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Kronika Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2010 obsahuje 84. strán,
slovom osemdesiatštyri strán, vrátane príloh.
Jej obsah tvoria základné údaje o činnosti miestneho úradu, jeho jednotlivých
oddelení, o činnosti miestnej kontrolórky Ing. Anny Hókovej, o miestnom zastupiteľstve,
miestnej rade, mestskej polícii a ďalšie dôležité informácie a dianie na sídlisku v roku 2010.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP tvorilo, tak ako
pominulé roky 22 poslancov za 4 volebné obvody. V tomto roku došlo k dvom poslaneckým
zmenám. Zmenou trvalého pobytu zanikol mandát poslankyni a dlhoročnej predsedníčke
Komisie kultúry, školstva a športu Márii Sadovskej a taktiež poslancovi Františkovi
Piaseckému. Nahradili ich poslanci Roman Matoušek a Iveta Zavacká.
Miestne zastupiteľstvo zasadalo v tomto roku 7 krát, z toho jedno zasadnutie
zastupiteľstva bolo mimoriadne a jedno ustanovujúce zasadnutie, ktoré ustanovilo do
funkcií novozvolených poslancov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP i novú starostku a
jej zástupcu po voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010.
Po týchto voľbách nastala v mestskej časti výrazná zmena, pretože po osemnástich
rokoch sa starosta Daniel Rusnák rozhodol neuchádzať o post starostu tejto mestskej časti.
Vo voľbách podporil kandidátku koalície strán SDKÚ-DS, SaS, KDH, Most – Híd, SMK
a DS, Ing. Ivetu Kijevskú, v tej dobe prednostku Miestneho úradu MČ Košice – Sídlisko
KVP.
Ing. Iveta Kijevská v komunálnych voľbách vyhrala a 22. decembra 2010 sa ujala
svojej funkcie zložením sľubu starostky pred novozvolenými poslancami na prvom,
ustanovujúcom zasadnutí Miestneho zastupiteľsta Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
v novom volebnom období rokov 2010 - 2014.
V tom istom termíne si obyvatelia mestskej časti volili aj svojich zástupcov do
Mestského zastupiteľstva Mesta Košice. V porovnaní s predchádzajúcim volebným obdobím
došlo iba k malej zmene medzi poslancami Mestského zastupiteľstva mesta Košice za našu
mestskú časť. Poslanca Martina Boritáša nahradil poslanec Dušan Cais.
Ako sme vyššie uviedli, rok 2010 bol významný hlavne z pohľadu volieb do orgánov
samosprávy obcí. V tomto roku sa však konali aj voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky i celoštátne referendum. 12. júna 2010 si občania Slovenskej republiky volili svojich
zástupcov do parlamentu a 18. septembra odpovedali v referende na 6 referendových otázok.
Táto kronika obsahuje všetky súhrnné údaje o uskutočnených voľbách a referende, ako aj
údaje o kandidátoch, zvolených kandidátoch, výsledky i percentuálnu účasť.
Informácie o činnosti Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v roku
2010 sú uvedené v kronike v členení podľa jednotlivých oddelení.
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Kronika obsahuje informácie týkajúce sa jednotlivých zasadnutí miestneho
zastupiteľstva a miestnej rady, ale aj informácie týkajúce sa zloženia jednotlivých komisií
zriadených pri miestnom zastupiteľstve.
Nájdeme tu komplexnú informáciu o hospodárení mestskej časti i najdôležitejšie
úpravy rozpočtu v tomto roku, akými boli napr. rekonštrukcia budovy Miestneho úradu na
Triede KVP č. 1, výstavba Parkoviska Čordákova – otočka či výstavba Detského ihriska pre
imobilné deti Bauerova-Jasuschova prostredníctvom poskytnutých transférov od Mesta
Košice. Výstavba spomenutého ihriska bola jednou z najvýznamnejších aktivít, ktoré sa
uskutočnili v roku 2010.
Okrem udržiavacích a správnych činností mestská časť pripravila, tak ako po minulé
roky množstvo kultúrnych a športových podujatí pre každú vekovú i sociálnu skupinu
obyvateľstva. Medzi podujatiami mestskej časti nechýbali aktivity Denného centra mestskej
časti (oba kluby dôchodcov), pre deti zo sociálne slabších viacdetných a neúplných rodín, ale
aj pre jubilantov či žiakov základných a materských škôl.
V roku 2010 vznikol v spolupráci s Agentúrou JES, s.r.o. prvý kalendár mestskej
časti na rok 2010 a taktiež došlo k výraznej zmene, k úprave grafiky občasníka mestskej
časti KVaPka.
Zmena nastala v roku 2010 aj v dizajne webstránky mestskej časti, ktorú táto
kronika taktiež popisuje. Došlo k radikálnej zmene dizajnu, ale aj systému celej internetovej
stránky. Táto pozitívna zmena sa odrazila jednoznačne v jej návštevnosti, ktorá v priebehu
roka 2010 rapídne stúpla.
Kronika obsahuje aj ďalšie údaje týkajúce sa našej mestskej časti, ako sú napríklad
štatistické údaje v rôznych oblastiach (školy, zdravotníctvo, služby a pod.), informácie
týkajúce sa diania na základných a materských školách a správu Mestskej polície – Stanica
KVP o jej činnosti za rok 2010.

Základné údaje
údaje
Kraj :

Košický kraj

Okres :

Košice II

Región :

Abov

Poloha: :

48° 40' s.š. - 21° 08' v.d.

Rozloha :

1,97 km²

Počet obyvateľov k 31.12.2010 :

25 055

Počet ulíc:

21

Prvá písomná zmienka:

1980
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Funkcionári Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
Starosta Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
KVP

Daniel Rusnák
V komunálnych voľbách, ktoré sa konali 27. novembra 2010 sa Daniel Rusnák
rozhodol neuchádzať sa o post starostu. V kandidatúre podporil vtedajšiu prednostku Ing.
Ivetu Kijevskú, ktorá v týchto voľbách získala najväčší počet hlasov a po ustanovujúcom
zastupiteľstve, kde zložila sľub starostky pred novým poslaneckým zborom, sa stala novou
starostkou Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.

Prednostka
Prednostka miestneho úradu a neskôr starostka MČ Košice – Sídlisko KVP

Ing. Iveta Kijevská
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Starostka Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP Ing. Iveta Kijevská
Ing. Iveta Kijevská, meno, ktoré mnohým obyvateľom sídliska netreba bližšie
predstavovať. Pre tých, ktorí ešte našu budúcu starostku nemali príležitosť spoznať, dovoľte
nám predstaviť vám ju v stručnosti.
Narodila sa 2. marca 1963 v Prešove ako najmladšia dcéra svojich rodičov. Po
absolvovaní základnej školy začala navštevovať gymnázium na Kováčskej 28 v Košiciach
kde spoznala svojho manžela. Ich láska prerástla do dlhoročného vzťahu a dnes spolu majú
už dospelé a samostatné deti- Marka a Alexandru.
Na sídlisku KVP býva s rodinou od roku 1985. Vyštudovala odbor Informatizácia
verejnej správy a firemných činností v Košiciach a odbor Verejná správa a regionálny rozvoj
na Fakulte Európskych štúdií a regionálneho rozvoja v Nitre. Dlhé roky pracovala ako
ekonómka a posledné štyri pôsobila na Miestnom úrade MČ Košice – Sídlisko KVP na
pozícii prednostky. Prostredníctvom tejto pozície ste mali možnosť spoznať ju i jej prácu
osobne, či už priamo v teréne pri riešení problémov sídliska alebo na rôznych kultúrnych
podujatiach organizovaných mestskou časťou.
Politickú kariéru zasvätila strane SDKÚ-DS, kde sa od roku 2002 činí vo viacerých
oblastiach, od predsedníčky miestneho zväzu na sídlisku KVP, až po predsedníčku miestneho
združenia zväzu žien SDKÚ-DS v Košiciach.
V novembrových voľbách sa obyvatelia sídliska KVP, na základe pokojnej a
korektnej predvolebnej kampane, rozhodli. Nasledujúce volebné obdobie preberie Ing. Iveta
Kijevská kormidlo nášho sídliska po dlhoročnom starostovi Danielovi Rusnákovi.
Kandidovala so širokou podporou pravicových strán (SDKÚ-DS, KDH, SAS, Most-Híd,
SMK-MKP, DS). Rovnako tak, bude už druhé volebné obdobie zastupovať naše záujmy aj v
mestskom zastupiteľstve mesta Košice ako mestská poslankyňa.

Zástupca starostu mestskej časti

Zástupca starostky
starostky mestskej časti

Martin Boritáš

Bc. Peter Kakuloš
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V roku 2010 – štvrtom 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 nasledovne 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 2010 tento orgán mestskej časti zasadal
nasledovne:
XXIV. zasadnutie dňa 25. februára
v zmysle harmonogramu zasadnutí MR a MZ sa
toto zasadnutie uskutočnilo ako prvé v roku 2010.
Po zániku mandátu poslanca Františka Piaseckého
zmenou trvalého pobytu mimo územia mestskej
časti, sa zložením sľubu poslancom - náhradníkom
v prvom volebnom obvode stal Ing. Roman
Matoušek, bytom Košice, Drábova 14. Na tomto
zasadnutí poslanci schválili zmenu VZN, ktorým sa
upravujú
podmienky
predaja
výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach úpravu nájomného za predajné zariadenie a za
prenajatú plochu, štúdiu Športovo-relaxačného
centra a Garážového domu v areáli ZŠ na Janigovej
ulici a v súlade so zákonom č.385/2000 Z. z.
o sudcoch a prísediacich volili občanov mestskej časti
za prísediacich Okresného súdu Košice II na volebné
obdobie rokov 2010 - 2013.
XXV. zasadnutie - mimoriadne dňa 31. marca
mimoriadne zasadnutie
zastupiteľstva bolo
zvolané za účelom zriadenia príspevkovej
organizácie MČ, schválenia komunitného plánu
sociálnych služieb mestskej časti, schválenia žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu
na realizáciu projektu „Dom seniorov Mestskej časti
Košice - KVP“. V súvislosti so schválenými návrhmi
poslanecký zbor zároveň schválil I. úpravu
rozpočtu mestskej časti na rok 2010.
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XXVI. zasadnutie dňa 29. apríla
dôležitým bodom rokovania aprílového zasadnutia
miestneho zastupiteľstva bol odpredaj časti
pozemku pod Wuppertálskou ulicou za účelom
výstavby hasičskej stanice. Po prednesení stanoviska
Hasičského a záchranného zboru v Košiciach
a rozsiahlej diskusii - súhlas s odpredajom časti
pozemku medzi Wuppertálskou ul. a záhradkárskou
lokalitou Čičky nebol schválený. Následne poslanci
uznesením požiadali primátora mesta Košice
o akceptovanie stanoviska mestskej časti a o
prehodnotenie výberu lokality pre výstavbu hasičskej
stanice tak, aby sa nenachádzala v blízkosti obytnej
zóny.
Rokovanie
zastupiteľského
zboru
pokračovalo schválením II. úpravy rozpočtu na rok
2010, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v zmysle
novelizácie zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku
obcí a schválením výstavby parkoviska pri OC
Iskra na Čordákovej ulici.
XXVII. zasadnutie dňa 24. júna
na tomto rokovaní poslanecký zbor vzal na
vedomie informáciu o plnení uznesení z jednotlivých
zasadnutí MZ, informatívnu správu z rokovania
mestského zastupiteľstva a správu o kontrolnej
činnosti
miestnej
kontrolórky.
Predmetom
rokovania bolo schválenie Hospodárenia MČ
k 31.12.2009, údajov o plnení rozpočtu, hodnotenie
plnenia programov mestskej časti, ďalej prehľad
o stave a vývoji dlhu, tvorba a použitie rezervného
fondu ako aj stav nedoplatkov a preplatkov na
nájomnom za obdobie roka 2009. V súlade
s legislatívnou zmenou - zákonom č.9/2010 Z.z.
o sťažnostiach s účinnosťou od 1.2.2010 poslanci
schválili vnútorný predpis pre vybavovanie sťažností
- „Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“.
XXVIII. zasadnutie dňa 26. augusta
predmetom rokovania tohto zastupiteľstva boli monitorovacia správa, údaje o plnení rozpočtu
k 30.6.2010, tvorba a použitie rezervného fondu
a stav nedoplatkov a preplatkov na nájomnom
k 30.6.2010, správy Obvodného odd. PZ Košice –
Sídlisko KVP a Mestskej polície - Stanice KVP
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o bezpečnostnej situácií na našom sídlisku a tiež
VZN o určení miest na umiestňovanie volebných
plagátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
konané dňa 27.11.2010. V zmysle zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí miestne zastupiteľstvo určilo 4 volebné
obvody a 22 poslancov v nich do miestneho
zastupiteľstva pre volebné obdobie rokov 2010 2014. V dôsledku legislatívnej zmeny zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vykonanej zákonom č. 102/2010 Z. z. poslanecký
zbor určil rozsah úväzku starostu mestskej časti na
celé funkčné obdobie po voľbách konaných dňa
27.11.2010. Predložené a schválené boli aj
vnútorné normy a to Rokovací poriadok miestnej
rady Rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva,
Zásady odmeňovania poslancov a doplnenie
Smernice o cestovných náhradách.
XXIX. zasadnutie dňa 21. októbra
na tomto rokovaní z dôvodu zmeny trvalého
pobytu mimo územia mestskej časti, zanikol
mandát poslankyne Mgr. Márie Sadovskej
v treťom volebnom obvode. Po overení platnosti
nastúpenia náhradníka mandátovou komisiou sa
novou poslankyňou – náhradníčkou zložením
sľubu stala pani Iveta Zavacká, bytom Košice,
Húskova 9. Rokovanie zastupiteľstva po kontrole
plnenia uznesení, správe miestnej kontrolórky
pokračovalo schválením V. úpravy rozpočtu MČ
na rok 2010 a schválením zmeny termínu
uznesenia MZ č. 204-30/6-2009 pre investičnú
aktivitu – výstavba hromadnej garáže na
Wuppertálskej ulici. Na rokovanie bolo predložené
a schválené všeobecne záväzné nariadenie
o organizácii miestneho referenda v súlade
s novelizáciou zákona o obecnom zriadení. Na
poslednom zasadnutí MZ vo volebnom období
rokov 2006 - 2010 sa poslaneckému zboru
prihovorili a úprimne poďakovali za spoluprácu
pán Daniel Rusnák - starosta, pán RNDr.
Alexander Hudák - poslanec a pán Martin Boritáš
- zástupca starostu. Pán Daniel Rusnák sa
poďakoval aj prvej prednostke MÚ Ing. Márii
Sýkorovej, súčasnej prednostke MÚ Ing. Ivete
Kijevskej, miestnej kontrolórke Ing. Anne Hókovej
a všetkým poprial pevné zdravie a veľa úspechov.
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Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva
zastupite stva
Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného miestneho zastupiteľstva zvolal na deň 22.
decembra 2010 doterajší starosta mestskej časti Daniel Rusnák. Zasadnutie sa konalo o
15.00 hod. v zasadacej miestnosti miestneho úradu. V úvode slávnostného aktu zaznela
hymna Slovenskej republiky.
Predmetom rokovania ustanovujúceho
zasadania bolo:Informácia miestnej volebnej
komisie o priebehu a výsledku volieb, zloženie
sľubu novozvolenej starostky Ing. Ivety
Kijevskej,
zloženie
sľubu
nového
zastupiteľského zboru overenie výsledku volieb
mandátovou komisiou a personálne otázky.
Miestna volebná komisia vo svojej správe
konštatovala, že voľby do orgánov samosprávy
obcí v mestskej časti sa vykonali v súlade so
zákonom, a 28,5 % obyvateľov mestskej časti si zvolilo starostku mestskej časti a 22
poslancov. Zákonnosť výsledku volieb overila mandátová komisia v zložení: Miroslav
Labaš, Iveta Adamčíková, Ing. Iveta Macková, RNDr. Vladimír Kokarda, PhD., Mgr.
Marián Horenský, Mária Huštatyová. Zvolená Ing. Iveta Kijevská zložila zákonom
predpísaný sľub a prevzala z rúk doterajšieho starostu insígnie mestskej časti a pomyselnú
štafetu spravovania mestskej časti.
Z 22 zvolených poslancov
miestneho zastupiteľstva mestskej časti
zložilo na ustanovujúcom zasadnutí sľub
poslanca 21 poslancov. V rámci
personálnych otázok si poslanci kreovali
svoje iniciatívne, výkonné, kontrolné a
poradné orgány. Za zástupcu starostu bol
zvolený Bc. Peter Kakuloš. Zástupca
starostu bude vykonávať svoju funkciu 10
hodín týždenne. Miestne zastupiteľstvo si
zriadilo svoj iniciatívny, výkonný a
kontrolný orgán miestnu radu, ktorá je
zároveň aj poradným orgánom starostu. Za
členov miestnej rady zastupiteľstvo zvolilo týchto poslancov: Ing. Ján Bugoš, Ing. Roman
Matoušek, Ingrid Dobošová, Ladislav
Lörinc, doc. RNDr. Alexander Hudák,
PhD., Ing. Ivan Harajda, členom miestnej
rady je aj zástupca starostu Bc. Peter
Kakuloš.
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Pri kreovaní miestnej rady sa prihliadalo na zastúpenie politických strán v miestnom
zastupiteľstve. V súlade so zákonom o obecnom zriadení poslanci miestneho zastupiteľstva
uznesením poverili Ing. Romana Matoušeka zvolávaním a vedením zasadnutí miestneho
zastupiteľstva v osobitných prípadoch, ktoré predpokladá zákonná úprava zákona o
obecnom zriadení. V ďalšom bode rokovania si miestne zastupiteľstvo zriadilo svoje komisie,
zvolilo ich predsedov a členov z radov poslancov.
Pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP budú pracovať
tieto stále komisie miestneho zastupiteľstva:
Finančná komisia, Komisia pre rozvoj mestskej časti a podnikanie, Komisia
kultúry, školstva a športu, Sociálna a zdravotná komisia, Komisia verejného
poriadku, Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia.
Osobitným uznesením bola zriadená
Komisia na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov
mestskej časti. Za členov komisie miestne
zastupiteľstvo zvolilo týchto poslancov:
Ingrid Dobošová, JUDr. Ivan Vanko, Bc.
Peter Kakuloš, Iveta Adamčíková, Ing. Iveta
Macková,
Mgr.
Marián
Horenský.
Predmetom činnosti tejto komisie je
posudzovanie možného konfliktu osobných
záujmov s verejným záujmom u starostu
mestskej časti a poslancov miestneho
zastupiteľstva na základe povinných ročných
oznámení ako aj na základe iných podnetov (v prípadoch určených ústavným zákonom č.
357/2004 Z. z.).
Miestne zastupiteľstvo na svojom
ustanovujúcom zasadnutí určilo v súlade
so zákonom o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest plat starostke mestskej
časti. V bode rôzne prijalo uznesenie,
ktorým žiada mesto Košice o odstránenie
rozostavaného objektu – bazén na
Starozagorskej ulici z dôvodu, že
predmetný objekt svojim stavom ohrozuje
život, zdravie osôb, kvalitu bývania
a zároveň
znehodnocuje
životné
prostredie. V závere starostka Ing. Iveta Kijevská popriala poslancom, aby sa im podarilo
počas štyroch rokoch volebného obdobia naplniť všetky volebné predsavzatia.
Podpisy novozvolených poslancov z ustanovujúceho zastupiteľstva sú súčasťou
prílohy.
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Poslanci miestneho zastupiteľstva za jednotlivé obvody
Poslanci miestneho zastupiteľstva za I. volebný obvod
Poslanci miestneho zastupiteľstva v roku 2010 do obdobia nových komunálnych volieb,
ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010:
Martin Boritáš – KDH, Alice Cinculová – SMK, Agáta Grančičová – SMER – SD,
František Piasecký –KDH (Ing. Roman Matoušek), Ing. Ján Polák – SDKÚ – DS
Poslanci miestneho zastupiteľstva zvolený na nové volebné obdobie 2010 – 2014
za I. obvod:
obvod:
Miroslav Labaš - SDKÚSDKÚ-DS, SaS, MOSTMOST-HÍD
Povolanie: podnikateľ
Vek: 49

