za úsmev a pracovníci miestneho úradu na
našom sídlisku. Pozdraviť ich prišla aj prednostka MÚ Ing. Iveta Kijevská. Potešenie
aj poučenie v predstavení „Od Ondreja do Troch kráľov“ deťom priniesli bábkoherci z
divadla Babadlo.
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Tvorivé dielne
Dlhoročná tradícia tvorivých dielní - Vitia adventných vencov zožala aj tento
rok veľký úspech. Od detí, cez študentov, mamičky, oteckov až po seniorov, všetci sa
streli v klubovom zariadení aby spoločne s MČ Košice – Sídlisko KVP, občianskym
združením Laura a KKD s. Jozefa na KVP uvili do svojich domov tie najkrajšie
adventné vence.

Atmosféru adventu krásne dotvárala vôňa čačiny, hudba a teplý čaj. Na
tvárach detí bolo vidieť radosť a na tvárach rodičov zase spokojnosť. Bolo krásne
pozorovať ako sa mladá generácia učí od tej staršej, a že tradície dokážu aj v dnešnom
svete napĺňať deti radosťou. Veríme, že toto podujatie zažije aj v ďalšie roky veľký
úspech, a že aj vám sa túto nedeľu rozhorí posledná sviečka na vlastnoručne vami
vyrobenom adventnom venci.
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Jarný prímestský tábor – Po stopách...
Počas prázdnin desiatky detí neodolali výzve, ktorá na nich útočila už hodnú
dobu z násteniek, plagátov, oznamov... rozhodli sa ísť Po stopách... Laura, združenie
mladých v spolupráci s MČ KVP totižto pre všetky deti na KVP pripravila jarný
prímestský tábor. Celý týždeň sa stretávali s tajomným Pánom X, ktorý je vychýrený
detektív, ale teraz potreboval pomoc. Do rúk dostal tvrdý oriešok. Vycvičiť si
detektívov a spoločne odhaliť tajomstvo. Človeka, ktorého slová nás sprevádzali celý
týždeň. Práve po jeho stopách sme sa spoločne vybrali. Získavali sme vlastnosti, ktoré
aj on sám mal za svojho života. Každý deň družstvá zo vzdialených miest
(Korinťania, Galaťania, Solúnčania, Rimania, Efezania) získavali body, ktoré sa
sčítavali do finálnej tabuľky, aby sme mohli oceniť ich celotýždennú snahu a prácu.

Hneď v pondelok Pán X zveril deťom prvú veľkú úlohu. Rozdal im obálky
s mapami a lupami. Deti postupne na každom stanovišti zdolávali úlohy a tak
získavali stopy, ktoré ich priviedli k slovku bojovnosť.
bojovnosť To bola prvá vlastnosť, ktorú
získali.
Na druhý deň bol naplánovaný karneval. Ale keďže bez masiek by to nebolo
ono, deti mali doobeda možnosť vyrobiť si ich. Celý deň sa tu potom pohybovali
všelijaké mačičky, slniečka, indiáni, kovboji, princezné či dokonca Majster „N“. Na
toto všetko sa prišli pozrieť aj pán starosta Daniel Rusnák s pani Alicou Schützovou.
Pán starosta sa deťom prihovoril a poďakoval sa za ich usilovnosť pri pátraní :).
Poobede sa zábava už riadne roztočila a zavítali medzi nás aj kamaráti z Luníka IX,
kde vedú svoju pastoračnú činnosť sestry saleziánky so saleziánmi. Radosť
Radosť bola métou
dnešného dňa. Pripomínal nám ju aj výrok sv. Pavla „Ustavične sa radujte...!“
Hľadaním častí puzzle sme otvorili tretí deň, aby sme poskladali obraz
„vytrvalosti
vytrvalosti“.
vytrvalosti
Počas celého dňa sme samozrejme vytrvalosť trénovali na rôznych úlohách, hráchťažších aj ľahších. Trénovali sme spoluprácu aj sústredenie. Aj touto vlastnosťou sme
sa „prehrýzli“ a odhalili sme tretiu stopu nášho spoločného týždňa.
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Pátranie pokračovalo aj vo štvrtok, napätie stúpalo :), a aby sme odhalili
záhadnú postavu- spoločného menovateľa našich aktivít- potrebovali sme sa naučiť aj
poslušnosti.
poslušnosti V tento deň nám MČ KVP umožnila zakorčuľovať si na klzisku
v Drocárovom parku. Tu sme sa teda vyšalili a prvým prejavom poslušnosti bolo, že sa
nikomu nič nestalo, že všetky bezpečnostné zákazy boli dodržané. :). Poobede sme
prejavili svoje umelecké a tvorivé cítenie, keď sme vymýšľali rôzne vtipno-poučné
scénky...samozrejme, aj v tento deň sme boli určitou formou ohodnotení, videli sme,
ktoré družstvo bolo najposlušnejšie a najsnaživejšie...aj tieto výsledky sa zarátali do
celkového veľkého hodnotenia, na ktoré sa už všetci tešili.
Záverečný deň tábora sa doobeda niesol v duchu remeselníckych cechov
(maliarsky, sochársky, tkáčsky, básnický). Opäť sme si precvičili hlávky aj ruky, a tiež
sme si zasúťažili a snažili sa nazbierať ešte nejaké posledné body. Vyvrcholenie
nastalo, keď sme sa predrali cez posledné prekážky a stáli sme pred dverami nášho
Neznámeho...ako aj decká po celý týždeň tušili- možno viac, možno menej- snažili sme
sa lepšie spoznať a priblížiť sa ku sv. Pavlovi. (Sv. Pavol je zároveň aj svätcom tohto
roka, jeho posolstvo a prínos sa snažíme lepšie pochopiť a prežiť vo svojom živote
viery.) Decká sa teda nakoniec s Pavlom stretli a naozaj si overili, že hľadali práve
jeho...Pavol nám vyhodnotil aj všetko úsilie premenené na body, získali sme teda
zaslúžené odmeny a poslednú vlastnosť - usilovnosť.
usilovnosť
Posledné riadky patria vďake v prvom rade MČ KVP, sestrám saleziánkam
a animátorom za venovaný čas, za zvládnutie stresových situácií, za tvorivé hlavy
a ochotné ruky. No a posledná najväčšia vďaka patrí Pánovi, ktorý všetko naše úsilie
požehnal a zabezpečil nám tak príjemne strávený spoločný týždeň.
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Letný prímestský tábor – Poďme s princom Egyptským...
Aj v tomto roku sme zažili počas letných prázdnin na sídlisku KVP
prímestský tábor. Témou tábora bol princ egyptský. Zažili sme 10 egyptských rán,
hnev Mojžiša, keď sa vrátil s „desatorom“ a uvidel zlaté teľa, videli sme horiaci krík,
ktorý nemal nikdy dohorieť, no nám dohorel,...
Najväčší úspech u detí zožali scénky animátorov, a to nie len u nich. Aj
animátori, ktorí neboli zaangažovaný do scénok otvárali ústa a vyvaľovali oči.
Program bol celý týždeň veľmi bohatý a pestrý. Mali sme stanovištia na behanie, no aj
na oddych.
Nechýbala ani u chlapcov, a najmä animátorov, obľúbená hra – gumičková
vojna. Nie všetci však vedia oceniť čaro tejto hry, preto hrali len tí, čo mali záujem.
Ostatní ostali na lúke a hrali pokojnejšie hry. Veľký úspech tohto roku mala
„pokladovka“. Ako mapu k pokladu deti dostávali fotografie miest, na ktoré sa mali
dostať. Približne z 13 fotografií si mali sami zvoliť cestu, ktorá im bude najviac
vyhovovať. O zábavu a voľný čas sme mali postarané.
Nedokážem opísať všetky zážitky, ktoré sme počas celého týždňa zažili. Oveľa lepšie
to dokážu povedať fotky. Kto by mal záujem pozrieť čo všetko deti zažili, a ako sa pri
tom tvárili nech navštívi www.kavepecko.tym.sk Za zorganizovanie podujatia
ďakujeme Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a združeniu Laura.
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O popletenom KALENDÁRI,
KALENDÁRI, tureckom mede a vôni knihy
Tradícia komunitného podujatia, kde sa „pri knihe“ stretnú malí čitatelia
Knižnice pre mládež mesta Košice (KMK) a seniori pokračovala aj v tomto roku.
Seniorklub KVP a pobočky KMK na našom sídlisku v zastúpení pracovníčok Bc. Evy
Kozovej a Slávky Zlaczkej, pripravili dňa 10.11.2009 v klubovom zariadení MČ
pekné dopoludnie plné súťaží, kde si v zmiešaných družstvách zasúťažili seniori spolu
so žiakmi. Ako inak súťažilo sa vo vedomostiach v oblasti kníh a čítania. Dúfame, že
si žiaci i seniori odniesli z tohto podujatia nie len zápisníky a perá, ale aj nové
poznatky a chuť čítať viac.
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Deti zo sídliska KVP zažili prvý školský deň najslávnostnejšie. Ich cesta
viedla do novučičkej školy na Drábovej ulici 3. Týmito slovami sa začína zápis
v školskej kronike z roku 1984. Škola mala 22 tried, rozbiehali sa súťaže či záujmová
činnosť i rôzne školské akcie, ktoré sa síce niesli v duchu doby, no dotvárajú 25. ročnú
históriu jej existencie.
S nárastom obyvateľov nášho sídliska pribúdajúce školské roky zvýšili počet
tried školy na 47 a maximum žiakov dosiahla začiatkom deväťdesiatych rokov počtom
vyše 1300. V súčasnosti je raritou dvojzmenné vyučovanie, či vyučovanie
v prenajatých priestoroch, no taká bola realita rokov 1991-1996. Významné etapy
rozvoja školy:
- 1988/89 zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
- 1991/92 vznik speváckeho zboru /úspešne reprezentoval niekoľko
rokov/
- 1995/96 zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním matematiky
- 1997/98 začali pôsobiť dve ŠŠS /hádzaná dievčat a karate/
vznik školského časopisu Lampáš
zriadenie PC učebne s ôsmimi sieťovo prepojenými Pentiami
- 1998 zaradenie školy do siete Škôl podporujúcich zdravie
zriadenie odborných učební biológie, zemepisu, cudzích jazykov,
hudobnej výchovy
- 2000 zriadenie relaxačnej miestnosti
- 2006 krúžky florbalu
- 2008 druhá PC učebňa pre informatiku a ďalšie predmety
Nech sa Ti darí, Drábka naša, nech to známe „Hej, hej, Drábova, Ká-Vé-Péčkom znie“ si na Tvoju počesť zaspievajú spolu malí i veľkí 5.júna 2009 na
Slávnostnej školskej akadémii s radosťou i hrdosťou!
www.zsdrabke.edu.sk