Martin Boritáš - KDH, SMKSMK-MKP
Povolanie:
Vek: 58

Ing. Iveta Macková - SDKÚSDKÚ-DS, SaS, MOSTMOST-HÍD
Povolanie: samostatný odborný referent pre investície
Vek: 46

Mária Huštatyová - SMERSMER-SD, ĽSĽS-HZDS
Povolanie: manažérka
Vek: 57

Ing. Roman Matoušek - SDKÚSDKÚ-DS, SaS, MOSTMOST-HÍD
Povolanie: živnostník
Vek: 33
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Poslanci miestneho zastupiteľstva za II. volebný obvod
Poslanci miestneho zastupiteľstva v roku 2010 do obdobia nových komunálnych volieb,
ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010:
Ing. Ján Bugoš – SDKÚ –DS, Ing. Dušan Cais – NEKA, Ing. Albína Fülöpová – SDKÚ
– DS, RNDr. Alexander Hudák PhD. – SMER – SD, Ing. Milan Pach – KDH, Ing. Marta
Szanyiová - SMK
Poslanci miestneho zastupiteľstva zvolený na nové volebné obdobie 2010 – 2014
za II. obvod:
Ing. Ján Bugoš - SDKÚSDKÚ-DS, SaS, MOSTMOST-HÍD
Povolanie: učiteľ
Vek: 56

Ing. Dušan Cais - SMERSMER-SD, ĽSĽS-HZDS
Povolanie: manažér
Vek: 50

Ing. Albína Fülöpová - SDKÚSDKÚ-DS, SaS, MOSTMOST-HÍD
Povolanie: pedagóg
Vek: 48

doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD. - SMERSMER-SD, ĽSĽS-HZDS
Povolanie: odborný pracovník
Vek: 53

Ladislav Lörinc - SDKÚSDKÚ-DS, SaS, MOSTMOST-HÍD
Povolanie: študent
Vek: 21

Bc. Peter Kakuloš - SDKÚSDKÚ-DS, SaS, MOSTMOST-HÍD
zástupca starostky
Povolanie: Keyaccount Manager
Vek: 27
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Poslanci miestneho zastupiteľstva za III.
III. volebný obvod
Poslanci miestneho zastupiteľstva v roku 2010 do obdobia nových komunálnych volieb,
ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010:
Terézia Hajasová – SMK, RNDr. Vladimír Kokarda PhD. – SDKÚ – DS, Július Pallér –
SMK, Ing. Eva Rácová – KDH, Mgr. Mária Sadovská – KDH (Iveta Závacká), Ing.
Jolana Šuleková – SDKÚ - DS
Poslanci miestneho zastupiteľstva zvolený na nové volebné obdobie 2010 – 2014
za III. obvod:
RNDr. Vladimír Kokarda, PhD. - SDKÚSDKÚ-DS, SaS, MOSTMOST-HÍD
Povolanie: manažér
Vek: 52

Ing. Ivan Harajda
Harajda - SDKÚSDKÚ-DS, SaS, MOSTMOST-HÍD
Povolanie: podnikateľ
Vek: 51

Mgr. Marián Horenský, ml. - NEKA
Povolanie: politológ
Vek: 26

Iveta Adamčíková - KDH, SMKSMK-MKP
Povolanie: referentka
Vek: 47

Mgr. Eva Bérešová - SMER
SMERER-SD, ĽSĽS-HZDS
Povolanie: manažérka
Vek: 27

Vojtech Tóth - SDKÚSDKÚ-DS, SaS, MOSTMOST-HÍD
Povolanie: riaditeľ
Vek: 30
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Poslanci miestneho zastupiteľstva za IV. volebný obvod
Poslanci miestneho zastupiteľstva do obdobia volieb, ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010:
Ing. Jozef Bocan – SDKÚ – DS, Ing. Tibor Boroš – SDKÚ –DS, Alžbeta Bukatová –
SMER – SD, Ingrid Dobošová – SDKÚ –DS, Iveta Zelinková – SMER – SD
Poslanci miestneho zastupiteľstva zvolený na nové volebné obdobie 2010 – 2014
za IV. obvod:
Mgr. Mária Ivanecká - SDKÚSDKÚ-DS, SaS, MOSTMOST-HÍD
Povolanie: učiteľka
Vek: 46

Ing. Tibor Boroš - SDKÚSDKÚ-DS, SaS, MOSTMOST-HÍD
Povolanie: informatik
Vek: 51

Ingrid Dobošová - SDKÚSDKÚ-DS, SaS, MOSTMOST-HÍD
Povolanie: zdravotná sestra
Vek: 45

JUDr. Ivan Vanko - SMERSMER-SD, ĽSĽS-HZDS
Povolanie: advokát
Vek: 57

Iveta Zelinková - SMERSMER-SD, ĽSĽS-HZDS
Povolanie: učiteľka
Vek: 46
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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
2010 zasadala desaťkrát v nasledovných termínoch:
Rok 2010
37. zasadnutie dňa
14. januára
38. zasadnutie dňa
11. februára
39. zasadnutie dňa
18. marca
40. zasadnutie dňa
15. apríla
41. zasadnutie dňa
13. mája
42. zasadnutie dňa
10. júna
43. zasadnutie dňa
8. júla
44. zasadnutie dňa
12. augusta
45. zasadnutie dňa
9. septembra
46. zasadnutie dňa
7. októbra
Zloženie miestnej rady (počas volebného obdobia 2006 – 2010) do ustanovujúceho
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 22. decembra 2010 bolo nasledujúce:
Martin Boritáš – zástupca starostu MČ Košice – Sídlisko KVP
Ing. Jozef Bocan – predseda Komisie verejného poriadku
Ing. Tibor Boroš – predseda Finančnej komisie
Ing. Albína Fülöpová – predseda Komisie pre rozvoj mestskej časti a podnikanie
Terézia Hajasová – predseda Sociálnej a zdravotnej komisie
Július Pollér – predseda Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia
Mgr. Mária Sadovská – predseda Komisie kultúry, školstva a športu
Nové zloženie miestnej rady po ustanovujúcom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 22.
decembra 2010 je nasledujúce:
Bc. Peter Kakuloš
zástupca starostky MČ Košice – Sídlisko KVP
Ing. Roman Matoušek
predseda Finančnej komisie
Ingrid Dobošová
predsedníčka Sociálnej a zdravotnej komisie
Ing. Ivan Harajda
predseda Komisie pre rozvoj miestnej časti a podnikanie
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Ing. Ján Bugoš
predseda Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia
Ladislav Lörinc
predseda Komisie kultúry, vzdelávania a športu
doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD.
predseda Komisie verejného poriadku

§ 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 Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP sú zriadené
nasledujúce komisie, ktoré boli na prvom ustanovujúcom zastupiteľstve 22. decembra 2010
uznesením obsadené len poslancami (do tohto okamihu boli členmi komisii poslanci
i neposlanci rovnako ako v roku 2009):.
Finančná komisia:
1. Ing. Roman Matoušek – predseda
2. Ing. Dušan Cais
3. Ing. Tibor Boroš
4. doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD.
5. Miroslav Labaš
6. Ladislav Lörinc
7. Ing. Iveta Macková
8. Vojtech Tóth

Drábova 14
Klimkovičova 14
Janigova 21
Čordákova 36
Wurmova 4
Bauerova 2
Čordákova 28
Dénešova 4

Sociálna a zdravotná komisia:
1. Ingrid Dobošová – predsedníčka
2. Iveta Adamčíková
3. Mgr. Eva Bérešová
4. Ing. Ján Bugoš
5. Iveta Zelinková

Titogradská 10
Klimkovičova 1
Zombova 17
Čordákova 30
Wuppertálska 1
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Komisia pre rozvoj mestskej časti a podnikanie:
1. Ing. Ivan Harajda - predseda
2. Ing. Dušan Cais
3. Mgr. Mária Ivanecká
4. Mária Huštatyová

Zombova 31
Klimkovičova 14
Starozagorská 35
Wurmova 6

Komisia výstavby, dopravy a životného
životného prostredia:
1. Ing. Ján Bugoš - predseda
2. Ing. Dušan Cais
3. Ing. Roman Matoušek
4. Ing. Tibor Boroš
5. Mgr. Marián Horenský
6. Ing. Iveta Macková

Čordákova 30
Klimkovičova 14
Drábova 14
Janigova 21
Zombova 29
Čordákova 28

Komisia kultúry, školstva a športu:
1. Ladislav Lörinc - predseda
2. Iveta Adamčíková
3. Mgr. Eva Bérešová
4. Mgr. Marián Horenský
5. RNDr. Vladimír Kokarda, PhD.
6. Vojtech Tóth
7. Iveta Zelinková

Bauerova 2
Klimkovičova 1
Zombova 17
Zombova 29
Hemerkova 4
Dénešova 4
Wuppertálska 1

Komisia verejného poriadku:
1. doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD. - predseda
2. Martin Boritáš
3. RNDr. Vladimír Kokarda, PhD.
4. JUDr. Ivan Vanko
5. Bc. Peter Kakuloš
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Čordákova 36
Dénešova 4
Hemerkova 4
Cottbuská 18
Dénešova 7

po komuná
komunálnych voľbách 27. novembra 2010
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Košice sa konalo
21.12.2010. V porovnaní s predchádzajúcim volebným obdobím došlo iba k jednej zmene.
Popri 4 kandidátoch: Daniel Rusnák, Ing. Iveta Kijevská, Ing. Mária Gamcová, PhD.,
Alfonz Halenár, získal potrebný počet hlasov aj Ing. Dušan Cais, ktorí vymenil na piatom
poste za volebný obvod č. 13 – Sídlisko KVP v mestskom zastupiteľstve poslanca Martina
Boritáša (KDH).
Ing. Dušan Cais
SMER-SD, MOST-HÍD
Vek: 50 ročný
Povolanie: manažér
Kandidoval za: za koalíciu SMER-SD, MOST-HÍD
Poslanecký klub: SMER-SD, MOST-HÍD, ĽS-HZDS
Predseda Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Člen Komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia

Daniel Rusnák
SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP
Vek: 50 ročný
Povolanie: starosta
Kandidoval za: koalíciu SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP
Poslanecký klub: SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP, EDS
Člen Finančnej komisie