51

Nápad nocovať v knižnici práve v čase výročia narodenia H.Ch. Andersena oslovil
mnoho detí z nášho sídliska.
Pravda, jedna vec je akciu vymyslieť a druhá - poriadne ju pripraviť. Dňa
03.04.2009 Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, pobočka č. 2 na Hemerkovej
ulici a MČ Košice – sídlisko KVP v spolupráci s komisiou kultúry, vzdelávania
a športu zorganizovali pre deti zo sídliska KVP podujatie „Noc s Andersenom“. Tohto
podujatia sa zúčastnili riaditeľka knižnice Jána Bocatia v Košiciach PhDr. Klára
Kernerová, predsedníčka Komisie kultúry, vzdelávania a športu pri MZ MČ Košice –
Sídlisko KVP Mgr. Mária Sadovská a Ing. Milan Pach.

Hlavným hosťom večera bol Ing. Vladimír Urban, ktorý sa postaral aj o tanečnú náladu.

Pracovníčky knižnice zabezpečili deťom kopec prekvapení v rozprávkovom
svete H.Ch. Andersena prostredníctvom pútavého čítania, vedomostno–literárnych
súťaží a pohostenia.
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Dňa 30.04.2009 sa uskutočnil pod záštitou Komisie kultúry, vzdelávania
a športu a MČ Košice – sídlisko KVP „Jarný koncert pri fontáne“. Na sídlisko KVP
zavítali hudobné skupiny z Košíc, Good Fancy a projekt HUFU. Svojim širokým
repertoárom zabavili nielen mládež, ale aj skôr narodených.
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28. marec sa u nás pokladá za sviatok všetkých pedagogických pracovníkov. Je
spätý s menom učiteľa národov - Jána Ámosa Komenského. V jeho ideách,
humanizácii a demokratizácii školy pokračujú učitelia i dnes. Napriek tomu, že
prežívajú dobu, ktorá školstvu príliš nepraje, záleží im na tom, aby pripravili do
života vzdelaných schopných mladých ľudí. Prácu učiteľa si však mladí ľudia vedia
oceniť, až keď dospejú. Vtedy skutočne ohodnotia vzťah, ktorý k nim učitelia mali.
Spomenú si na pohladenie pani učiteľky v materskej škole, na pani učiteľku, ktorá ich
trpezlivo učila čítať, písať a otvorila im tak cestu k poznávaniu.
Dňa 26 marca sme si aj my na MÚ MČ Košice – Sídlisko KVP uctili našich
učiteľov. Srdečne ich privítali pán starosta MČ Daniel Rusnák a pani prednostka MÚ
Ing. Iveta Kijevská. Pán starosta im odovzdal ďakovné listy a pamätné dary. Zároveň
im poďakoval za ich neľahkú a obetavú prácu. Stretnutie prebiehalo v priateľskom
duchu, tak ako aj vzájomná spolupráca medzi MŠ, ŽŠ a MČ na sídlisku KVP.

PPáánn ssttaarroossttaa ii ppaannii pprreeddnnoossttkkaa ssii uuccttiillii
uuččiitteeľľoovv kkyyttiiccoouu ii mmaallýýmm ssppoommiieennkkoovvýýmm
pprreeddmmeettoomm aa ppoosseeddeellii ss nniimmii pprrii ššáállkkee
kkáávvyy ii ččaajjuu..
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4. jún 2009 bol pre 2 žiakov Súkromnej základnej školy HUMAN dňom,
kedy mali možnosť s úplnou vážnosťou predstaviť, ako si počínajú v spoločenskej či
odbornej komunikácii s pánom starostom. Bolo radosť počúvať ich prezentáciu
ročníkových prác, či to bolo o vesmíre, slnečnej sústave alebo vodných živočíchoch.
Pán starosta ich za výsledky odmenil a poprial im veľa úspechov v škole i
mimo nej.

Na koniec školského roka sa teší azda každý jeden školák , nie len zo sídliska
KVP, preto pre svojich žiakov pripravila Mestská časť Košice – Sídlisko KVP
v spolupráci so združením Laura podujatie s názvom „Hurá prázdniny“, ktoré sa
tohto roku konalo aj pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Na tomto podujatí deti
spolu so svojimi rodičmi vítali prázdniny a zároveň oslavovali svoj sviatok, keďže
počasie v ich deň im neprialo a namiesto slnečných lúčov padali kvapky dažďa.
Podujatie, na ktorom sa stretlo viac ako 200 detí, spestrilo vystúpenie
Detského country tanečného súboru Nashville Children, country skupiny „Veteráni“
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a množstvo vedomostných a športových súťaží, ktoré pre deti pripravili animátori zo
združenia Laura. Deti si užili skákanie vo vreci, maľovanie na tvár, hod kruhmi či
loptičkami, hádanky a množstvo ďalších súťaží za sladké odmeny. Dúfame, že záujem
detí o podobné aktivity bude v novom školskom roku rovnako veľký a prázdniny boli
pre nich podobne pestré ako spomínané súťaže.
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Mestská časť Košice – Sídlisko KVP podporila v prvý prázdninový týždeň
Letný detský čitateľský tábor, ktorý pre deti nie len z nášho sídliska, ale aj z Mestskej
časti Košice – Barca pripravili pobočky Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach.
Zo sídliska KVP si tento tábor užilo 18 detí vo veku od 8 – 12 rokov.
Prvý deň sa deti zoznamovali a svoju kreativitu využili v tvorivých dielňach,
utorok zase patril Archeologickému múzeu v Nižnej Myšli a návšteve Mestskej časti
Košice – Barca, kde sa deti oboznámili hlavne s jej históriou. V strede týždňa si deti
vyskúšali život kovbojov na Ranči v Janovíku kde na nich okrem jazdy na koňoch
čakalo množstvo zvieratiek. Štvrtok deti trávili svoj táborový čas v knižnici kde si
preverili svoje schopnosti v Literárnej olympiáde a spoznali spisovateľku Annu
Nečovú, ktorá píše knihy pre deti. Posledný deň sa mladí čitatelia odviezli Detskou
železnicou na Alpínku, kde na nich čakalo vyhodnotenie tábora a odmeny za ich
aktivity počas celého týždňa.
Veríme, že tento tábor bol pre deti aj vďaka podpore MČ Košice – Sídlisko
KVP dobrou motiváciou a ich návštevy v knižnici budú častejšie, kniha dobrým
kamarátom a čítanie ich záľubou.
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V dňoch 06.07. – 10.07.2009 sa uskutočnila na sídlisku KVP informačná
kampaň Občianskeho združenia Priateľ s názvom GET UP – GET READY.
Hlavným heslom kampane bolo „SME TAM, KDE SI TY!“ Nechceme čakať, kým
mladí ľudia prídu k nám, ideme my za nimi. Jej cieľom bolo prispieť k propagácii
dobrovoľníctva, zatraktívniť ho širokej verejnosti, ale hlavne tzv. nezaradeným
mladým ľuďom vo veku 13 – 20 rokov zo sídliska KVP v Košiciach.
Počas celého týždňa stál na voľnom priestranstve na Moskovskej ul. vojenský
stan, mobilná nízkoprahová jednotka, „hlavný stan“ kampane. Každý deň mladí
dobrovoľníci vychádzali do ulíc sídliska a oslovovali mladých ľudí, zaujímali sa o ich
potreby, názory. Na sídlisku a v stane prebiehali rozličné aktivity – športové zápasy,
tvorivé workshopy, na ktorých sa zúčastnili deti a mladí ľudia zo sídliska. Centrom
každého dňa bol večerný program v blízkosti stanu. Záverom celej kampane bol
koncert pri fontáne.
Kampaň GET UP – GET READY vznikla vďaka podpore MŠ SR
v Programe ADAM2, spolurealizátorom bola MČ Košice - Sídlisko KVP, pod
záštitou primátora mesta Ing. Františka Knapíka, partnerom projektu bola Koinonia
Ján Krstiteľ.
Rôzne aktivity počas týždňa
v okolí
okolí „Stanu“
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Miestny úrad Košice - Sídlisko KVP a združenie Laura pripravovali každú
augustovú stredu program, ktorým vyplnili voľný čas detí z nášho sídliska. Na pláne
boli výlety, hry, skúšky odvahy, šport a mnohé iné aktivity. Každá streda mala svoj
názov. Začali sme síce upršanou stredou, no nás to neodradilo, veď hry sa dajú hrať aj
v miestnosti. Skryto sme však dúfali, že nebude pršať aj v tú ďalšiu stredu. Našťastie
nám počasie až do konca prázdnin prialo a hry prebiehali vo vnútri len sporadicky.
Druhá streda mala názov „Prekvapenie“. Bol to deň plný úloh, nástrah,
prekážok, prekvapení – hotová pevnosť Boyard. Najväčším prekvapením bolo
hľadanie vrchnáčikov v 5 litrových fľašiach, v ktorých sa buď niečo hemžilo alebo boli
naplnené nejakou tekutou hmotou.
Tretia streda bola športová. Boli sme rozdelený do dvoch skupín, kde jedna
hrala hokejbal a druhá sa venovala iným športovým aktivitám. Ako to pri hokejbale
býva, neostali všetky hokejky celé, no našťastie všetci hokejisti dohrali svoje zápasy
v poriadku ☺.
Celú túto sídliskovú parádu sme zakončili poslednou stredou pred začiatkom
školského roka, tzv. akčnou stredou – „opekačkou“ a balónovou vojnou. V taký horúci
deň, ešte aj pri ohni, padla balónová vojna vhod.
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Nový školský rok nám opäť zaklopal na dvere, deti sa rozlúčili s prázdninami a
2. septembra opäť začali „šúchať“ školské lavice. Pri tejto príležitosti Mestská časť
Košice – Sídlisko KVP v spolupráci s Komisiou kultúry, vzdelania a športu a OZ
Laura pripravila pre deti dňa 9.9.2009 podujatie s názvom „Škola volá“.
Pri fontáne sa stretlo vyše 300 detí, ktoré mali možnosť zasúťažiť si
s animátormi na rôznych stanovištiach, zaspievať si či zarecitovať na pódiu, ako aj
pozrieť si pestrý kultúrny program, ktorý bol plný tanca a spevu. Ľudové tance nám
zatancovali žiaci zo ZŠ Janigova, scénické tance zase Tanečný súbor Suprémo
a country tance sme videli v podaní tanečného súboru Nashville Children. Spevom
a recitovaním podujatie obohatili žiaci SZŠ Human.
Avšak najväčšou atrakciou tohto roka bol skákací dom, pred ktorým sa tvorili
dlhé rady hneď od začiatku. Radosť zo skákania si však deti mohli užiť len po
absolvovaní niekoľkých súťažných stanovíšť. Sme radi, že nás slniečko nesklamalo a v
tento krásny deň mohli detičky so svojimi rodičmi privítať školský rok tak, ako sa
patrí. Nám nezostáva nič iné len im popriať úspešný školský rok plný dobrých známok
a veriť, že sa opäť stretneme v takejto dobrej nálade a v takom hojnom počte aj pri