Ing. Iveta Kijevská
SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP
Vek: 47 ročná
Povolanie: ekonómka
Kandidoval za: koalíciu SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP
Poslanecký klub: SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP, EDS
Predseda Komisie kultúry
Členka Finančnej komisie

Ing. Mária
Mária Gamcová, PhD.
Nezávislá kandidátka
Vek: 45 ročná
Povolanie: vysokoškolský pedagóg
Kandidoval za: NEKA
Poslanecký klub: NEZARADENÍ (NEKA)
Členka Sociálnej a bytovej komisie

Ing. Alfonz Halenár
Nezávislý kandidát
Vek: 55 ročný
Povolanie: pracovník v IT
Kandidoval za: NEKA
Poslanecký klub: NEZARADENÍ (NEKA)
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Ing. Anna Hóková
miestna kontrolórka

Miestna kontrolórka sa vo svojej práci riadi 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.
Podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov vykonáva miestna kontrolórka kontrolnú činnosť, ktorou 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.
V priebehu roka 2010 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.
Výsledky kontrol vykonaných v priebehu roka 2010 boli predkladané priamo
miestnemu zastupiteľstvu na zasadnutiach MZ v roku 2010. Podrobné informácie
o jednotlivých kontrolách boli popísané v správach predkladaných na zasadnutia.
V rámci kontrolnej činnosti okrem plánovaných a schválených kontrol boli v roku
2010 zrealizované dve mimoriadne kontroly nad rámec schváleného plánu, uvedené sú
v zozname pod číslom 5 a 13.
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Kontrolná činnosť
1/
Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva prijatých v roku 2009.
2/
Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou
v roku 2009 - dodržiavanie pravidiel pre duálne zobrazovanie, prepočet a
zaokrúhľovanie miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu v roku 2009.
3/
Kontrola vymáhania pohľadávok MČ, ktoré vykonáva právne oddelenie miestneho
úradu.
4/
Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti.
5/
Kontrola prenajímania priestorov na prevádzkovanie súkromného etnografického
múzea HUMNO na Cottbuskej 36, Košice.
6/
Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly v roku 2009 podľa zákona o
finančnej kontrole.
7/
Kontrola plnenia schváleného rozpočtu mestskej časti k 31.3.2010.
8/
Kontrola vybavovania sťažností a petícií v roku 2009.
9/
Kontrola plnenia povinností zamestnávateľa - vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2009.
10/ Kontrola zameraná na čerpanie prostriedkov podľa schváleného rozpočtu k
30.6.2010.
11/
Kontrola nakladania s vyradeným majetkom v roku 2009.
12/
Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií za 2 štvrťrok 2010.
13/
Kontrola dodržania postupov vo verejnom obstarávaní pred uzatvorením
A/ zmluvy č. 1/1/2009 - VDaŽP na poskytnutie služby - vyčistenie
komunikácií od posypového materiálu;
B/ zmluvy č. 01/II/2010 o poskytovaní poradenských služieb – vypracovanie
komunitného plánu sociálnych služieb.
14/
Kontrola inventarizácie majetku k 31.12.2009.
15/
Kontrola plnenia schváleného rozpočtu mestskej časti k 30.9.2010.
16/
Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií za 3. štvrťrok 2010.
17/
Kontrola úhrad nájomného za vybrané prenajaté priestory v roku 2010.
18/ Kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených v
roku 2010.
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 2010 boli
vypracované:
 správa o kontrolnej činnosti za rok 2009, ktorá bolo predložená na rokovanie
miestneho zastupiteľstva dňa 25.2.2010.
 stanovisko k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
za rok 2009, ktoré bolo predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva
dňa 24.6.2010. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na
obdobie od 1. júla 2010 do 31. decembra 2010, ktoré bolo predložené na
rokovanie MZ dňa 24.6.2010.
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 návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na obdobie od 1.
januára 2011 do 30. júna 2011, ktoré bolo predložené na rokovanie
miestneho zastupiteľstva dňa 21.10.2010.
Úloha prevencie bude predstavovať stále významnú časť v kontrolnej činnosti
miestnej kontrolórky. Pri správnej aplikácii preventívnych opatrení cez stretnutia miestnej
kontrolórky s vedúcimi zamestnancami a zamestnancami úradu, môžu byť tieto prínosom pri
hospodárení s verejnými prostriedkami mestskej časti.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2010
Národná rada je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej
republiky. Je orgánom štátnej moci a od jej primárneho postavenia v republike je odvodené
postavenie ostatných štátnych orgánov. Ako volený orgán reprezentuje suverenitu štátu a
ľudu. Plní závažnú úlohu pri budovaní Slovenskej republiky ako moderného a
demokratického štátu a pri zavádzaní sociálnej a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.
Poslanci národnej rady sú volení vo všeobecných, rovných a priamych voľbách tajným
hlasovaním. Počet poslancov je 150 a ich funkčné obdobie trvá štyri roky.
Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 36/2010 Z. z. zo dňa 1. februára 2010
vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Deň volieb určil na sobotu 12. júna
2010. Voľby sa vykonali v súlade so zákonom č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Právo voliť do NR SR má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň
volieb dovŕšil 18 rokov veku. Občan Slovenskej republiky, ktorý má na území SR trvalý
pobyt a má právo voliť sa zapisuje do stáleho zoznamu voličov podľa miesta trvalého pobytu.
Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky si svoje volebné právo môžu uplatniť aj tí
občania Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale
v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia a požiadajú o voľbu poštou.
Tento inštitút pre voľby do NR SR v roku 2010 využilo 74 občanov mestskej časti.
Občan Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky môže
požiadať o zapísanie do osobitného zoznamu voličov, ktorý vedie Mestská časť Bratislava Petržalka. Právo kandidovať do zákonodarného orgánu Slovenskej republiky využilo 18
politických subjektov.
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Zoznam kandidujúcich politických strán a koalícií
Na kandidátnych listinách politických strán kandidovali aj kandidáti, ktorí majú
trvalý pobyt v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP a sú naši spoluobčania:
ND:
Ing. Štefan Biró, Wuppertálska 2
SMER:
Ing. Juraj Horkay, Wuppertálska 1
SDKÚ- DS: Ing. Iveta Kijevská, Klimkovičova 17
SDĽ:
MVDr. Drahomír Krajči, Zombova 23
SaS:
JUDr. Štefan Jakabovič, Klimkovičova 33
KSS:
Mgr. Peter Nišponský, Dénešova 4
MOST - HÍD: Július Pallér, Hemerkova 35
SNS:
Štefan Sekeľský, Klimkovičova 22
AZEN:
Marcel Sidor, Bauerova 6
ĽS NS:
Erich Vinclav, Starozagorská 23
SaS:
Ing. Štefan Tomčo, Wuppertálska 3
Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky bolo v Mestskej časti Košice –
Sídlisko KVP zapísaných v zoznamoch voličov 20 945 oprávnených voličov, svoje právo
voliť využilo 11 344 voličov, t.j. 54,16 %. (Viď tabuľku č. 15, 16 a 17 v prílohe). Za
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky bol z našich občanov zvolený kandidát
politickej strany Sloboda a Solidarita Ing. Štefan Tomčo, 49 r., podnikateľ, Košice, ktorý sa
ujal poslaneckého mandátu po uprázdnení mandátu v súlade s § 47 zákona č. 333/2004 Z. z.
o voľbách do Národnej rady.

Referendum
Inštitút referenda je formou priamej
demokracie, ktorá predstavuje rozhodovanie
občanov
priamym
hlasovaním
o ústavnopolitických alebo zákonodarných
otázkach. Občania sa v referende vyslovujú za
alebo proti navrhovanému ústavnopolitickému
alebo zákonodarnému aktu.
Prezident Slovenskej republiky JUDr. Ivan Gašparovič vyhlásil referendum na
základe petície občanov, ktorú iniciovala politická strana Sloboda a Solidarita. Deň
referenda určil na sobotu 18. septembra 2010.
V referende sa oprávnení občania vyslovovali k otázkam:
1. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť
fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované
Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?“
2. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť
prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky
priestupky podľa zákona o priestupkoch?“
3. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho
volebného obdobia?“
4. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány
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verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne
40 tisíc eur?“
5. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu
prostredníctvom internetu?“
6. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené
výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?“
Referendum sa vykonalo v súlade so zákonom č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania
referenda v znení neskorších predpisov. Podľa platnej právnej úpravy výsledky referenda sú
platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo
rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
Výsledky hlasovania oprávnených občanov podľa okrskov v Mestskej časti Košice –
Sídlisko KVP, viď v prílohe tabuľka č. 18. Celkovo sa v Mestskej časti Košice – Sídlisko
KVP hlasovania v referende zúčastnilo 28,44 % oprávnených občanov.
Výsledky hlasovania za celú Slovenskú republiku nájdete v prílohe, Tabuľka č. 5.
V Slovenskej republike sa dňa 18. septembra konalo v poradí 7 referendum od jej samostatnej
existencie. Referenda sa v celoštátnom merítku zúčastnilo 22,84 % oprávnených občanov.
Ani toto referendum nebolo úspešné.

Voľby do orgánov
orgánov samosprávy obcí
Dňa 27. novembra 2010 sme volili svojich
zástupcov do orgánov samosprávy obcí. Orgánmi
samosprávy obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko
KVP na svojom 28. zasadnutí dňa 26.8.2010 prijalo
uznesenie č. 293, ktorým určilo pre Mestskú časť Košice –
Sídlisko KVP 4 volebné obvody a počet poslancov, ktorí
majú byť zvolení 22.
Starosta v súlade s § 10 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí dňa 20.9.2010 určil na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie
hlasov 18 volebných okrskov a v súlade s ustanovením § 11a ods. 2, písm. c/ zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
vymenoval na plnenie úloh súvisiacich s voľbami do orgánov samosprávy obcí dňa 2.9.2010
zapisovateľku miestnej volebnej komisie Mgr. Annu Heribanovú.
V súlade s § 16 cit. zákona pre voľby do miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice – Sídlisko KVP podali dňa 3.10.2010 kandidátne listiny tieto politické strany,
hnutia, koalície politických strán a nezávislí kandidáti: 1. Európska demokratická strana, 2.
Hnutie za demokraciu, 3. Komunistická strana Slovenska, 4. Nová Demokracia, 5.
Slovenská národná strana, 6. Strana regiónov Slovenska, 7. Združenie robotníkov Slovenska,
8. Strana zelených, 9. koalícia: Konzervatívni demokrati Slovenska – Demokratická strana
– Občianska konzervatívna strana, 10. koalícia: Kresťanskodemokratické hnutie, Strana
maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja, 11. koalícia: Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST-HÍD, 12. koalícia:
Strana demokratickej ľavice, Strana občianskej solidarity, 13. koalícia: Smer – sociálna
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demokracia, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, 14. jeden „nezávislý
kandidát“.
Právo delegovať člena do miestnej volebnej komisie využilo z počtu 13. kandidujúcich
politických subjektov 5 politických subjektov, a to koalícia: KDH, SMK – MKP – Ing.
Vojtech Bardiovský, SNS – Ing. Stanislav Cmarík, koalícia: SMER-SD, ĽS-HZDS - Janka
Danišová, koalícia: SDKÚ – DS, SaS, MOST - HÍD – Ing. Anna Hóková, HZD - Božena
Juhásová.
Miestna volebná komisia bola vytvorená v súlade s platnou právnou úpravou v počte
5 členov. Delegovaní členovia na svojom prvom zasadnutí dňa 7.10.2010 zložili zákonom
predpísaný sľub. Predsedom miestnej volebnej komisie sa stal na základe dohody členov
komisie Ing. Vojtech Bardiovský, podpredsedom pani Janka Danišová.
Miestna volebná komisia na svojom prvom zasadnutí preskúmala predložené
kandidátne listiny pre voľby do miestneho zastupiteľstva a pre voľbu starostu mestskej časti.
Predložené kandidátne listiny spĺňali zákonom požadované obsahové náležitosti
a v súlade s § 17 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí miestna volebná komisia
zaregistrovala všetkých 80 kandidátov do miestneho zastupiteľstva na kandidátnych
listinách kandidujúcich politických subjektov a nezávislého kandidáta.
Na funkciu starostu mestskej časti podali kandidátne listiny dve koalície politických
strán a jeden nezávislý kandidát. Koalícia SMERSMER-SD, ĽSĽS-HZDS kandidovala kandidáta
Ing. Dušana Caisa, ako nezávislý kandidát kandidoval Ing. Alfonz Halenár a koalícia:
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
Demokratická strana, Sloboda a Solidarita,
MOST – HÍD, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej koalície – Magyar
Koalíció Pártja, Demokratická strana kandidovala kandidátku Ing. Ivetu Kijevskú.
V súlade s ustanovením § 22 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí miestna
volebná komisia zaregistrovala na funkciu starostu mestskej časti všetkých 3 kandidátov
uvedených na kandidátnych listinách kandidujúcich subjektov a nezávislého kandidáta.
Na základe registrácie kandidátnych listín miestna volebná komisia vydala 32
rozhodnutí o zaregistrovaní kandidátov na kandidátnych listinách podaných pre voľby do
miestneho zastupiteľstva a pre voľby starostu mestskej časti.
Dňa 13.10.2010 zverejnila zoznam zaregistrovaných kandidátov a pripravila vzory
hlasovacích lístkov za 4 volebné obvody pre voľby poslancov do zastupiteľstva mestskej časti
a vzor hlasovacieho lístka pre voľbu starostu mestskej časti.
Dňa 21.10.2010 kandidát koalície SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD za volebný obvod
č. 2 Ing. Tibor Bodnár doručil v súlade s § 19 citovaného zákona predsedovi miestnej
volebnej komisie vzdanie sa kandidatúry. Miestna volebná komisia na svojom druhom
zasadnutí vzala na vedomie vzdanie sa kandidáta a bezodkladne uverejnila údaje o vzdaní
sa kandidáta na úradnej tabuli mestskej časti, na internetovej stránke mestskej časti
a v občasníku KVAPKA. Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry bolo urobené po
zaregistrovaní kandidáta, z uvedeného dôvodu údaje o kandidátovi zostali uvedené na
hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátu sa na nich neprihliadalo.
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Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnili v súlade s rozhodnutím predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky č. 225/2010 Z. z. v sobotu 27. novembra 2010. V deň
volieb miestna volebná komisia začala svoju činnosť o 7.00 hodine. Všetkých 18 okrskových
volebných komisií otvorilo volebné miestnosti o 7.00 hodine a ukončili hlasovanie o 20.00
hodine.
Počas volebného dňa miestna volebná komisia plnila úlohy vyplývajúce jej zo zákona,
t.j. dohliadala na činnosť okrskových volebných komisií a usmerňovala činnosť okrskových
volebných komisií. Voľby prebehli v súlade so zákonom, miestna volebná komisia neriešila
žiaden závažný podnet, ani sťažnosť na priebeh volieb a činnosť okrskových volebných
komisií.
Všetky okrskové volebné komisie v súlade s § 39 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí vyhotovili a doručili miestnej volebnej komisii
zápisnicu T/9 o výsledku hlasovania v okrsku. Zápisnice podpísali predsedovia, všetci
členovia komisie a zapisovateľky okrskových volebných komisií.
Miestna volebná komisia prekontrolovala úplnosť a správnosť zápisníc okrskových
volebných komisií č. 1 -18 o hlasovaní vo voľbách do miestneho zastupiteľstva a starostu
mestskej časti T/9. Zápisnice T/9 boli vypracované po formálnej aj obsahovej stránke
v súlade so zákonom.
Na základe uvedených zápisníc vyhotovila zápisnice T/10 o výsledku hlasovania vo
volebných obvodoch 1, 2, 3, 4 a zápisnicu T/11 výsledku hlasovania v mestskej časti . Ku
dňu volieb bolo v stálom zozname voličov mestskej časti zapísaných 21 560 voličov. Volieb
do orgánov samosprávy obcí sa v mestskej časti zúčastnilo 6 148 voličov, t.j. 28,5 %.
Pre voľby do miestneho zastupiteľstva bolo odovzdaných 5 567 platných hlasovacích
lístkov. Zvolených bolo 22 poslancov miestneho zastupiteľstva, z toho 13 poslancov koalície
SDKÚ-DS, SaS, MOST–HÍD, 6 poslancov koalície SMER-SD, ĽS-HZDS, 2 poslanci
koalície KDH, SMK-MKP a 1 nezávislý poslanec.
Absolútny počet platných hlasov – 478 pre funkciu poslanca získal kandidát koalície
SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD Ing. Ján Bugoš. Pre voľbu starostu mestskej časti bolo
odovzdaných 5 910 platných hlasovacích lístkov.
Výsledky volieb starostu mestskej časti:
1. Dušan Cais, Ing., SMER, ĽSĽS- HZDS
2. Alfonz Halenár, Ing.,
Ing., nezávislý kandidát
3. Iveta Kijevská, Ing., SDKÚSDKÚ-DS, SaS, MOST – HÍD, KDH, SMKSMK-MKP, DS