októbrovom podujatí Halloween. Na záver naše ďakujem patrí sestrám a animátorom
zo združenia Laura za spoluprácu.
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Krásne sobotné a hlavne slnečné ráno si na nás do 19. septembra počkalo, a tak
s úderom 10-tej hodiny mohol začať ďalší ročník hudobného festivalu Adonai Fest,
tentoraz s mottom „...som s tebou...“. Úvodný bod programu patril sv. omši (celebroval
ju bývalý kaplán z KVP vdp. Marek Pristaš), ktorú „spevavo“ sprevádzala folková
kapela Slnovrat.
Slnovrat
Následný detský program istotne zaujal všetky deti. Karaoke show, tanec
Parta správna, ktorý si pripravili deti, potešil nejedného človeka. Ďakujeme aj za
tvorivé dielne; veľmi dobrým nápadom bol aj skákací hrad, v ktorom sa deti mohli
dosýta vyskákať.
Po detskom programe to odpálila kapela An(dž)elíno a neskôr kapela Boží
šramot,
šramot ktorí zaujali nielen prevedením známej hitovky „Jingle bells“, ale najmä
tanečnými kreáciami speváčok, či hrou na trúbkach. Vzápätí po modlitbách sa
odovzdal mikrofón sčasti domácej kapele Ridens.
Ridens Ak ste boli zvedaví na prekvapenie
od Vranova, dočkali ste sa – v podaní ľudového súboru Zamutovčan,
Zamutovčan v ktorého čísle si
zahral aj pán dekan. Neskôr nám zaspievali opäť Slnovrat,
Slnovrat a po nich nastúpili
rockovejší The Elements či Lukáš Hirko & 33.
33
Večer si slovo vzala typicky gospelová speváčka Janka Ferenčíková – krásny
hlas a krásne vokály jej „kolegýň“ sa niesli sobotným sídliskom. Potlesk bol bezpochyby
zaslúžený. Pomedzi program Adonai Festu si pre nás moderátor Rejžo pripravil
mnoho skvelých ukazovačiek, tancovačiek, či roztlieskavačiek.
Poslednou účinkujúcou kapelou bola Peter Milenky band z Prešova. Vďaka
videoprezentácii sa mohli začítať do textov piesní aj diváci. Posledným tónom našich
domácich gitaristov, huslistu a speváčky na záverečnej bodke festivalu (adorácia
Taizé) sa ukončil Adonai Fest 2009. Ďalší ročník sa uskutoční presne 25. 9. 2010.
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Mnoho z nás si spája jesenné obdobie s gaštanmi, opadávaním listov, ale
hlavne s púšťaním šarkanov. Mnohé rodiny trávia nedeľné popoludnia na lúkach
a radosť v detských očiach vykúzli šarkan lietajúci vysoko nad ich hlavami. Ani naša
mestská časť nezaháľala a v spolupráci so združením Laura pripravila pre deti, ale aj
pre ich rodičov, podujatie s názvom „Šarkaniáda“.
Dňa 9.10.2009 za kláštorom Rádu bosých karmelitánok vietor vyfúkol nad
polia šarkany viac ako 60. detí. Tie si za svoju snahu a vytrvalosť vyslúžili od nás
odmeny a s úsmevom sa vracali do svojich domovov.
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Predvečer všetkých svätých alebo pohanský keltský sviatok Samhain. Aj
s takýmto výkladom sa môžete stretnúť ak začnete hľadať význam slova „Halloween“.
Mnoho z nás však Halloween spája s tradíciou vyrezávania tekvíc či s duchmi,
strašidlami, ohňom.
Aj u nás, na sídlisku KVP, sa z tohto sviatku stáva tradícia a mestská časť
v spolupráci s Komisiou kultúry, školstva a športu pri MZ každoročne organizuje
podujatie s rovnomenným názvom „Halloween“. Posledná streda pred jesennými
prázdninami patrila výstave najkrajšie vyrezávaných tekvíc, strašidelným kostýmom
ale aj súťažiam, maľovaniu na tvár či ohňovej šou.
Podujatie spestrilo vystúpenie SZŠ Human na Starozágorskej ulici,
tanečnej skupiny Kamikadze Crew Košice, teda jej najmladším členom a divadlu
Etudy, ktoré vytvorilo dokonale strašidelnú atmosféru. Všetkým školám a škôlkam,
ktoré sa do tejto výstavky zapojili ďakujeme a veríme, že o rok sa pri rovnakej
príležitosti opäť rozhoria sviečky v nádherne vyrezávaných tekviciach.
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V klubovom zariadení našej mestskej časti v obchodnom centre na Cottbuskej
ulici sa pred Vianocami šírila vôňa ihličia a koláčov. Pod záštitou prednostky
miestneho úradu Ing. Ivety Kijevskej sa tu totiž konala výstava prác s názvom „Čaro
Vianoc“.
Súťažilo sa o najkrajšie a najchutnejšie vianočné pečivo a najkrajšiu ikebanu.
Prišlo aj niekoľko nestranných pozorovateľov a hodnotili takmer všetci. Udelilo sa
niekoľko hlavných cien, pričom zopár špeciálnych udelila aj pani prednostka.
V príjemnom prostredí si šikovné účastníčky vymenili skúsenosti z výroby ikebán,
recepty, nápady a posedeli pri šálke kávy i čaju.
Dúfame, že z peknej idei tohto podujatia sa stane na našom sídlisku tradícia
a mnoho z vás si opäť o rok odnesie krásne ceny.
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Mrazivým pondelkovým ránom sa začal týždeň, ktorého záver patril
vianočným sviatkom. Aj napriek tomu, že teplota vzduchu bola hlboko pod bodom
mrazu, Mestská časť Košice – Sídlisko KVP zorganizovala podujatie, v ktorom sa
stretli dve myšlienky. Slávnostné otvorenie sezóny 2009/2010 na mobilnej ľadovej
ploche a podujatie s názvom „Vianoce na KVP“ vytvorili nádhernú sviatočnú
atmosféru.
Na javisku sa predstavili žiaci základných škôl a na ľade zasa Krasocentrum
Košice, ktoré sprevádzala speváčka Anna Gaya. Na korčuliach nechýbali ani Santa
Claus, čert či anjel. Rozdávali sa sladkosti, podával sa grog a makovníky. Podujatie
v podvečerných hodinách ukončili hudobníci z Big Bang Bandu a úplný záver patril
ohňostroju, ktorý spravil radosť nie len tým najmenším.
Za spoluprácu pri organizovaní podujatia ďakujeme občianskemu združeniu
Laura, animátorom a samozrejme všetkým žiakom a ich učiteľom, ktorí to aj napriek
počasiu s nami vydržali a pomohli nám vytvoriť na sídlisku krásnu atmosféru Vianoc.
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Dňa 31.03.2009 sa uskutočnil turnaj vo vybíjanej dievčat „O pohár MČ Košice
– Sídlisko KVP“ na ZŠ ul. Jána Pavla II. č. 1. Zúčastnili sa ho žiačky ZŠ 3. – 4.
ročníkov zo sídliska KVP.
Víťazný pohár získali dievčatá zo ZŠ Janigova pod vedením Mgr. Evy
Hužičkovej, druhé miesto si vybojovali žiačky zo ZŠ ul. Jána Pavla II., tretie miesto
patrilo ZŠ Drábova a na štvrtom mieste sa umiestnili hráčky zo spojenej školy sv.
košických mučeníkov. Všetky družstvá si zaslúžene odniesli aj vecné ceny.
Touto cestou chceme poďakovať pani učiteľke Mgr. Silvii Hricovej zo ZŠ ul.
Jána Pavla II., ktorá bola spoluorganizátorkou tohto turnaja, za vydarené podujatie.