Ing. Dušan Cais

Ing. Alfonz Halenár
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1 000
2 272
2 638

Ing. Iveta Kijevská

Za starostu
starostu mestskej časti bol zvolený kandidát
koalície SDKÚ-DS, SaS, MOST–HÍD, KDH, SMK-MKP, DS,
Ing. Iveta Kijevská s počtom platných hlasov 2 638.
Zápisnicu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v Mestskej časti Košice –
Sídlisko KVP do miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti podpísali dňa
27.11.2010 o 23.30 hodine predseda miestnej volebnej komisie, všetci členovia
a zapisovateľka bez výhrad.
Miestna volebná komisia bezodkladne po podpísaní zápisnice zverejnila výsledky
volieb na internetovej stránke mestskej časti www.mckvp.sk a následne na úradnej tabuli
mestskej časti.
Osvedčenie o zvolení za poslanca miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti
odovzdala miestna volebná komisia zvoleným kandidátom dňa 22.12.2010 o 14.30 hodine.
Na funkciu poslanca v štyroch volebných obvodoch kandidovalo 80 poslancov,
zvolených bolo 22 poslancov:
poslancov:
Meno, priezvisko, ak.titul

bydlisko

počet získaných hlasov
koalícia politických strán

Volebný
Volebný obvod č. 1
1. Miroslav Labaš,
2. Martin Boritáš
3. Iveta Macková, Ing,
4. Mária Huštatyová
5. Roman Matoušek, Ing.
Volebný obvod č. 2

Wurmova 4, Košice
Dénešova 4, Košice
Čordákova 28, Košice
Wurmova 6, Košice
Drábova 14, Košice

353
331
308
282
270

1. Ján Bugoš, Ing.
2. Dušan Cais, Ing.
3. Albína Fülöpová, Ing.
4. Alexander Hudák, RNDr., PhD.
5. Ladislav Lörinc
6. Peter Kakuloš, Bc.
Volebný obvod č. 3

Čordákova 30, Košice
Klimkovičova 14, Košice
Jasuschova 10, Košice
Čordákova 36, Košice
Bauerova 2, Košice
Dénešova 7, Košice

478
476
436
426
423
359

SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD

1. Vladimír Kokarda, RNDr.,PhD.
2. Ivan Harajda, Ing.
3. Marián Horenský, ml. Mgr.
4. Iveta Adamčíková
5. Eva Bérešová
6. Vojtech Tóth
Volebný obvod č. 4
1. Mária Ivanecká, Mgr.
2. Tibor Boroš, Ing.
3. Ingrid Dobošová
4. Ivan Vanko, JUDr.
5. Iveta Zelinková

Hemerkova 4, Košice
Zombova 31, Košice
Zombova 29, Košice
Klimkovičova 1, Košice
Zombova 17, Košice
Dénešova 4, Košice

450
433
428
363
362
358

SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD

Starozagorská 35, Košice
Janigova 21, Košice
Titogradská 10, Košice
Cottbuská 18, Košice
Wuppertálska 1, Košice

448
445
431
411
401

SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD
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SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD
KDH, SMK-MKP
SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD
SMER, ĽS-HZDS
SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD

SMER, ĽS-HZDS
SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD
SMER, ĽS-HZDS
SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD
SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD

SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD
„nezávislý kandidát“
KDH, SMK-MKP
SMER, ĽS – HZDS
SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD

SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD
SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD
SMER, ĽS - HZDS
SMER, ĽS – HZDS

Zvolení kandidáti za našu mestskú časť do zastupiteľstva mesta Košice
Meno, priezvisko, ak.titul

bydlisko

počet získaných hlasov

1. Alfonz Halenár, Ing.
2. Iveta Kijevská, Ing.
3. Daniel Rusnák
4. Mária Gamcová, Ing., PhD.
5. Dušan Cais, Ing.

Bauerova 26, Košice
Klimkovičova 17, Košice
Klimkovičova 33, Košice
Jasuschova 24, Košice
Klimkovičova 14, Košice

koalícia politických
politických strán

2365
2180
1807
1600
1271

„nezávislý kandidát“
SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP
SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP
„nezávislý kandidát“
SMER

Novozvolení poslanci mestskej časti a starostka mestskej časti sa ujali výkonu svojej
funkcie na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP,
ktoré sa uskutočnilo dňa 22.12.2010 o 15. 00 hodine v zasadacej miestnosti miestneho úradu.
Prajeme im, aby v rozhodovaní o živote obyvateľov mestskej časti naplnili heslo kandidátky
na starostku Ing. Ivety Kijevskej „Menej starosti, viac radosti“.

Rozpočet Mestskej časti Košice – Sídlisko
KVP na roky 2010 - 2012
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice
– Sídlisko KVP na svojom XXIII. zasadnutí dňa 17.
12. 2009 prijalo uznesenie č.236/a - 17/12 - 2009,
ktorým schválilo rozpočet Mestskej časti Košice –
Sídlisko KVP na rok 2010.
Rozpočet mestskej časti je základným
nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi
financovanie úloh a funkcií mestskej časti. Je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.
Vyjadruje samostatnosť hospodárenia mestskej časti.
Rozpočet MČ KVP na rok 2010 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi
príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový.
Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 94 722,- € , kapitálový rozpočet je
rozpočtovaný so schodkom v sume 253 795,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý
prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami – prevodom z rezervného
fondu MČ KVP.
Návrh rozpočtu je zostavený aj ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi
rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových
programov a aktivít. Pre roky 2010-2012 je rozpočtovaných 9 programov, ktoré predstavujú
36 podprogramov a 12 prvkov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.
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1. P R Í J M O V Á Č A S Ť
Do príjmovej časti rozpočtu sme zapracovali:
 podiel dane z príjmov fyzických osôb
788 387 EUR
 transfer z rozpočtu Mesta Košice - stravovanie dôchodcov
861 EUR
 príjmy z vlastných zdrojov /príjmy z prenájmu a ostatné s tým súvisiace príjmy,
administratívne poplatky, ostatné príjmy, príjmy z predaja pozemkov/ 526 839 EUR
 transfer zo štátneho rozpočtu
21 199 EUR
Príjmová časť finančných operácii:
Prevody prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu v sume 193 609,- € sú
rozpočtované na krytie kapitálových výdavkov, a to:
 Rekonštrukcia Senior domu
 Sadové úpravy Čordákova – II. etapa
 Sadové úpravy Trieda KVP – most
 Detské ihrisko pre imobilné deti – Bauerova-Jasuschova
 Časť výdavkov na projekty
2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť
Celkové výdavky rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP (bežného, kapitálového,
výdavkových finančných operácii) sú rozpočtované vo výške 1 530 895,- €, a to :
Bežné výdavky:
1 223 118,118,- €
Kapitálové výdavky:
273 241,241,- €
Finančné operácie v ý d a v k o v é :
34 536,536,- €
V rámci výdavkových finančných operácii je rozpočtovaná splátka istiny
z tuzemského dlhodobého bankového úveru. Obsahová náplň bežného aj kapitálového
rozpočtu je uvedená v jednotlivých podprogramoch a prvkoch Programového rozpočtu MČ
Košice – Sídlisko KVP.
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 1.1:Riadenie obce
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu
Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty
Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť
Podprogram 1.4: Členstvo v organizáciách a združeniach
Podprogram 1.5: Rozpočtová politika mestskej časti
Prvok 1.5.1: Audit
Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika
Prvok 1.5.3: Účtovníctvo
Program 2: Interné služby
Podprogram 2.1: Právne služby
Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
Podprogram 2.3: Archív a registratúra
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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: Klientske služby
Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov
Prvok 3.3.2: Rybárske lístky
Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom
Prvok 3.3.4: Podateľňa
Podprogram 3.4: Evidencie
Prvok 3.4.1: Evidencia obyvateľstva
Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat
Program 4: Komunikácie
Podprogram 4.1: Výstavba parkovísk
Podprogram 4.2: Správa a údržba miestnych komunikácií
Program 5: Šport
Podprogram 5.1: Podpora športových klubov a organizácií
Podprogram 5.2: Podpora športových aktivít
Podprogram 5.3: Mobilná ľadová plocha
Program 6: Kultúra
Podprogram 6.1: Miestne kultúrne strediská
Podprogram 6.2: Kultúrne podujatia
Podprogram 6.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít
Program 7: Prostredie pre život
Podprogram 7.1: Údržba verejnej zelene
Podprogram 7.2: Deratizácia verejných priestranstiev
Podprogram 7.3: Verejné osvetlenie
Podprogram 7.4: Ochrana životného prostredia
Podprogram 7.5: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách
Podprogram 7.6: Menšie obecné služby
Program 8: Sociálne
Sociálne služby
Podprogram 8.1: Stravovanie dôchodcov
Podprogram 8.2: Kluby dôchodcov
Podprogram 8.3: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi
Podprogram 8.4: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby
Podprogram 8.5: Penzión pre dôchodcov – Senior dom
Program 9: Administratíva
Podprogram 9.1: Administratíva
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Hospodárenie Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 31.12.2009
ZÁVEREČNÝ ÚČET
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP v súlade s ustanovením paragrafu 16 zák. NR
SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov po skončení rozpočtového roka finančne usporiada svoje hospodárenie. Prebytok
hospodárenia rozpočtu obce po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného
fondu alebo ďalších peňažných fondov obce.
Pôvodný /bežný, kapitálový, vrátane finančných operácií/ rozpočet príjmov a
výdavkov MČ Košice - Sídlisko KVP bol na rok 2009 schválený ako vyrovnaný v sume
1 487 253,- € na strane príjmov ako aj výdavkov. Po úpravách rozpočtu v priebehu roka sa
celkový rozpočet MČ upravil na sumu 1 456 517,- € v príjmovej časti, 1 586 017,- € vo
výdavkovej časti. Finančné operácie boli na strane príjmov upravené na sumu 129 500,- €.
Celkový rozpočet po úpravách bol vyrovnaný.

Vysporiadanie prebytku peňažných prostriedkov na účte MČ Košice – Sídlisko KVP
Prebytok hospodárenia z rozpočtovaných bežných príjmov a výdavkov
184 891,26 €
Schodok hospodárenia z rozpočtovaných kapitálových príjmov a výdavkov
212 151,58 €
Schodok hospodárenia z celkových rozpočtových príjmov a výdavkov
(bežných a kapitálových) k 31.12.2009
27 260,32 €
Prebytok z finančných operácii
129 500,00 €
+ 102 239,68 €
Prebytok peňažných prostriedkov
Prebytok peňažných prostriedkov (na základnom bežnom účte) za bežné účtovné
obdobie vo výške 102 239,68 € z bežného rozpočtu je predmetom odvodu na peňažný účet
rezervného fondu.
Prebytok peňažných prostriedkov (na základnom bežnom účte) za minulé účtovné
obdobie vo výške 4 791,91 € z bežného rozpočtu je predmetom odvodu na peňažný účet
rezervného fondu.
Odvod do rezervného fondu v celkovej výške:

107 031,59 €.
==========
Súčasťou záverečného účtu bola aj Hodnotiaca správa za rok 2009. Hodnotiaca
správa k plneniu Programového rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP je vypracovaná
v zmysle § 16 odst. 5 zák. 583/2009 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zámery a ciele jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch sú vyjadrené
merateľnými ukazovateľmi, ktoré boli hodnotené za obdobie od 01.01.2009 – 31.12.2009
v Hodnotiacej správe MČ Košice – Sídlisko KVP. Plnenie merateľných ukazovateľov
vzhľadom k nepriaznivej finančnej situácii bolo uspokojujúce.
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Tabuľka č. 1: Finančné plnenie programového rozpočtu
rozpočtu
Plnenie rozpočtu –
sumarizácia
Výdavky spolu
Program 1: Plánovanie,
manažment a kontrola
Program 2: Interné služby
Program 3: Služby občanom
Program 4: Komunikácie
Program 5: Vzdelávanie
Program 6: Šport
Program 7: Kultúra
Program 8: Prostredie pre život
Program 9: Sociálne služby
Program 10: Administratíva

Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2009
Výdavky bežné
1 183 032

Výdavky kapitálové
288 073

Spolu
1 471 105

54 080

26 579

80 659

341 773
16 222
100 437
0
24 271
19 013
197 074
16 645
413 517

15 412
0
93 543
0
0
0
22 995
129 544
0

357 185
16 222
193 980
0
24 271
19 013
220 069
146 189
413 517

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
miestne zastupiteľstvo Výročnú správu za rok 2009.
MČ uviedla vo svojej výročnej správe základné informácie, ktoré poskytli vecný
a pravdivý obraz o MČ s nasledovným obsahom:
1

2

3

Základná charakteristika Mestskej
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
1.1
Geografické údaje
1.2
Demografické údaje
1.3
Symboly obce
1.4
Výchova a vzdelávanie
1.5
Zdravotníctvo
1.6
Sociálne zabezpečenie
1.7
Kultúra a šport
1.8
Hospodárstvo
1.9
Volené orgány mestskej časti
1.10 Organizačná štruktúra Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídlisko
KVP
1.11 Starostlivosť o zamestnancov
Vývoj MČ ako účtovnej jednotky, stav, v ktorom sa nachádza a významné riziká,
prípadne neistoty, ktorým je vystavená
2.1
Rozpočtové hospodárenie MČ k 31.12.2009 za bežné príjmy a bežné výdavky
2.2
Rozpočtové hospodárenie MČ k 31.12.2009 za kapitálové príjmy a výdavky
2.3
Hospodárenie MČ k 31.12.2009 za príjmové a výdavkové finančné operácie
Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia,za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa
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4
5
6
7
8
9
10