66

Dňa 13.06.2009 sa v Drocárovom parku uskutoňil XVI. ročník turnaja
v minifutbale mužov „O pohár starostu MČ Košice – Sídlisko KVP“ . Zúčastnilo sa
ho osem mužstiev: KVP STREET GROUP, ŠK ŠPORTHALA, ORTOPRO,
KAPITAL, ATLANTA, IZOLA, HAMER, VIKTORIA. Tak ako po minulé roky, aj
v tomto roku na pravidlá dozerali rozhodcovia Ján Palfi a Vlasto Kuspan.
Tento turnaj sa stal tradičnou športovou udalosťou na našom sídlisku a teší sa
vždy veľkej obľube. Okrem starých mužstiev sa prihlásili aj nové, čo je dôkazom stále
veľkého záujmu o tento šport na našom sídlisku.
Najlepší brankárbrankár Peter Štiber
Výsledky turnaja:
Najlepší strelec - Ľubomír Markovič
1. miesto – Viktoria
Najlepší hráč - Ladislav Orgovan
2. miesto – Hamer
3. miesto – Ortopro
4. miesto – Športhala
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Posledné dni na základných školách sídliska KVP pred zimnými prázdninami
spestril žiakom a žiačkam
turnaj „O pohár starostu MČ
Košice
–
Sídlisko
KVP“v hádzanej chlapcov
a basketbale dievčat. Turnaj
sa konal 17. a 18. decembra
na
Základnej
škole
Starozagorská a zúčastnilo
sa ho viac ako 80 žiakov zo
všetkých základných škôl na
sídlisku.
Turnaj v basketbale
dievčat vyhrali žiačky ZŠ na
ulici Jána Pavla II. pod
vedením pani učiteľky Mgr.
Hricovej. Druhé miesto patrilo ZŠ Starozagorská a tretie ZŠ Janigova.
Turnaj v hádzanej chlapcov poznal svojho víťaza o deň neskôr. Pohár starostu
vyhrali žiaci ZŠ Janigova pod
vedením pani učiteľky PaedDr.
Zuzany Zibrinyiovej, druhé
miesto získala opäť ZŠ
Starozagorská a tretie ZŠ sv.
Košických
mučeníkov
na
Čordákovej ulici.
Za
spoluprácu
pri
organizácii ďakujeme Mgr.
Ľubomírovi Mozolovi (ZŠ
Starozagorská)
a rozhodcom
Mariane
Solárikovej
a Vladimírovi Karnayovi.
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V roku 2009 mal Senior klub na KVP 92 členov z toho 27 mužov a 65 žien. Aj
tento rok sme sa navždy rozlúčili s 1 členkou pani Margitou Macákovou. Česť jej
pamiatke.
Klub sa počas roka
2009 riadil plánom práce,
ktorý bol schválený členmi
klubu. Klub viedla vedúca
klubu Ing.Denisa Hattalová
s výborom v zložení: p. Alica
Krišková, Anna Kopnická,
Mária Neveziová a Anna
Kmecová.
Členovia klubu sa
stretávali pravidelne 4 – krát
v mesiaci, a to každý utorok v
popoludňajších hodinách od
13.00 do 16.00 hod. Každý
pondelok sa členky zúčastnili cvičenia pri hudbe pod vedením p. Ing. Hóokovej. Počas
roka sme navštevovali chorých a osamelých členov. Posledný utorok v mesiaci sme
oslavovali meniny a jubilejné narodeniny členov klubu.
Za celý rok bolo 36 podujatí. Z toho bolo11 zájazdov ( Leluchov, Kisvárda 2x,
Miskolc-Tapolca, Mezohovezsd, Tiszaújváros, Sárospatak 2x,Bardejov, Nowy Targ,
Nyíregyháza- Debrecen). V mesiaci január a október sme navštívili botanickú
záhradu, v mesiaci február urobili
Fašiangovú zábavu, v marci
oslávili MDŽ, v máji Deň matiek a
v júny Deň otcov. V letných
mesiacoch sme si urobili „opekačku“
na Hornom Bankove a posedenie
pri guláši na Čičkach. V októbri
prebehli oslavy mesiaca úcty k
starším. Absolvovali sme
4
návštevy
ŠD
na
rôznych
predstaveniach.
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. Zabávali sa na Annabále, Máriabále aj na
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Katarínsko-Ondrejovskej
zábave. Pri oslave Mikuláša
dostali vianočnú nádielku –
salónky. Členky klubu sa
zapojili do podujatia Čaro
Vianoc, ktoré organizovala
MČ pod záštitou prednostky
miestneho úradu Ing. Ivety
Kijevskej. Rok 2009 sme
ukončili
„Silvestrovskou
zábavou“.
Počas roka sme
pomáhali pri príprave osláv jubilantov, ktoré usporiadal miestny úrad pod záštitou
starostu mestskej časti pána Daniela Rusnáka.
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Kresťanský klub dôchodcov sv. Jozefa na KVP mal 67 členov. Počas roku 2009
nám odišla do večnosti pani Margita Macáková, česť jej pamiatke. K 31.12.2009 mal
klub 66 členov. Klub sa riadil
navrhnutým plánom práce, ktorý
bol schválený členmi klubu. Klub
vedie predsedníčka p. Helena
Klímová a 4 členný výbor
v zložení: p. Anna Láskavá,
Ľudmila Belániková, Marta
Malychová a Mária Sabolová.
Členovia
klubu
sa
stretávali pravidelne 4 x do
mesiaca
vo
štvrtok,
v popoludňajších hodinách od
13.00 hod. do 16.00 hod. Stretnutia pozostávali z troch častí. Prvá časť bola
venovaná posedeniu pri šálke kávy, čaji a voľnej debate. Druhá časť bola venovaná –
vedená v duchu kresťanskej náuky podľa liturgického kalendára. Program
k priliehavému sviatku pripravovali: p. Láskavá, p. Malychová a p. Klímová. Boli to
poučné a zaujímavé témy. Tretia
časť bola venovaná modlitbe. Pri
významných sviatkoch sa na
podujatiach
zúčastňovali
predstavitelia MČ KVP a kňazy
z našej farnosti. Kultúrne podujatia
nám spestrovali deti zo spojenej
školy sv. Košických mučeníkov, ako
aj členovia spevokolu „Súboranka“.
Posledný štvrtok v mesiaci sme
oslavovali
meniny
a jubilejné
narodeniny členov klubu. Ako
pozornosť sme im venovali brožúrku
z náboženskou tematikou.
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K našej činnosti patrilo aj
navštevovanie chorých a osamelých. Boli
sme na návšteve 6 x , taktiež aj
v nemocnici. Počas roka sme sa zúčastnili
na 6 zájazdoch: Krosno, Tiszaújváros,
Kisvárda, Nyíregyháza, Smolnícka huta,
Levoča. V máji sme opekali špekačky na
Bankove, na guláši sme si pochutnávali
dvakrát
v areály
Čičky,
v júli
a v septembri. Mali sme aj maškarný bál.
V máji sme oslavovali tiež dni matiek
a otcov. Bola aj slávnostná akadémia pri
príležitosti sedembolestnej Panny Márie. V októbri slávime mesiac úcty k starším.
Mesto Košice ohodnocovalo dlhoročných pracovníkov klubu knihou Košice
a finančným darom. Október je aj mesiacom Ružencovej p. Márie. Na predadventnom
posedení sme sa zúčastnili a zapojili do vitia adventných vencov s deťmi a ďalšími
obyvateľmi sídliska. Pri oslave sv. Mikuláša sme dostali od Miestneho úradu Košice –
Sídlisko KVP vianočnú nádielku- salónky a nástenný kalendár. Členky klubu sa
zapojili do podujatia „Čaro Vianoc“, ktoré organizovala MČ Košice- Sídlisko KVP
pod záštitou prednostky Ing. Ivety Kijevskej.
Rok 2009 sme ukončili posedením, pri ktorom nás zabavili žiaci ZŠ speváckeho
a hudobného krúžku a našej „Súboranky“. Za dobrú spoluprácu sa chceme poďakovať
p. starostovi Danielovi Rusnákovi, prednostke MÚ Ing. Ivete Kijevskej. Ďakujeme aj
pani Mgr. Alicke Schützovej za dobrú spoluprácu a milý prístup, ochotu
a porozumenie. Poďakovanie patrí aj naším duchovným otcom za ich návštevy medzi
nami a podporu v modlitbách.
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Arcibiskup Tkáč posvätil kaplnku a nové priestory na Dorke
Košický metropolita Mons. Alojz Tkáč v sobotu 18. Augusta 2009,
symbolicky na sviatok Nanebovzatia Panny Márie posvätil kaplnku a nové priestory
určené pre mladých dospelých po odchode z detského domova v centre Dorka na
Hemerkovej ulici na sídlisku KVP v Košiciach.
Arcibiskup najprv posvätil kaplnku zasvätenú Panne Márii Guadalupskej.
Budú v nej slúžené rímskokatolícke sv. omše každú sobotu o 18:00 hod. a v nedeľu
o 10:00 sv. liturgia pre grékokatolíkov. Kapacita kaplnky je uspôsobená pre 50
veriacich a naším zámerom je, aby slúžila nielen pre klientov centra, ale aj pre širokú
verejnosť zo sídliska KVP a jeho okolia.
Okrem kaplnky boli posvätené aj samotné priestory nového Domovského
vzdelávacieho centra (DVC) pre mladých dospelých. Do týchto nových garsóniek sa
budú môcť nasťahovať dospelí chlapci a dievčatá z detských domovov, čím sa
doterajšia kapacita DVC zvýši z 15 na 20 osôb. Po presťahovaní sa uvoľnia priestory
pre ďalšie 4 mnohopočetnejšie rodiny, či matky s deťmi. Kapacita centra sa tak zvýši
zo súčasných 55 klientov na 80. V januári budúceho roka by sme chceli presťahovať do
vlastných priestorov aj krízové stredisko pre deti v ohrození, čím by sa výstavba centra
mala ukončiť a celková kapacita by mala dosiahnuť 100 klientov. Na slávnostnom
otvorení a vysviacke kaplnky sa okrem predstaviteľov cirkvi zúčastnili aj pani
poslankyňa NR SR Ing. Mária Sabolová, poslanec VÚC a zástupca starostu Mestskej
časti Košice - Sídlisko KVP Martin Boritáš, pani prednostka MÚ Košice - Sídlisko
KVP Ing. Iveta Kijevská, naši podporcovia, sponzori, manželia Ondášovci z nadácie
DEDO, predseda SPDDD Úsmev ako dar prof. Jozef Mikloško, zamestnanci,
dobrovoľníci a naši priatelia. Veríme, že otvorením a posvätením kaplnky budeme
môcť našim klientom okrem sociálnej pomoci ponúknuť aj pomoc duchovnú. Zároveň
sa nádejame, že sprístupnením kaplnky pre verejnosť sa ešte viac otvoríme našim
susedom a širokej verejnosti.
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Ocenenie našich seniorov
„Ďakovný list za dlhoročnú obetavú prácu pre rozvoj seniorského hnutia“. Tak
takéto poďakovanie dostali štyri dôchodkyne z oboch našich klubov dôchodcov.
Ocenenie prevzali z rúk pána starostu Daniela Rusnáka našej mestskej časti dve
členky Seniorklubu KVP – pani Anna Tomečeková a Alica Krišková, a dve členky
Klubu křesťanských dôchodcov sv. Jozefa na KVP.
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Štruktúra školských zariadení na sídlisku KVP
Štruktúra školských
školských zariadení
Školské zariadenie
Súkromné jasle Štvorlístok
Materské školy
Základné školy
Stredné školy