11

12

Oblasť zamestnanosti
zamestnanosti
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov a obchodných podielov
Organizačné zložky
zložky v zahraničí
Správa cenných papierov
Hospodárske výsledky MČ a návrh na Vysporiadanie dosiahnutého výsledku
hospodárenia
Bilancia aktív a pasív
10.1 Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
10.1.1 Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
10.1.2 Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
10.1.3 Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku
10.1.4 Opis a hodnota majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky
10.1.5 Opis a hodnota majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka
vlastnícke právo
10.1.6 Pohľadávky
10.1.7 Finančné účty
10.2 Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
10.2.1 Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy
10.2.2 Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy
10.2.3 Záväzky
10.2.4 Časové rozlíšenie
10.2.5 Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci
10.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Ostatné dôležité informácie
11.1 Prijaté granty a transfery
11.2 Poskytnuté dotácie
11.3 Významné investičné akcie v roku 2009
11.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
11.5 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
11.6 Zoznam platných Všeobecne záväzných nariadení MČ Košice – Sídl. KVP
11.7 Zoznam vnútroorganizačných noriem Mestskej časti Košice – Sídl. KVP
Správa nezávislého audítora

Monitorovacia
Monitorovacia správa
Vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami
realizovaných rozpočtových programov a aktivít je obsiahnutý v programovom rozpočte na
rok 2010. Zámery a ciele jednotlivých aktivít sú vyjadrené merateľnými ukazovateľmi, ktoré
boli hodnotené za obdobie od 01.01.2010 – 30.06.2010 v Monitorovacej správe MČ Košice –
Sídlisko KVP ako uspokojujúce.
Plnenie rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP k 30.6.2010 podľa jednotlivých
programov, podprogramov a prvkov nájdete v prílohe - tabuľka č. 19.
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Výsledok hospodárenia mestskej časti k 30.6.2010
30.6.2010
Mestská časť dosiahla k 30.06.2010 nasledovné rozpočtové príjmy a výdavky:
v EUR
Skutočné príjmy /bežného a kapitálového rozpočtu/
660 367,54
Skutočné výdavky /bežného a kapitálového rozpočtu/
624 147,88
Prebytok hospodárenia z bežných a kapitálových príjmov
a výdavkov k 30. 6. 2010

36 219,66

Tabuľka č.
č. 2: Percentuálne plnenie rozpočtu MČ za I. polrok 2010
Ukazovateľ
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

%-ne plnenie
46,6
45,5
20,8
13,6
33,9
50,0

Dôležité údaje týkajúce
týkajúce sa rozpočtu MČ a jeho úprav v roku 2010
Významná úprava rozpočtu:
- rekonštrukcia budovy Miestneho úradu na Triede KVP č. 1 prostredníctvom poskytnutého
transferu od Mesta Košice,
- výstavba Parkoviska Čordákova – otočka prostredníctvom poskytnutého transferu od Mesta
Košice,
- poskytnutie transferu od Mesta Košice na výstavbu Detského ihriska pre imobilné deti
Bauerova – Jasuschova,
- úprava príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu, ktorá súvisela so zamestnávaním
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (podľa § 8 ods. 1 písm. a) až e), h) i) alebo k) zákona
o službách zamestnanosti) podľa § 50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.
V súlade s vyššie uvedeným sa zamestnávateľovi, ktorý prijme do pracovného pomeru
znevýhodneného uchádzača na dobu určitú najmenej deväť mesiacov a tento zamestnanec
pracuje v rozsahu najmenej polovice ustanoveného pracovného týždňa, poskytuje príspevok na
podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti.
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Správa majetku spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok mestskej časti, ako aj
majetok zverený do správy zabezpečuje revízie, pasportizáciu a aktualizáciu projektovej
dokumentácie budov zverených do správy vykonáva odpisovanie majetku, rozúčtovanie
platieb spojených s užívaním nebytových priestorov vedie evidenciu budov, prideľuje súpisné
a orientačné čísla v mestskej časti zabezpečuje prevádzku klubu dôchodcov a materiálnotechnické zabezpečenie miestneho úradu vypracúva nájomné zmluvy na prenájom nebytových
priestorov a pozemkov, kúpne zmluvy na nehnuteľný a hnuteľný majetok a spolupracuje na
príprave zmlúv obchodného a majetkovo-právneho charakteru pre mestskú časť podieľa sa na
tvorbe koncepcie rozvoja mestskej časti.
V roku 2010 pribudli noví nájomcovia nebytových priestorov v budove miestneho
úradu:
PRO GRUP s.r.o. tlačiareň,
tlačiareň nájomca Slavomír Bdžoch, sídlo F.Urbánka 20, Spišská Nová
Ves
PráčovňaPráčovňa- chránená dielňa,
dielňa nájomca Ing. Viola
Hrabčáková,
Budova na Bauerovej ulici 1: Fit centrum
InSportLine Fitness Family, nájomca Ing. Marietta
Žigalová - rodinná posilňovňa zameraná na teenagerov a
ich rodičov, mládež a deti. Na tomto objekte došlo v roku
2010 aj k rekonštrukcii strechy.
Oddelenie zabezpečuje prostredníctvom nového správcu – nájomcu Mobilnej ľadovej
plochy, tenisového kurtu a zázemia - SAN s.r.o.,
s.r.o.,
Magdalénska 9, Košice,
Košice nájomca Ing. Branislav Gjašík
správu mobilnej ľadovej plochy. Zvýhodnili sa
organizované skupiny žiakov škôl a vo večerných
hodinách sa ľadová plocha prenajíma na hokej, inak je
ľadová plocha využívaná širokou verejnosťou, nielen
obyvateľmi mestskej časti.

V rámci budovy miestneho úradu
došlo k rekonštrukcii podnikateľských
toaliet i k výmene plastových okien.
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Činnosť oddelenia v prvom polroku roku 2010
Investičná činnosť
Pre rok 2010 boli prostriedky v rámci investičnej činnosti vyčlenené hlavne na
realizáciu projektových dokumentácii objektov, na ktorých výstavbu chceme využiť
eurofondy:
- Senior dom, rekonštrukciou bývalej škôlky
v Drocárovom parku (projekt viď na
obrázku)
- Centrálny park Moskovská – Jasuschova,
rozpracované
- rekonštrukcia objektu miestneho úradu
Stavebné povolenie sme zabezpečili na Senior
dom a rekonštrukciu objektu miestneho úradu. Žiaľ prostriedky z eurofondov na Senior dom
nám neboli poskytnuté.
Sadové úpravy:
- výsadba živých plotov v pridomovej zeleni podľa požiadaviek občanov
- sadové úpravy na Triede KVP- most, viac ako 3 tisíc kríkov

-

výsadba na ploche nachádzajúcej sa medzi ZŠ a Čordákovou ulicou II. etapa, 24
stromov,819 kríkov, 134 trvaliek
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V parku Bauerova - Jasuschova ul. bolo ako prvé v Košiciach vybudované Integrované
detské ihrisko pre hendikepované deti. V polke júla ho slávnostne otvoril primátor mesta
Košice František Knapík za asistencie starostu mestskej časti Daniela Rusnáka a prednostky
miestneho úradu Ivety Kijevskej.

Integrované detské ihrisko medzi Jasuschovou a Bauerovou ulicou

Ihrisko spĺňa najnáročnejšie kritériá podľa noriem Európskej únie a všetky jeho prvky
sú prispôsobené tiež deťom, ktoré majú problém s motorikou. Bezbariérový prístup či
syntetická dopadová plocha sú iba jedny z mála predností tohto ihriska. Deťom budú slúžiť
aj šmýkačky s bezbariérovými nadjazdmi či herné prvky z dreva a lana. Veríme, že ihrisko
bude slúžiť obyvateľom mestskej časti a že sa o neho budeme všetci vzorne starať.
S cieľom zlepšiť bezpečnosť občanov boli osadené spomaľovacie prahy na uliciach
Dénešova 11 a Jasuschova 24, a to na základe požiadaviek občanov.
Miestne zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach v 1. polroku schválilo niekoľko bodov
v tejto oblasti:
- štúdiu Športovo- relaxačného centra a garážového domu v areáli ZŠ Janigova,
- výstavbu parkoviska na Čordákovej ulici pri OC Iskra,
- nesúhlasilo s výstavbou hasičskej stanice v lokalite medzi Wuppertálskou ulicou
a záhradkárskou lokalitou Čičky.

Zrekonštruované OC Iskra s pridruženým parkoviskom
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Údržba:
Údržba:
-

-

zimná údržba
demontáž vianočného osvetlenia
oprava detských a športových ihrísk
1. kosba
výruby a orezy stromov a kríkov

zabezpečovanie čistoty prostredníctvom pracovníkov na aktivačnej činnosti
deratizácia vererjných priestranstiev
výsadba 11 000 letničiek
údržba miestnych komunikácií: vysprávky turbo metódou, realizácia chodníkov
z kociek 50/50 na Húskovej 87, Čordákova ul.- ZŠ Čordákova
údržba vodorovného a zvislého značenia

V rámci súkromných investícií sa ukončil Obytný súbor Titus – Girbeš.

Činnosť oddelenia v druhom polroku roku 2010
V druhom polroku bola vypracovaná projektová dokumentácia na výstavbu
parkoviska na Dénešovej ulici, Starozagorskej ulici a prepojovacieho chodníka medzi
Húskovou a Zombovou ulicou. Uskutočnila sa výstavba parkoviska na konci Čordákovej
ulici, ktorá čiastočne zlepšila možnosť parkovania a obmedzila parkovanie na zeleni.
Zahájila sa rekonštrukcia miestneho úradu zateplením striech, výmenou okien a
garážových dverí a pokračovali projekčné práce na parkových úpravách- Moskovská trieda –
Jasuschova ul. tak, aby mohol byť projekt v roku 2011 daný na verejnú diskusiu.
Zimná údržba sa tohto roku vykonávala už v novembri. Osadenie vianočného
osvetlenia pozdĺž Triedy KVP, Moskovskej triedy a promenádnom chodníku spríjemnilo
vianočnú atmosféru.
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Vianočné osvetlenie na Moskovskej triede - Most

V roku 2010 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 desingnom. 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. Tak ako po minulé roky aj
tento rok k nám zavítal lunapark, ktorému sa potešili hlavne deti.
V rámci podnikateľských činností nám na sídlisku pribudli viaceré nové prevádzky:
prevádzky
- prevádzka potravín a mäsa, Drábova 4;
- reštaurácia Mozaika, Trieda KVP 1;
- predajňa alko, nealko, pochutín, cigariet, Trieda KVP 1;
- kadernícky salón, Hemerkova 23;
- výdajňa ortopedických pomôcok, Cottbuská 13;
- supermarket Fresh, Čordákova 2;
- pánsky a dámsky športový textil v priestoroch supermarketu,
Čordákova 2;
- kvetinárstvo R & Z v priestoroch supermarketu, Čordákova 2;
- L.A.Press predajňa tabaku a novín , v priestoroch
supermarketu Čordákova 2;
- predajňa textilu, obuvi, kvetov a hračiek, Čordákova 2/na poschodí;
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-

prevádzka Second – hand, Trieda KVP 4;
potraviny, drogéria, tlač, tabak, Zombova 4;
masérske služby, Trieda KVP 1;
obchod s domácimi potrebami , Hemerkova 39;
pekárenské a cukrárenské výrobky , Wurmova 11;
alko, nealko, nápoje , pochutiny, OC Grunt, Trieda KVP1;
Gastma s.r.o, Gastronomické zariadenia , Dénešova 10;
predajňa potravín a tovar dennej spotreby, Čordákova 12;
pizzeria La Gonda, Dénešova 12;
predajňa textilu a obuvi, Trieda KVP 1.

Gastma s.r.o.

Pizzéria La Gonda

V roku 2010 sme zaevidovali i zrušenie prevádzok, z ktorých niektoré boli natrvalo zrušené,
ďalšie boli nahradené iným alebo podobným sortimentom.
- Forte nábytok, Dénešova 8;
- Second hand OC Grunt, Trieda KVP 1;
- Prevádzka potravín, Klimkovičova 28;
- Hračky, darčekové predmety, Zombova 15;
- Detský tovar - potraviny, Zombova 1;
- Potraviny Milk Agro, Čordákova 2;
- Vijofel, mäso, údeniny, Čordákova 2;
- XP-internet, Čordákova 2;
- Potraviny DUO, Čordákova 2;
- Predajňa sudového vína, alko , nealko, Čordákova 2;
- Pilates Mat Work, Trieda KVP 1;
- Caffe Bar Džemo, Drocárov park 6;
- Kozmetický salón v priestoroch kaderníctva, Trieda KVP 1.
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Referát kultúry, vzdelávania a športu a Referát sociálny uskutočnili spolu 23
kultúrno-spoločenských podujatí, 7 športových podujatí a množstvo zábav, posedení
a zájazdov v Dennom centre mestskej časti, ktoré v prevažnej miere slúži obom klubom
dôchodcov, Senior klubu na KVP a Klubu kresťanských dôchodcov sv. Jozefa na KVP, ale aj
občianskym združeniam na ich spoločné stretnutia či posedenia.
Mestská časť na základe registrácie na Okresnom úrade Košice, Oddelenie kultúry,
evidenčné číslo EV3223/09, vydáva každoročne svoj občasník KVaPka. V roku 2010 vyšiel
občasník 5 krát. Mimoriadne číslo občasníka vyšlo v novembri pred komunálnymi voľbami.
V roku 2010 došlo k zmene dizajnu občasníka KVaPka a po niekoľkotýždňových
prácach v máji tohto roku vyšlo prvé vydanie s novou grafickou úpravou. V septembri
KVaPka vyšla aj v papierovo lepšom formáte, čo zvýraznilo nový, modernejší vzhľad
občasníka mestskej časti (viď obrázok).

Nový dizajn občasníka KVaPka
V rámci Referátu kultúry, vzdelávania a športu nebola miestnym zastupiteľstvom
ani starostom mestskej časti udelená žiadna finančná dotácia.
Na referáte sociálnom boli udelené tri dotácie (viď tabuľka), uprednostnené boli
žiadosti sociálneho charakteru. Nízky počet schválených dotácií bol zapríčinený zhoršenou
finančnou situáciou v príjmoch mestskej časti plynúcich z podielových daní mesta Košice.
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Tabuľka č. 3 Poskytnuté dotácie v roku 2010
Žiadateľ

Účel dotácie

Suma v €

Slovenský zväz zdravotne
postihnutých

Spolupráca pri organizovaní Letnej
výtvarnej školy pre postihnuté deti

200,- €

Občianske združenie Úsmev
za úsmev

Letný pobytový tábor pre deti zo
sociálne ohrozených rodín v Košiciach

200,- €

Laura - združenie mladých

Výdavky na tábor

330,- €

Okrem uvedených aktivít oba referáty vybavili niekoľko žiadosti o maľbu graffiti, o
jednorazové dávky či žiadostí o zapožičanie pódia, aparatúry a pod.