Počet zariadení
1
7
6
1

Štruktúra materských škôl
Materská škola
Cottbuská 34
Hemerkova 26
Húskova 45
Dénešova 53
Čordákova 17
MŠ Sv. Košických mučeníkov,
Hemerkova 26
Súkromná anglická MŠ KIDS

Počet detí,
žiakov,
študentov
15
598
1 749
164

Typ

Počet tried Počet detí

MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ

6
4
4
6
4
1

131
84
84
119
80
27

MŠ

1

18

Štruktúra základných škôl
Počet tried

Počet
Počet
žiakov

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

10
19
17
17
12

211
443
393
399
232

ZŠ

3

38

Základná škola
Starozagorská 8
ul. Jána Pavla II. 1
Drábova 3
Janigova 2
Sv. Košických mučeníkov,
Čordákova 50
Súkromná ZŠ Human,
Starozagorská 8

Typ

75

Štruktúra stredných škôl
Stredná škola

Typ

Počet tried
tried

Gymnázium Sv. Košických mučeníkov, Gymnázium
Čordákova 50

Zariadenie mimoškolskej činnosti
Zariadenie
CVČ Technik
OZ Pauzička – centrum aktivít pre
deti a mládež
Súkromná základná umelecká škola
Pobočka ZUŠ Bernolákova

6

Počet
žiakov
144

Adresa
Starozagorská 8
Bauerova 1
Starozagorská 10
Starozagorská 8

Národnostná a náboženská štruktúra
Národnostná štruktúra
Národnosť
Slovenská
Česká
Rómska
Maďarská
Poľská
Ukrajinská
Ruská
Nemecká
Rusínska
Chorvátska
Srbská
Židovská
Bulharská
Moravská
Ostatné
nezistené
Celkom

Počet
obyvateľov
23 856
248
114
875
17
98
20
19
117
2
3
0
5
7
112
440
25 933

%
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
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Náboženská štruktúra
Počet
obyvateľov

Náboženské vyznanie
Rímsko-katolícka cirkev

14 488

Evanjelická cirkev augsburského
vyznania
Gréckokatolícka cirkev
Náboženská spoločnosť Jehovovi
svedkovia
Kresťanské zbory
Evanjelická cirkev metodistická
Cirkev adventistov siedmeho dňa
Právoslávna cirkev
Apoštolská cirkev
Reformovaná kresťanská cirkev
Starokatolícka cirkev
Cirkev československá husitská
Bratská jednota baptistov
Židovské náboženské obce
Cirkev bratská
Ostatné
Bez vyznania
Nezistená
Celkom

859
1 877
220

%

Kostoly, aktivity
aktivity

55,87 Kláštor bosých
karmelitánok
3,31 Farské pastoračné
centrum - FPC
7,24
0,85

17
71
51
357
120
671
0
8
24
10
5
48
6 012
1 095
25 933

0,06
0,27
0,20
1,38
0,46
2,59
0
0,03
0,09
0,03
0,02
0,18
23,18
4,22

Pôsobisko

Typ

Slovenská sporiteľňa, a.s. Trieda KVP 1

pobočka

2

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

Trieda KVP 1

pobočka

1

Trieda KVP 1

pobočka

1

Sociálna vybavenosť
Banka

Počet
bankomatov
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Stravovacie zariadenia
Stravovacie
Počet
zariadenie
Reštaurácie

5

Pizzerie
Kaviarne
Bary
Bufet
Pohostinstvá
Cukrárne

2
2
3
3
6
2

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

Zariadenia občianskej vybavenosti a inštitúcií v MČ
Zariadenie
Počet
Predajne potravinárskeho tovaru
Predajne zmiešaného tovaru
Predajne nepotravinárskeho tovaru
Predajne pohonných látok
Obchodné domy a nákupné strediská
Pošty

34

Potraviny, mäsiarstvo,
ovocie, zelenina

3
65
1
2

OC Tr. KVP 1, OC
Primma
Cottbuská 36

1

Prehľad subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc
Názov
ZPP Radosť – rehabilitačné stredisko
Dorka – centrum pre obnovu rodiny

Popis

Adresa

Bauerova 1
Hemerkova 28
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Zdravotníctvo
dravotníctvo
Zdravotnícke zariadenia
Zdravotnícke
Zdravotnícke
Počet
Zoznam
zariadenie
Nemocnice a poliklinika 2
Poliklinika KVP, Cottbuská 13
Pro Care, J. Pavla II
Lekárne
Zubná technika