Kultúrne podujatia
podujatia organizované mestskou časťou za rok 2010
Jubilanti
Každý rok mestská časť pripravuje stretnutie
jubilantov zo sídliska KVP. Ani v roku 2010 tomu
nebolo inak a dvakrát v tomto roku sa stretli v klubovom
zariadení mestskej časti na Cottbuskej ulici. Prednostka
miestneho úradu odovzdala pamätné dary a jubilantom
spríjemnilo poobedie kultúrne vystúpenie súboru Ozvena
a žiakov ZUŠ Márie Hemerkovej pod vedením pani
učiteľky Malinovej. Celkový počet pozvaných jubilantov
v roku 2010 bol 275.

Jarný koncert pri fontáne
Dňa 30.04.2010 sa uskutočnil pod záštitou
Komisie kultúry, školstva a športu a Mestskej časti
Košice – Sídlisko KVP už po druhýkrát „Jarný koncert
pri fontáne“. Na sídlisko KVP opäť zavítala hudobná
skupina z Košíc Good Fancy a vytvorila skvelú
atmosféru nie len pre mládež, ale aj pre tých skôr
narodených.

Medzinárodný deň detí a Hurá prázdniny
V roku 2010 sa na sídlisku KVP mohli radovať
deti a oslavovať svoj sviatok MDD i začiatok letných
prázdnin v jeden deň. Z dôvodu zlého počasia sa
podujatie presunulo na koniec júna a spojilo sa
s podujatím Hurá prázdniny (23.6.2010). Program bol
bohatý na súťaže, tanečné a hudobné vystúpenia a
nechýbal skákací hrad či tak obľúbené maľovanie na
tvár. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s OZ Laura,
vystúpil Country tanečný súbor Nashville, TS Suprémo, mažoretky z CVČ Pauzička i deti zo
základných škôl.
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Get up – get ready 2010
V dňoch 19.07. – 23.07.2010 sa uskutočnila na sídlisku KVP informačná kampaň
Občianskeho združenia Priateľ s názvom GET UP – GET READY 2011, ktorá sa v tomto
roku niesla v duchu dobrovoľníctva a bola tak prípravou na rok 2011, ktorý ponesie
prívlastok „Rok dobrovoľníctva“.
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. V rámci projektu celý
týždeň
uskutočňovali
aj
dobrovoľnícke práce pre mestskú časť a boli nápomocní v mnohých oblastiach ako napr.
brúsenie a maľovanie lavičiek pre obyvateľov MČ alebo čistenie fontány a pod.

Augustové stredy
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko
KVP a Združenie Laura pripravovali každú augustovú
stredu program, ktorým vyplnili voľný čas detí z nášho
sídliska. V roku 2010 sa augustové stredy niesli v duchu
4. živlov – voda, oheň, vzduch, zem. Na pláne boli
výlety, hry, skúšky odvahy, opekačka, gumičková vojna
a pod. Deň, ktorý bol venovaný ohňu deťom spríjemnil aj
bezpečnostný technik miestneho úradu Dušan Kostka,
ktorý deťom predviedol ako sa oheň hasí i ako sa vytvára.

Škola volá
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP v spolupráci
so združením Laura a TS Suprémo usporiadala dňa
14.09.2010 v čase od 14.30 do 17.30 hod. zábavné
podujatie s bohatým kultúrnym programom pre žiakov
prvých ročníkov základných škôl na sídlisku KVP pod
názvom
„Škola
volá“.
Okrem súťaží si nielen prváčikovia užili
nafukovacie atrakcie, tanečné vystúpenia
a maľovanie na tvár.
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Adonai Fest 2011
Dňa 25. septembra 2010 sa uskutočnil šiesty ročník gospelového festivalu resp. „open
air“ festivalu Adonai Fest 2010 s výnimočnou afterparty v nedeľu, kedy vystúpil skvelý
„jazzman“ Peter Lipa.

Šarkaniáda
V roku 2010 sa druhý krát uskutočnilo
podujatie s názvom „Šarkaniáda“, ktorá sa tento krát
niesla v rodinnom duchu a bola rozdelená do dvoch
dní. Kým 8.10.2010 (piatok) sa v priestoroch
Denného centra MČ vyrábali šarkany, dňa 9.10.2010
(v sobotu) sa na poliach kláštorom Rádu bosých
karmelitánok rozleteli nad hlavy desiatky šarkanov
kúpených, ale aj vyrábaných doma. Toto podujatie
pripravila mestská časť v spolupráci so združením
Laura pre deti, ale aj pre ich rodičov.

Halloween
Aj v roku 2010 pripravila pred jesennými školskými
prázdninami Komisia kultúry, školstva a športu pri MZ
v spolupráci s miestnym úradom pre deti z materských a základných
škôl na sídlisku zábavné podujatie „Halloween“. Zúčastnilo sa ho
množstvo detí, o ktorých zábavu sa postaralo Divadlo Etudy
a CVČ Technik.

Samotná výstava tekvíc a prác
žiakov ZŠ a MŠ na sídlisku.
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Mikuláš na školách
Mestská časť v spolupráci s divadlom Etudy pripravila pre žiakov ZŠ a MŠ dňa
6.12.2010 obchôdzku Mikuláša, anjela a čerta po školách, kde detičky čakala sladká
mikulášska odmena v podobe lízanky.

Vianoce na KVP
Dňa 16.12.2010 v čase od 16.00 do 18.00 hod. pripravil miestny úrad v spolupráci s
Komisiou kultúry, školstva a športu pri MZ na sídlisku KVP podujatie „Vianoce na KVP“.
Obyvateľom ponúkli základné školy, ZUŠ Márie Hemerkovej, SZUŠ Vlada Urbana, CVČ
Pauzička či TS Suprémo bohatý kultúrny program. Diváci sa občerstvili kapustnicou,
poslaneckým grogom či čajom. Atmosféru vytvárala i moderátorská dvojica – Mikuláš a čert,
ktorá obdarila prítomné deti sladkou odmenou.
Vystúpenie SZUŠ Vlada Urbana

Speváčka Dorotka Tóthová

Športové turnaje mestskej časti
Prvý ročník turnaj
turnaja
urnaja amatérskom hokeji na Mobilnej ľadovej ploche
Už je to viac ako rok čo sa na „našej“ Mobilnej ľadovej ploche v Drocárovom parku
spustila prevádzka. Na radosť nás všetkých sa teší čoraz väčšej obľube, a to nie len
u korčuliarov, ale aj u hokejistov. Tento prejavený záujem bol impulzom pre usporiadanie
turnaja „O pohár MČ Košice – Sídlisko KVP v hokeji“. Svoje umenie ukázalo viac ako 50
amatérskych hokejistov, ktorí vytvorili
šesť družstiev: Veteráni, HC Aligátors,
Astória, Sólisti, Marťania a HC KVP
Avalanche.
Aj napriek zlému počasiu sa
podarilo odohrať všetky naplánované
zápasy, aj keď s upraveným časovým
harmonogramom. V súboji o tretie
miesto sa nakoniec streli družstvá
Astória a Sólisti, kde za dlhší koniec
ťahalo prvé z uvedených družstiev.
O celkové víťazstvo a tým aj o „Pohár
MČ Košice – Sídlisko KVP v hokeji“ sa pobili družstvá HC KVP Avalanche a HC Aligátors
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z Myslavy. V tomto súboji malo na ihrisku prevahu družstvo z Myslavy, no bojovnosť sa
nedala uprieť ani družstvu HC KVP Avalanche, ktoré tak skončilo na celkovom druhom
mieste. Najlepším strelcom sa stal hráč Astórie Radoslav Petrigál.
Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a veríme, že sa o rok stretneme pri rovnakej
príležitosti a v lepšom počasí než tomu bolo počas tohto prvého ročníka.

Víťazné družstvo HC Aligátors

Turnaj o pohár zástupcu starostu MČ Košice – Sídlisko KVP vo florbale žiakov I. aj
II. stupňa ZŠ na sídlisku KVP
Na turnaji „O pohár zástupcu starostu vo florbale“ žiakov základných škôl, ktorý sa
konal 3. – 4. februára na ZŠ Starozagorská 8 bolo vidieť, že tento šport patrí k najrýchlejšie
rozvíjajúcim sa športom posledných rokov. Vyše 100 žiakov sa zapojilo do bojov o poháre
zástupcu starostu Martina Boritáša a ich radosť z hry bola viditeľná.
Prvý deň turnaja patril exhibičnému zápasu dievčat zo ZŠ Starozagorská a zápasom
medzi žiakmi 5. – 6. ročníka základných škôl na našom sídlisku. Prvé tri miesta si rozdelili
školy (v poradí) ZŠ Starozagorská 8, ZŠ Janigova 2 a ZŠ Drábova 3. Druhý deň si zahrali
žiaci 7. – 8. ročníka a prvé miesto patrilo žiakom ZŠ sv. Košických mučeníkov na Čordákovej
ulici, druhé ZŠ Drábova 3 a tretie ZŠ Starozagorská 8.

Na turnaji sa podieľal učiteľ ZŠ Starozagorská Mgr. Ľubomír Mozola a rozhodca
Mgr. Marek Hotovčin.
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Turnaj o pohár starostu MČ Košice – Sídlisko KVP vo vybíjanej a futbale žiakov ZŠ
na sídlisku KVP
Minifutbalom žili aj naše základné
školy, ktoré medzi sebou 15. júna bojovali
o „Pohár starostu mestskej časti“. Žiaci 3.
a 4. ročníka vybojovali pre svoje školy
takéto umiestnenia:
1. miesto:
miesto: ZŠ sv. košických
mučeníkov,
2. miesto: ZŠ Starozagorská 8,
8,
3. miesto: ZŠ J. Pavla II,
II,.
4. miesto: ZŠ Janigova 2.
2.
Za spoluorganizáciu ďakujeme pánom učiteľom Mgr. Mozolovi a Mgr. Vámosovi.
O pohár starostu MČ Košice – Sídlisko KVP v turnaji vo vybíjanej,
vybíjanej v jednom z
najobľúbenejších športov medzi najmladšími žiakmi základných škôl, si zahrali chlapci i
dievčatá 3. a 4. ročníkov v zmiešaných družstvách.
Turnaj v spolupráci s MČ Košice – Sídlisko KVP usporiadala ZŠ Janigova 2 dňa
27.04.2010 a zúčastnili sa ho 4 školy. O prvé a druhé miesto sa pobili, tak ako aj minulý rok,
ZŠ Janigova a ZŠ ul. Jána Pavla II., s tým rozdielom, že prvé miesto si tento krát
vybojovalo družstvo ZŠ na ul. Jána Pavla II. pod vedením pani učiteľky Mgr. Hricovej.
Celkové poradie:
1. ZŠ ul. Jána Pavla II.
2. ZŠ Janigova 2
3. ZŠ Drábova 3
4. ZŠ sv. košických muče- níkov, Čordákova
50

Za spoluprácu ďakujeme Základnej škole
Janigova a p. uč. Mgr. Eve Hužičkovej
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Turnaj o pohár starostu
starostu MČ Košice – Sídlisko KVP v hádzanej žiakov ZŠ na sídlisku
KVP
Hostiteľom turnaja v hádzanej žiakov základných škôl 13.12.2010 (pondelok) bola
Základná škola na ulici Jána Pavla II., ktorá v septembri získala čestný názov Základná
škola Mateja Lechkého. Turnaja sa zúčastnil a so žiakmi sa rozlúčil starosta Daniel Rusnák.

Zápasy „O pohár starostu mestskej časti“

Turnaj o pohár starostu MČ Košice – Sídlisko KVP v prehadzovanej žiakov ZŠ na
sídlisku KVP
Turnaj zmiešaných družstiev v prehadzovanej sa uskutočnil 8.12.2010 (streda) na
Základnej škole sv. košických mučeníkov. Na turnaji si zmeralo sily päť základných škôl a po
desiatich zápasoch, v ktorých bojovali o prvenstvo na našom sídlisku vzišiel víťaz. Najväčší
pohár nad hlavy dvíhali žiaci Základnej školy Janigova pod vedením pani učiteľky PaedDr.
Zuzana Zibrinyiová. Ďalšie miesta v poradí obsadili ZŠ Mateja Lechkého, ZŠ
Starozagorská, ZŠ sv. košických mučeníkov a ZŠ Drábova.

Víťazná škola ZŠ Janigova 2
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Turnaj o Putovný pohár starostu MČ Košice – Sídlisko KVP v minifutbale mužov
v Drocárovom parku
Sedemnásty ročník turnaja „O pohár starostu MČ Košice – Sídlisko KVP
v minifutbale mužov“ sa uskutočnil týždeň po skončení súťažného ročníka Košickej miniligy
v malom futbale a okrem hlavnej súťaže, sa vďaka veľkému záujmu hralo aj predkolo. V ňom
si postup do hlavného turnaja zabezpečili 4 družstvá a spolu s prvými štyrmi družstvami
z minulého ročníka vytvorili finálovú osmičku.
V sobotu 26. júna 2010 sa o ôsmej hodine ráno začali v športovom areály
v Drocárovom parku súboje nie len o putovný pohár starostu, ale aj o individuálne ocenenia.
Najlepším hráčom sa stal Richard Wantruba,
Wantruba najlepším brankárom Peter Kerestury
a najlepším strelcom Peter Serbin.
Serbin

Víťazné družstvo Orto pro +

Konečné umiestnenie mužstiev:
1. miesto
Ortopro +
2. miesto
Športhala
3. miesto
Viktória
4. miesto
CTM

Na turnaj dozeral
rozhodca Ján Pálfi. Za
spoluprácu ďakujeme.
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Pre deti zo sociálne slabších, viacdetných a neúplných rodín
Deň detí sa uskutočnil v Dennom centre MČ Košice – Sídlisko KVP, Cottbuská 36,
Košice 31.05.2010. Pre deti bolo pripravené vystúpenie Divadla Babadlo pod názvom Od
pondelka do soboty a množstvo súťaží
v spolupráci so Sociálnou komisiou pri
Miestnom zastupiteľstve a OZ Úsmev
za úsmev.
Mikulášske podujatie pre deti
zo sociálne slabších, neúplných
a viacdetných rodín sa konalo
v spolupráci s OZ Úsmev za úsmev dňa
3. decembra taktiež v Dennom centre
mestskej časti. Deti privítala pani
prednostka Ing. Iveta Kijevská
a mikulášske predstavenie „O červenej
čiapočke“ predviedlo Divadlo Portál z Prešova.

Mikuláš v Dennom centre mestskej časti

Nízko prahové a komunitné podujatia pre obyvateľov sídliska
Jarný prímestský tábor sa uskutočnil 15.-19. 02.2010. V tomto roku bol na tému „Cesta
okolo sveta“ a bol pripravený
v spolupráci so združením Laura.

Letný prímestský tábor sa
konal od 12. – 16.7.2010 taktiež
v spolupráci s OZ Laura. Bol na tému
„Dobrodružstvo radosti“ a zúčastnilo
sa ho viac ako 100 detí. Výsledkom
bolo divadelné predstavenie pri fontáne
za OC Billa.
Záverečné divadelné predstavenie, ktoré
vzniklo počas letného prímestského tábora

Veľkonočné tvorivé dielne sa konali 22.
– 23.3.2010 v spolupráci s OZ Laura
a občianskym združením Priateľ v Dennom centre
mestskej časti v OC na Cottbuskej 36.
Tvorba veľkonočných dekorácií
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Vianočné tvorivé dielne (výroba vianočných darčekov) sa konali v klubovom
zariadení MČ 15. a 16.12.2010 taktiež v spolupráci s OZ Laura a OZ Priateľ

.

Vitie adventných vencov sa konalo 25.11.2010
v Dennom centre mestskej časti v spolupráci
s OZ Laura a KKD sv. Jozefa na KVP.

Zapojilo sa do neho viac ako 100
obyvateľov (detí, rodičov a seniorov),
ktorí si štvrtok pred prvou adventnou
nedeľou uviazali spolu viac ako 150
vencov.

V spolupráci s knižnicami sídlisku
sídlisku KVP
Dňa 22.03.2010 sa v pobočke Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hemerkovej ulici
ako aj na ZŠ Drábova uskutočnili v rámci Marca – mesiaca knihy Besedy so spisovateľkou
Zuzanou Šulajovou.

Podujatie pre deti z materských a základných škôl na sídlisku KVP „Poďte
Poďte deti
medzi nás, príde aj Mikuláš“ sa tohto roku konal v Dennom centre mestskej časti v OC na
Cottbuskej 36 dňa 08.12.2010. Súťažné a náučné podujatie pripravili pre tri základné školy
pracovníčky pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice na sídlisku KVP v spolupráci
s mestskou časťou.
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Ďalšie významné
významné kultúrnokultúrno-spoločenské udalosti
Deň učiteľov na sídlisku KVP
Jan Amos Komenský – pedagóg bojujúci za vzdelanie ľudí bez rozdielu rasy či
sociálneho postavenia, preferoval školskú dochádzku či výučbu v materinskom jazyku. Meno
tohto učiteľa národov sa spája so sviatkom, ktorý sme si na našom úrade pripomenuli aj my –
Deň učiteľov.
Už po druhý krát sa 29. marca sa na Miestnom úrade MČ Košice – Sídlisko KVP
stretli zástupcovia učiteľov, pedagógov všetkých našich škôl, aby vyzdvihol ich poslanie v
živote nás všetkých. Veď každý z nás bol žiakom, ktorého učiteľ viedol za ruku, učil čítať,
písať či počítať, pozerať sa na život z tej správnej strany. Za vašu prácu, tvorivosť,
obetavosť, ľudskosť vám patrí obrovská vďaka.

Príhovor starostu mestskej časti k oceneným učiteľom

Odovzdávanie ocenení

Deň otvorených dverí na miestnom úrade
Miestny úrad pripravil pre žiakov základných škôl na našom sídlisku deň, počas
ktorého boli pre nich všetky dvere na úrade otvorené.
Dňa 20.04.2010 sa prvý krát otvorili brány miestneho úradu pre žiakov základných
škôl, ktorí si pod vedením svojich učiteľov Občianskej náuky prišli prezrieť miestny úrad, jeho
chod, jednotlivé oddelenie, ako aj zasadaciu miestnosť miestneho úradu, kde sa konajú
pravidelne zasadnutia miestnej rady či miestneho zastupiteľstva.
Žiakov a ich učiteľov sprevádzala
prednostka Miestneho úradu MČ Košice – Sídlisko
KVP Ing. Iveta Kijevská a pani poslankyňa
miestneho zastupiteľstva Ing. Jolana Šuleková.

Žiaci
absolvovali
aj
prednášku
o samospráve s pani prednostkou miestneho úradu
i s pani poslankyňou
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Fotosúťaž „O najkrajšiu fotografiu sídliska KVP“
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP v roku 2010 prvý krát vyhlásila súťaž „O
najkrajšiu fotografiu sídliska KVP“. Súťaž prebiehala od januára do septembra a jej úlohou
bolo dať priestor mladým ľuďom a všetkým našim obyvateľom, aby nám zaslali čo najviac
fotografií sídliska s tým najkrajším a najzaujímavejším pohľadom na neho.
Súťažiaci mohli svojimi fotoaparátmi zachytiť čokoľvek na našom sídlisku, či už to
boli budovy, stavby, zeleň, podujatia alebo deti a mládež. Sme radi, že už počas premiérového
ročníka súťaže bol o ňu veľký záujem a že sme našli na našom sídlisku kvalitných fotografov
i ľudí, ktorí sa na sídlisko pozerali iným okom – okom fotoaparátu.
Do fotosúťaže sa spolu prihlásilo 32 súťažiacich s viac ako 150 fotkami. Komisia,
zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva, vybrala do užšieho výberu fotografie 12
autorov. Bolo ocenených prvých 5 miest a boli udelené dve špeciálne ceny. Fotografie
výhercov i niektorých zúčastnených sú uverejnené v kalendári mestskej časti na rok 2010.
Špeciálna cena Starostu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP Daniela Rusnáka bola
udelená Ščerbanovskej Dominike za originálny pohľad na naše sídlisko. Špeciálnu cenu
prednostky Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP Ing. Ivety Kijevskej získal
Radoslav Galoci za sériu panoramatických fotografií.
Do užšieho výberu boli ešte vybrané fotografie od autorov Monika Bašistová, Július
Urban, Zdenka Tamášová, Cáp Jaroslav, Anna Rosnerová, Ištoňová Ľubomíra či Zuzana
Viglaská.
1. miesto: Autor: Veronika Ščerbanovská
2. miesto: Autor: Juraj Ferenčík ml.
3. miesto: Autor: Juraj Ferenčík
4. miesto: Autor: Jozef Židzik
5. miesto: Autor: Galoci Radoslav

Víťazné fotografie

1. miesto: Autor Veronika Ščerbanovská

Špeciálna cena starostu Veronika Ščerbanovská
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2. miesto: Autor Juraj Ferenčík ml.

3. miesto: Autor Juraj Ferenčík

4. miesto: Autor Jozef Židzik

5. miesto: Autor Galoci Radoslav

Špeciálna cena prednostky miestneho
úradu,, Autor Radoslav Galoci

Zbierka šatstva pre Diakóniu
Diakóniu Broumov
V marci sa v Dennom centre mestskej časti uskutočnila v spolupráci s občianskym
združením Prameň života v roku 2010 aj zbierka použitého šatstva pre Diakóniu Broumov.
Do zbierky sa zapojilo množstvo obyvateľov zo sídliska i z celého mesta Košice.
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Denné centrum mestskej časti vzniklo v roku 2009 ako reakcia na zmenu zákona
o sociálnych službách. V tomto dennom centre sa stretávajú oba kluby dôchodcov, ktoré predtým
fungovali ako samostatné príspevkové organizácie mestskej časti. Od 1.1.2009 fungujú pod
oficiálnym názvom Denné centrum.

Klub kresťanských dôchodcov
sv. Jozefa na KVP
K 31. 12. 2010 mal klub celkom 67 členov. Klub sa počas roka 2010 riadil plánom práce,
ktorý bol schválený členmi klubu. Klub viedla predsedníčka klubu pani Helena Klímová a 4-členný
výbor v zložení: pp. Ľudmila Belániková, Mária Sabová, Anna Láskavá a Marta Malychová.
Členovia klubu sa stretávali pravidelne 4 – krát v
mesiaci, a to každý štvrtok v popoludňajších hodinách od 13.00
do 16.00 hod. Stretnutia pozostávali z troch častí. Prvá časť
bola venovaná voľnej debate pri šálke čaju a kávy. Druhá bola
venovaná v duchu kresťanskej náuky podľa liturgického
kalendára. Program k priliehavému sviatku pripravovali pani
Marta Malychová, Helena Klímová a Anna Láskavá. Boli to
zaujímavé a poučné témy. Tretia časť bola venovaná modlitbe.
Pri významných sviatkoch sa posedenia uskutočňovali
za prítomnosti predstaviteľov mestskej časti a duchovných
predstaviteľov našej farnosti. Kultúrnym programom ich spestrovali deti zo Spojenej školy a
materskej školy sv. košických mučeníkov, ako aj členovia klubu v speváckom zbore „Suboranka“ pod
vedením p. Anny Láskavej. Posledný štvrtok v mesiaci sme oslavovali meniny a jubilejné narodeniny
členov klubu. Ako pozornosť sme venovali brožúrku s náboženskou tematikou. K našej činnosti
patrilo aj navštevovanie chorých a osamelých. Boli sme na návšteve aj v nemocnici.

Posedenie v prítomnosti kaplána Mgr. Tomku

Fašiangové posedenie
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Počas roka sa členovia klubu zúčastnili na 7 zájazdoch. V máji sa opekalo špekačky na
Bankove. Na guláši si pochutnali dvakrát v areáli Čičky v mesiaci júl a september. Maškarný bál a
tanečná zábava sa uskutočnili pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Zábava s Klube kresťanských dôchodcov

Guláš v areáli Čičky

V máji oslávil klub deň matiek a otcov. Na predadventom posedení sa členovia klubu
aktívne zapojili do tvorivých dielní – vitia adventných vencov s deťmi a ďalšími obyvateľmi sídliska.
Pripomenuli si aj sviatok sv. Mikuláša. Od mestskej časti dostali vianočnú nádielku – kalendár
mestskej časti a salónky. S rokom 2010 sa rozlúčili Silvestrovským programom za účasti pána
kaplána Mgr. Milana Tomku a vystúpenia mladých divadelníkov. Program ukončilo vystúpenie
Suboranky.

Karneval v KKD

Výstava ručných prác

Senior klub na KVP
V roku 2010 mal klub 93 členov, z toho 27 mužov a 66 žien. Zomrel jeden člen Gejza
Valent. Klub sa počas roka 2010 riadil plánom práce, ktorý bol schválený členmi klubu. Klub viedla
predsedníčka klubu pani Denisa Hatalová a 4-členný výbor v zložení: pp. Anna Neveziová, Anna
Kopická, Alica Krišková, Anna Kmecová. Navštívili sme dlhodobo chorých aj osamelých členov. Za
celý rok sa v Senior klube na KVP zorganizovalo viac ako 30 akcií, zájazdov, zábav či posedení.
Členovia Senior klubu sa zúčastnili spolu s členmi Klubu kresťanských dôchodcov na
podujatí „Vitie adventných vencov“, ktoré sa konalo posledný štvrtok pred prvom adventnou
nedeľou. V Senior klube sa v roku 2010 uskutočnila aj beseda s Mestskou políciou.
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Klub pomáhal pri prípravách oboch stretnutí jubilantov na našom sídlisku, ktoré pripravuje
mestská časť pod záštitou starostu Daniela Rusnáka.

Deň matiek v Senior klube na KVP

Každý pondelok sa členky klubu zúčastňovali cvičenia pri hudbe, ktorý vedie pani Ing.
Anka Hóková. Naučené tance členky klubu predviedli aj na niektorých zábavách.
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Nová webstránka
webstránka mestskej časti
Naša mestská časť mala už v začiatkoch internetu medzi prvými vlastnú webovú stránku
www.mckvp.sk, ktorá vznikla v roku 1998. V polovici roka 2010 prebehol na stránke kompletný
redizajn. Jeho výsledkom bola nová štruktúra webu, pravidelné aktuality, nesmierne bohatý obsah či
bohaté fotogalérie takmer pri každom článku.

Úvodná strana webstránky mestskej časti

To, že webová stránka prináša občanom to, čo skutočne hľadajú, sa potvrdzuje každodenne.
Kým v auguste 2010 bola priemerná návštevnosť 41 ľudí denne, v decembri to bolo 79 ľudí. Tento
nárast je pre nás dôkazom, že web sa ľuďom páči. Historicky najvyššie číslo v návštevnosti dosiahla
stránka deň po komunálnych voľbách, v nedeľu 28. novembra 2010, kedy si stránku otvorilo 1309
návštevníkov. Je potrebné podotknúť, že náš webmaster umiestnil výsledky volieb za našu mestskú
časť už v sobotu v deň volieb pred polnocou a boli sme tak prvou mestskou časťou, ktorá výsledky
zverejnila.
Stránka v súčasnosti ponúka skutočne bohaté portfólio informácií. Sústredí sa primárne na
informácie zo života sídliska. Snahou ľudí, ktorí na nej pracujú je, aby sa na dva kliky myškou ľudia
dostali tam, kam potrebujú a aby bolo na webe všetko maximálne prehľadné. Osvedčili sa zoznamy
materských a základných škôl či aktuálne zoznamy prevádzok na sídlisku. Občania tam takisto
nájdu všetky dokumenty zo zasadnutí zastupiteľstva alebo aj kontaktný formulár, ktorým píšu
priamo starostovi mestskej časti. Rovnako vysoký záujem je aj o informácie z virtuálnej verejnej
tabule. Dopyt je aj po aktualitách v MHD, takže v spolupráci s DPMK všetky zmeny v doprave sa
pravidelne zverejňujú.
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Občanom sa nový web teda skutočne oplatí prezrieť aspoň občas. Nájdete tam všetky tlačivá
či výšky poplatkov alebo najčastejšie kladené otázky, s ktorými sa na úrade stretávame. Veríme že
naša komunikačná stratégia prinesie ovocie a nová webstránka bude nielen navštevovaná, ale aj
občanom nápomocná a efektívna.

Starosta Daniel Rusnák oslávil polstoročnicu
Daniel Rusnák sa narodil v Gelnici 8. januára 1960. Po ukončení základnej školy a
gymnazionálneho štúdia pracoval ako geológ, technik v Geologickom prieskume Spišská Nová Ves geologická oblasť Košice. Absolvoval aj štúdium na SPŠ v Spišskej Novej Vsi, odbor geológia a
banské meračstvo. Medzi jeho koníčky patria dejiny, francúzština a futbal.
V roku 1993 bol po prvýkrát zvolený v doplnkových voľbách za starostu Mestskej časti
Košice – Sídlisko KVP a až do roku 2010, kedy sa už o tento post neuchádzal, bol starostom tejto
mestskej časti.
V čase nástupu Daniela Rusnáka na post starostu bolo Sídlisko KVP miestom len so strohými
panelákmi. Za jednu zo svojich priorít považoval premenu sídliska, z miesta kam sa chodilo len
spávať na miesto - mestskú časť so širokými možnosťami obchodného, kultúrneho, športového a
spoločenského života.
Bol ústretový voči všetkým architektonickým návrhom, ktoré by zvýšili kvalitu bývania na
strohom sídlisku s množstvom obytných domov. Jeho prioritou bola zeleň. Za jeho „starostovania“ tu
bolo vysadených viac ako 4 000 odrastených stromov a niekoľko desiatok tisíc kríkov.
Pričinil sa o vybudovanie športových a detských ihrísk vrátane Tenis komplexu, Mobilnej
ľadovej plochy či revitalizácie tenisového kurtu v Drocárovom parku. Sprístupnil mestskú časť pre
vybudovanie Kláštora Rádu bosých karmelitánok a Krízového centra Dorka.
Dlhé roky pôsobí ako poslanec Mesta Košice a v uplynulom volebnom období bol starostami
košických mestských častí zvolení za predsedu Rady starostov. Bol dlhoročným členom Komisie
cirkví pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Košice a v tomto volebnom období je členom Finančnej
komisie.
V roku 2010, poslednom roku vo funkcii starostu, oslávil Daniel Rusnák aj v kruhu svojich
dlhoročných spolupracovníkov okrúhle jubileum, 50. narodeniny. V mene celého miestneho úradu mu
teda prajeme hlavne pevné zdravie, pohodu v kruhu svojej rodiny a ešte veľa úspechov v pracovnom
živote.
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Štruktúra školských zariadení a zariadení mimoškolských aktivít
Tabuľka č. 4: Štruktúra školských zariadení