4
1

Radix, Panax, Union, Iskra
Tr. KVP 1

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
Kultúrne inštitúcie v MČ
Zoznam Počet
Počet
knižnice

6

Adresa
Trieda KVP č. 1
Cottbuská 36
Dénešova 53

Popis

5 na všetkých štátnych základných školách
1 verejná knižnica Bocatiova Hemerkova 39

Šport a rekreácia
Športové zariadenia
Zoznam, adresa
Školské športové areály
Športová hala /telocvičňa /
Tenisové kurty /zariadenie/
Squash /zariadenie/
Oplotene športové ihriska viacúčelové
Mobilná ľadová plocha

Športové zameranie
5
2
2
2
7
1
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Činnosť vykonávame v zmysle zákona č.564/91 Zb. o obecnej polícii
v platnom znení, pričom sme sa riadili Plánom hlavných úloh MsP Košice a Plánom
hlavných úloh stanice MsP - KVP na rok 2010. Zároveň sme operatívne plnili
zadané úlohy z porád vedenia MsP a z pracovných stretnutí so zástupcami
miestnej samosprávy. 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 a prevencie pred
alkoholovou a inou toxikomániou a na kontrolu dodržiavania zákazov
vyplývajúcich z dopravného značenia a zo všeobecnej úpravy cestnej premávky
v zmysle § 3 zákona o Obecnej polícii.
Celkovo sme v uvedenom období vyriešili 2880 priestupkov a uložili spolu
1195 pokút na sumu 19.381,- €. Vykonali sme 2687 kontrol vyplývajúcich
z rôznych požiadaviek a 10 asistencií pre rôzne subjekty. Prijali sme 325 oznámení
a podnetov od občanov, doručovali sme 736 zásielok pre súdy, rôzne úrady a pod.
Oznámili sme 42 zistených závad v zverenom obvode, vykonali sme 2 predvedenia
na stanicu MsP KE KVP. 260 krát sme použili technický prostriedok na
zabránenie odjazdu motorového vozidla.
Pracovná činnosť príslušníkov stanice
Monitorujeme pohyb a prespávanie osôb sociálne neprispôsobivých tzv.
bezdomovcov. V prípade zistenia protiprávneho konania, sú tieto osoby riešené
v zmysle platnej právnej úpravy.
Na základe požiadavky starostu Miestneho úradu Mestskej časti sídlisko
KVP podľa personálnych možností pre zabezpečenie nočného pokoja a dodržiavanie
verejného poriadku vykonávame hliadkovú činnosť aj v nočných hodinách. V piatok
a sobotu kontrolujeme dodržiavanie záverečných hodín v zariadení Rodeo klub
nachádzajúcom sa v objekte OC Iskra.
Z dôvodu predchádzania poškodzovaniu majetku a narúšaniu verejného
poriadku mládežou kontrolujeme v MČ Myslava cintorín a okolie priestranstva ZŠ.
Vykonali sme asistencie pracovníkom oboch MÚ pri ich rôznych aktivitách
ako napr. prešetrovaní rôznych oznámení občanov, kontrole neprispôsobivých osôb
zdržiavajúcich sa v našom zverenom územnom obvode a pod., pracovníkom BPMK
pri ich aktivitách v Mestskej časti Luník IX a ďalších.
Príslušníci stanice sa podieľali na realizácií opatrení na zabezpečenie verejného
poriadku počas konania akcie Silvester 2008 – Nový rok 2009, na zabezpečení
nerušeného priebehu počas akcie Juniáles 2009 v MČ Myslava, zabezpečovali sme
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dohľad nad verejným poriadkom počas konania akcie „Majáles 2009“ na ihrisku
Spojenej školy Sv. Košických mučeníkov ul. Čordákovej a v MČ Myslava počas akcie
Juniáles 2009, ktorého organizátorom bol starosta MČ KE Myslava a dohľadom nad
verejným poriadkom počas konania futbalových zápasov na štadióne Lokomotívy.
Zúčastnili sme sa na zabezpečení verejného poriadku počas pietneho aktu kladenia
vencov na Námestí Osloboditeľov. Ďalej sme zabezpečovali dohľad nad dodržiavaním
verejného poriadku počas akcií „Gospelové podujatie Adonai Fest 2009“ a Majáles
2009.
Na základe požiadania zástupcu starostu Miestneho úradu Mestskej časti
sídlisko KVP v dňoch školského vyučovania v čase od 07:20 h do 07:45 h
zabezpečujeme bezpečný prechod detí cez priechod pre chodcov na ulici Moskovská
trieda.
Preverujeme všetky požiadavky pracovníkov Miestneho úradu Mestskej časti
sídlisko KVP a Miestneho úradu Mestskej časti Myslava. Zistené poznatky sú
následne oznámené osobe, ktorá o preverenie požiadala.
Vykonali sme :
• 17 akcií zameraných na dodržiavanie ustanovení zákona NR SR č. 282/02
Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Celkovo bolo
kontrolovaných 377 osôb vodiacich psov na verejnom priestranstve. Bolo
zistených 52 porušení ustanovení uvedeného predpisu, ktoré boli riešené 36 x
napomenutím, 4 x BP na celkovú sumu 40,- € a 12 x BPN na celkovú sumu
162,- €.
• 10 akcií zameraných na dodržiavanie ustanovení VZN č. 78/2006 §-8 zákaz
používania alkoholických nápojov a VZN MČ KVP č. 2/04, § 1 zákaz
používania alkoholických nápojov. Počas akcie bolo zistených 24 porušení
ustanovení uvedených predpisov, ktoré boli riešené 17 x BPN na celkovú sumu
230,- €, 2 x napomenutím, 2x BP na celkovú sumu 20,-€ a 3 x predložením
správnemu orgánu.
• 44 besied pre žiakov materských a základných škôl.
• 1 akciu zameranú na dodržiavanie ustanovení VZN č. 33/1996 zimná údržba.
Počas akcie boli zistené 7 porušenia ustanovení uvedeného VZN, ktoré boli
riešené 4 x dohovorom na mieste a 3 x objasňovaním priestupku
Počas výkonu hliadkovej činnosti sme vo zvýšenej miere kontrolovali tieto miesta:
 Predajňa Billa – časté znečisťovanie priestranstiev rôznym odpadom;
 Húskova č. 1 až 5 pri zadných vchodoch - zgrupovanie sa mládeže hluk,
znečisťovanie VP;
 Starozagorská ZŠ okolie so zameraním sa na futbalové ihrisko počas celej doby
výkonu služby. Ide o prípadný vandalizmus – poškodzovanie zariadenia
ihriska;
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 Hemerkova OC prevádzka Hamburger - zgrupovanie sa mládeže a
konzumovanie alkoholu;
 Titogradská č. 14 až 18 - zgrupovanie sa mládeže, konzumovanie
alkoholu, znečisťovanie VP, hluk a vandalizmus;
 Húskova č. 23, 25 – zgrupovanie sa mládeže, konzumovanie alkoholu
a znečisťovanie VP;
 „Promenádny“ chodník od OC Iskra k fontáne – využívajú ho cyklisti
a korčuliari aj napriek zákazu;
 Klimkovičova č. 2 až 20 – na veľkokapacitnom parkovisku občania často
opravujú vozidlá pri čom dochádza k znečisťovaniu VP;
 Hemerkova č. 15 - vodenie psov, zgrupovanie sa mládeže, konzumovanie
alkoholu, znečisťovanie VP;
 Bauerova MŠ – zgrupovanie sa mládeže, konzumovanie alkoholu
a znečisťovanie VP;
 Húskova č. 23 – zgrupovanie sa sociálne neprispôsobivých osôb;
 Cintorín v Mestskej časti Myslava - zgrupovanie sa mládeže;
 Húskova ul. priestranstvo medzi kláštorom – znečisťovanie VP psími
exkrementami;
 Zombova č. 25 – zgrupovanie sa mládeže, konzumovanie alkoholu
a znečisťovanie VP;
 Klimkovičova ul. a Čordákova ul. - vodenie psov na detské ihrisko;
 Drábova MŠ – zamedzenie vstupu a prebývanie neoprávnených osôb;
 Cottbuská č. 28 a MŠ - vodenie psov, zgrupovanie sa mládeže konzumovanie
alkoholu, znečisťovanie VP, občianske spolunažívanie a rušenie nočného
pokoja, vandalizmus;
 Zombova č. 35 - zgrupovanie sa mládeže;
 Drocárov park – vodenie psov, zgrupovanie sa mládeže, konzumovanie
alkoholu, znečisťovanie VP;
 Čordákova č. 17 MŠ indiánske ihrisko – vodenie psov, zgrupovanie sa mládeže,
konzumovanie alkoholu , znečisťovanie VP;
 Húskova ulica - vodenie psov, zgrupovanie sa mládeže, konzumovanie
alkoholu, znečisťovanie VP;
 ZŠ v Myslave a okolie objektu Miestneho úradu Mestskej časti Myslava –
zgrupovanie sa rôznych osôb v areály ZŠ a blízkom okolí objektu Miestneho
úradu Mestskej časti Myslava;
 Starozagorská č. 35 pri zadnom vchode - vandalizmus, zgrupovanie sa
mládeže, hluk, znečisťovanie VP;
 Kontrola detských ihrísk so zameraním na dodržiavanie oprávnenosti vstupu
vzhľadom na vek.
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Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany v mestskej časti
Tabuľka č. 2
Výsledky volieb do EÚ parlamentu - Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
Počet platných hlasov pre jednotlivé politické strany
OkVK č. HZDS SaS SMER SZ SDKÚ DS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Spolu

6
3
3
8
7
2
7
2
10
10
5
5
6
3
7
10
15
6
115

8
10
15
10
6
15
8
22
4
9
7
10
20
23
17
15
7
16
222

32
48
39
57
48
42
43
41
35
37
44
27
47
47
78
47
68
45
825

6
4
7
5
11
1
6
3
6
5
16
4
4
6
5
7
5
8
109

63 3
53 0
72 1
47 4
43 7
52 2
53 0
49 2
59 0
71 2
47 3
29 2
56 0
68 2
71 0
61 2
68 1
72 1
1034 32

MISIA
21
ASV OKS SMK KSS SNS LIGA SDĽ SF KDH Spolu
OLS
0
2
13
8
0
3
0
1 4
33 182
0
0
2
4
4
4
2
1 1
14 150
0
0
10
3
0
10
0
7 7
17 191
3
0
5
5
4
6
0
3 5
9 171
2
0
3
13
4
9
0
2 11
9 175
0
0
8
12
1
4
0
1 12
18 170
1
2
10
5
0
4
0
4 9
23 175
0
0
9
5
1
13
2
3 2
22 176
0
0
18
3
5
2
3
4 5
21 175
1
0
3
7
6
6
1
1 6
20 185
2
0
5
10
3
13
0
4 5
11 175
0
0
4
0
1
3
0
1 8
11 105
4
1
6
5
3
13
1
2 6
35 209
0
1
8
7
2
5
1
2 4
34 213
0
0
10
11
1
4
4
3 4
34 249
1
8
11
6
1
6
1
2 4
8 190
0
0
16
7
1
12
1
1 1
19 222
1
1
5
8
1
4
1
2 4
16 191
15
15 146 119 38 121
17
44 98
354 3304
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Tabuľka účasti oprávnených voličov v jednotlivých volebných okrskoch – I. kolo 39 %%-ná účasť
Tabuľka č. 3
Počet zapísaných voličov / počet zúčastnených voličov podľa volebných okrskov
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
1154 1112 1270 1150 1270 1072 1149 1045 1308 1187 1233 923 1196 1246 1392 1141 1264 1220
487 418 506 425 401 404 477
400
511
441
495 333
444 523 639 448 498 488

Spolu
21332
8338

Počet platných odovzdaných hlasov pre
pre jednotlivých kandidátov v mestskej časti
Tabuľka č. 4
Výsledky volieb prezidenta SR 21.3.2009 za MČ Košice - Sídlisko KVP
Kandidát / Číslo okrsku
Bollová Dagmara, PaedDr.
Gašparovič Ivan doc., JUDr.,Csc.
Martináková Zuzana
Melník Milan prof.,RNDr.,DrSc.
Mikloško František RNDr.
Radičová Iveta prof., PhDr.,PhD.
Sidor Milan PhDr..,CSc.

1
2
166
37
13
36
225
5

Počet zúčastnených oprávnených voličov 8338

2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Spolu
10
6
3
1
4
4
1
1
3
8
4
4
4
2
5
4
7
73
126 122 140 130 86 119 97 112 129 153 92 139 121 190 135 113 167
2337
27 36 34 29 33 42 34 29 34 36 23 28 39 58 37 37 26
619
6
7 17
9
4 10
6 15 11
7 12
7
8
7
8
7 10
164
21 38 24 16 29 27 32 30 15 23 15 35 47 45 26 24 37
520
220 289 205 210 244 254 227 312 245 262 184 227 296 325 232 312 235
4504
8
8
2
6
2
6
3
8
4
5
2
3
6
6
5
0
4
83
t.j.
39%
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Tabuľka platných hlasov odovzdaných v jednotlivých okrskoch pre jednotlivých kandidátov
kandidátov v MČ Košice – Sídlisko KVP
Tabuľka č. 5
Výsledky volieb prezidenta SR 4.4.2009 za MČ Košice - Sídlisko KVP
Kandidát / Číslo okrsku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Spolu

Gašparovič Ivan doc., JUDr.,Csc.

226 198 181 201 181 138 199 155 184 201 218 136 203 172 235 180 171 234

3413

Radičová Iveta prof., PhDr.,PhD.

326 275 360 278 301 337 355 315 383 307 342 240 317 392 439 329 408 302

6006

Tabuľka účasti oprávnených voličov v jednotlivých volebných okrskoch – II. kolo 45 % účasť
Tabuľka č. 6
Počet zapísaných voličov / počet zúčastnených voličov podľa okrskov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
1150 1105 1249 1137 1274 1075 1140 1044 1289 1184 1026 911 1185 1232 1383 1134 1251 1217 20986
552 474 554 479 484 475 562 472 570 508 560 376 520 565 681 509 569 539 9449
Pozn.: Počet zúčastnených oprávnených voličov 9449 t.j. 45%

Tabuľka účasti oprávnených voličov v jednotlivých volebných okrskoch – 39 % účasť
Tabuľka č. 7
Počet zapísaných
zapísaných voličov / počet zúčastnených voličov podľa volebných okrskov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
1154 1112 1270 1150 1270 1072 1149 1045 1308 1187 1233 923 1196 1246 1392 1141 1264 1220 21332
487 418 506 425 401 404 477 400 511 441 495 333 444 523 639 448 498 488 8338
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Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na tvorbe
tvorbe
Kroniky MČ Košice – Sídlisko KVP za rok 2009 a prispeli
prispeli zaujímavosťami diania na našom
sídlisku.
sídlisku.
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