1
8
6
1

Počet detí,
žiakov,
študentov
15
606
1 629
147

Počet tried
6
4
4
6
4

Počet detí
137
92
84
132
85

1

23

1
2

18
35

Počet
Počet
zariadení

Školské zariadenie
Súkromné jasle Štvorlístok
Materské školy
Základné školy
Stredné školy
Tabuľka č. 5: 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
Súkromná MŠ ELC

Tabuľka
Tabuľka č. 6: Štruktúra základných škôl
Základná škola
Počet tried
Starozagorská 8
9
ul. Jána Pavla II. 1 (Mateja Lechkého)
20
Drábova 3
15
Janigova 2
17
ZŠ sv. košických mučeníkov,
13
Čordákova 50
Súkromná ZŠ Human,
7
Starozagorská 8

Počet žiakov
186
433
304
376
239
91

Tabuľka č. 7: Štruktúra stredných škôl
Stredná škola

Počet tried
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Počet žiakov

Tabuľka č. 8: Zariadenia mimoškolskej činnosti
Zariadenie

Adresa

CVČ Technik

Starozagorská 8

Súkromné centrum voľného času Pauzička

Bauerova 1

Súkromná základná škola Vlada Urbana

Starozagorská 10

Pobočka Základnej umeleckej školy

Starozagorská 8

Bernolákova
Materské centrum Haliganda

Tr. KVP 4

Sociálna vybavenosť
Tabuľka č. 9: Stravovacie zariadenia
Stravovacie
Počet
Zoznam
zariadenie
Reštaurácie
3
Amigos, Bowling pub, Mozaika
Zlatý zvon – Tenis klub, Mix Marion, La Gonda,
Pizzerie
4
Castello
Kaviarne
4
Ratania, Doňa, Kaviareň, Čajovňa Cairo
GaW snack bar, Fontána, Ambrózia, Mercury, Rodeo
Bary
7
club, Kelt pub, Klub 21
Bufet
3
Pohostinstvá
6
Cukráreň na Grunte, Tr. KVP 1,
Cukrárne
2
Cukráreň Urban
Tabuľka č. 10: Prehľad subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc
Názov

Adresa

ZPP Radosť – rehabilitačné stredisko

Bauerova 1

Dorka – centrum pre obnovu rodiny

Hemerkova 28
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Zdravotnícke zariadenia a ambulancie
Tabuľka č. 11: Zdravotnícke zariadenia
Zdravotnícke
Počet
Zoznam
zariadenie
Nemocnice a
Poliklinika KVP, Cottbuská 13
2
poliklinika
Pro Care, J. Pavla II
Radix, Panax, Union, Iskra, Dr. Max, SUN
Lekárne
6
PHARMA-Pro care
Zubná technika
1
Tr. KVP 1

Tabuľka č. 12: 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 pôsobiace na území mestskej časti
Tabuľka č. 13: Verejné inštitúcie
Názov
Miestny úrad Mestskej časti Košice – KVP
Mestská polícia – Obvodné oddelenie PZ KVP
Štátna polícia – Obvodné oddelenie PZ KVP

Adresa
Trieda KVP č. 1
Cottbuská 36
Dénešova 53

Športové a rekreačné zariadenia
Tabuľka č. 14: Športové zariadenia
Zoznam
Školské športové areály
Športová hala /telocvičňa /
Tenisové kurty /zariadenie/
Squash /zariadenie/
Oplotené športové ihriska viacúčelové
Mobilná ľadová plocha

Športové zameranie
5
2
2
2
7
1
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Učitelia základnej
základnej školy na Ulici Jána Pavla II. 1 vzdelávajú žiakov aj vďaka
projektu Európska moderná škola
Projekt Európska moderná škola v oblasti
vzdelávania s prioritou premeny tradičnej školy na školu
modernú je projektom, do ktorého sa zapojili učitelia
Základnej školy na Ulici Jána Pavla II. 1 v Košiciach.
Uvedený projekt pomôže zvýšiť rozvoj kľúčových kompetencií
učiteľov aj žiakov. Z hľadiska inovácie didaktických
prostriedkov, metód a foriem vyučovania vo výchovnovzdelávacom procese umožní využiť modernú didaktickú
techniku a inovované didaktické prostriedky.
Cieľom čiastkových činností projektu sú rôzne
aktivity žiakov v oblasti literárnej, dejepisnej, cudzích
jazykov, matematickej, fyzikálnej, geografickej, chemickej,
biologickej, výtvarnej, hudobnej, športovej, zdravého
životného štýlu a v neposlednom rade v oblasti rozvoja práce
so žiakmi s telesným postihom a vývinovými poruchami
učenia.
Okrem zaujímavých aktivít pre žiakov projekt zahŕňa aj vzdelávanie učiteľov. S
realizáciou projektu sme začali v októbri 2009 a jeho ukončenie je plánované na september
2011. Na realizáciu projektu sme získali finančné prostriedky v celkovej hodnote 171 141,21
€. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.

Deň Zeme
22. apríl je v environmentálnom
kalendári veľmi významný – je totiž venovaný
našej modrej planéte Zemi. Každý z nás by si ju
mal vážiť, chrániť ju a starať sa o ňu nielen
v jeden deň v roku, ale stále. Musíme si
uvedomiť, že človek je závislý na jej daroch
a tie nie sú nekonečné a nevyčerpateľné.
V spomínaný deň sa konajú na všetkých
základných školách rôzne podujatia. Ani naša
Základná škola na Starozagorskej ulici 8
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nebola výnimkou.
Pre žiakov 9. ročníka sme pripravili seminár s p. Ing. Protivňákovou, pracovníčkou
Útvaru generálneho manažéra pre enviroment US STEEL Košice, na tému: Globálne
ekologické problémy, vo vestibule školy sme zhotovili informačnú nástenku pre žiakov a 22.
apríla sme sa v rámci výzvy mesta Košice zapojili do upratovania okolia a areálu školy.
24. apríla v rámci turistického krúžku sa žiaci vybrali do Zádielskej doliny vyčistiť
les a okraj potoka od odpadkov, ktoré tam zanechali „milovníci našej prírody“.
Snažíme sa k ochrane prírody vychovávať nielen našich žiakov, ale pôsobiť aj na
rodičov. V deň rodičovských združení sme zriadili infostánok, pri ktorom žiačky 9.A triedy
rozdávali rodičom metodické materiály obsahujúce rady, týkajúce sa odpadu z domácností, čo
a ako kompostovať či recyklovať. Aj týchto len niekoľko spomínaných aktivít prispelo
k nášmu dobrému pocitu, že sme dokázali urobiť niečo prospešné pre našu Zem.

Vstupenka do raja
Spojená škola sv. košických mučeníkov sa snaží šíriť kvalitné umenie aj v rámci Roka
kresťanskej kultúry. Po úspešnom vianočnom divadle sa sr. Daniela Somorová, saleziánka,
rozhodla nacvičiť ďalšie divadlo. Tentokrát si zobrala na mušku protidrogovú tému s názvom
Vstupenka do raja. Inšpiráciou jej bola kniha Ješterka od Ivy Sanetrníkovej. Je to
autobiografia bývalej narkomanky, ktorá žije v Čechách. Hlavnou hrdinkou je stredoškoláčka
Eva, ktorá sa stala závislou na drogách.
Divadlo chce poukázať, ako rýchlo môže mladý človek skĺznuť k „ľahkému riešeniu“
a ako ťažko je vyjsť z neho. Nechce ponúkať riešenie problému, skôr sa zamýšľa a podáva
„exkurz“ do duše mladého človeka, čo prežíva, s čím bojuje. Do divadla je zapojených 33
žiakov našej školy, ale spolupracujú aj so žiakmi iných cirkevných škôl v meste. Napr.
choreografiu robila Veronika Rendeková, naša „exgymnazistka“, Martin Richnavský
a Tomáš Bodnár sa podpísali pod videoprojekciu a Paľo Raška robil hudbu i text k jednej
piesni. Ďalšie 2 piesne zložila Mária Dečová.

Jedna zo scén z predstavenia Vstupenka do raja
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Nácviky divadla si vyžadovali od detí veľa času, energie a silnej motivácie. Téma nebola
jednoduchá, preto sa počas skúšky radili aj s bývalým narkomanom, ktorý ich zasvätil do toho, čo sa
deje v zákulisí narkomanov, aby vedeli autentickejšie zahrať danú realitu. Celým príbehom sa nesie
ako „leitmotív“ výrok babky: „Len Boh ti pomôže“.
Divadlo si mohli pozrieť rodičia pri príležitosti Dňa matiek, ale bude sa hrať aj pre okolité
školy, dokonca sa plánuje výjazd do Bardejova.. Názov divadla má teda viesť nás všetkých
k zamysleniu: „Čo je tou skutočnou vstupenkou do raja. Drogy alebo niečo iné?“.

Škola s Európskou značkou pre jazyky
Európska komisia a Ministerstvo školstva SR udelili 24. septembra 2010 na
Rakúskom veľvyslanectve v Bratislave Súkromnej základnej škole na Starozagorskej 8
v Košiciach ocenenie EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2010.
Od začiatku činnosti školy, t. j. od 2. septembra 2006 do 30. júna 2010 bol na škole
realizovaný projekt pod názvom Progresívne prístupy vo výučbe cudzích jazykov, do ktorého
boli zapojené všetky triedy na I. stupni, učiteľky, vychovávateľky, anglickí lektori a lektori
ďalších cudzích jazykov – nemecký,
francúzsky, ruský, španielsky, ako aj učitelia
a žiaci
partnerskej
školy
v Anglicku
(Pyworthy C of E primary School), hosťujúca
Comenius asistentka a vedúci záujmových
útvarov. V rámci jazykových aktivít bol
vytvorený priestor pre kontakt žiakov so
živým jazykom, pre akceptáciu cudzieho
jazyka ako komunikačného nástroja,
rozvíjanie pozitívneho postoja k učeniu sa
cudzieho jazyka, k viacjazyčnosti a k iným
kultúram, pričom boli rozvíjané aj odborné
a jazykové
kompetencie
zapojených
pedagógov. Európsku dimenziu dosiahol
projekt podporou aktivít zameraných na
proeurópsku
výchovu
pod
záštitou
Európskeho klubu na škole (zaregistrovaný
v Centre pre Európske kluby), zapájaním
žiakov do medzinárodných projektov
a spoluprácou s rovesníkmi
rôznych
európskych škôl .
Odovzdávanie certifikátu v Bruseli a
samotný certifikát

Po 4 rokoch trvania projektu a snaženia
všetkých zainteresovaných sa škola stala štvrtou
základnou školou v rámci Slovenskej republiky a prvou v
Košiciach ocenenou Európskou jazykovou značkou
2010, čo pre naše mesto Košice ako Európske hlavné
mesto kultúry 2013 znamená významný krok pri plnení
Lisabonskej stratégie a cieľov EÚ v oblasti jazykového
vzdelávania žiakov v podmienkach základnej školy.
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Európsky deň – workshop
Opäť v školskej lavici a na vyučovaní. Sedieť so svojím dieťaťom či vnúčaťom,
riešiť rovnaké úlohy, pracovať na spoločnom projekte... Aké to je? O tom by mohli
porozprávať pozvaní hostia a rodičia žiakov zo Základnej školy na Ulici Jána Pavla II.
č.1 v Košiciach, ktorí dňa 21. októbra zavítali do priestorov školy.

Európsky deň jazykov

Najprv otvorená hodina pre rodičov a hostí v každej triede, projektové triedne
aktivity rodičov a detí na prvom stupni, zaujímavé prezentácie pozvaných hostí
z košických stredných škôl. Módnou prehliadkou zaujali študenti SOŠ na Gemerskej ulici,
na starostlivosť o zdravie upozornili zástupcovia Strednej zdravotníckej školy,
aranžovanie kvetov a rastlín priblížili zasa študentky Strednej odbornej školy
poľnohospodárstva a služieb vidieku na Kukučínovej ulici. Spestrením boli ukážky tvorby
študentov Školy úžitkového výtvarníctva na Jakobyho ulici. Sprievodnými akciami boli
súťaže o najkrajšieho lietajúceho šarkana a najkrajšie výtvarné práce na tému Ovocie
a zelenina v obrazoch. Doslova pochúťkami pre oči aj žalúdky sa predviedli pracovníčky
školskej jedálne. Zaujali aj prezentácie workshopu z aktivít uskutočnených v rámci
projektu Európska moderná škola.
Naozaj bolo na čo pozerať, kde sa pristaviť, opäť precítiť ruch na školských
chodbách a počuť zvonenie školského zvončeka. Teraz spoločne s dieťaťom či vnúčaťom.
A naopak: spoločne s rodičom či strýkom. Taký zvláštny deň...
Európsky deň rodičov a škôl na Základnej škole na Ulici Jána Pavla II. č. 1 v
Košiciach sa konal už po siedmykrát. V tomto roku bol obohatený o skúsenosti
z realizácie projektu Európska moderná škola. Jeho poslaním je okrem iného otvoriť školu
rodičom a širokej verejnosti dokorán, zapojiť ich do vzdelávacieho procesu a vytvárať
medzi rodičmi a školou partnerské vzťahy.
Okrem uvedeného si ZŠ Mateja Lechkého 26. septembra pripomenula Európsky
deň jazykov. Na hodinách anglického a nemeckého jazyka diskutovali o potrebe a
význame jazykového vzdelávania pre ďalšie štúdium, profesijný rast i osobný život.
Učitelia zamerali aktivity na motiváciu a povzbudenie žiakov k štúdiu cudzích jazykov,
na poznanie jazykovej a kultúrnej rôznorodosti krajín Európy a zvýšenie interkultúrneho
povedomia žiakov.
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Materská škola Dénešova získala Cenu excelentnosti
V Bruseli udeľovali Ceny excelentnosti za rok 2010. Ako
jediná zo Slovenska bola ocenená Materská škola v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Košice. Riaditeľka materskej škôly Katarína
Lukáčová uviedla, že na základe vypracovaného projektu Bezpečne
na ceste sa materská škola so súhlasom zriaďovateľa stala signatárom
Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky. Záväzky signatárov
z jednotlivých krajín boli hodnotené komisiou a v kategórii Inštitúcie
zvíťazil záväzok tejto materskej školy.
K uvedenej charte sa materská škola pripojila s projektom
„Bezpečne na ceste“. Cieľom projektu je naučiť deti ako sa správať
bezpečne na cestách, kde a ako sa môžu hrať vonku a nebyť v nebezpečí, naučiť ich bezpečne sa pohybovať na vozovke s bicyklom, s
kolieskovými korčuľami, alebo inými detskými dopravnými
prostriedkami, ako chodec Vidieť a byť videný, používanie reflexných prvkov na zlepšenie
viditeľnosti na cestách a pod.
Pani riaditeľke a kolektívu pedagogických pracovníkov na MŠ Dénešova gratulujeme
a prajeme im ešte veľa kreativity a entuziazmu do práce s „našimi najmenšími“.
Zdroj: www.kosice.sk

II. ročník Starozagoriády na štátnej základnej škole Starozagorská
Po minuloročnej vydarenej Starozagoriáde sa koncom novembra uskutočnil II. ročník
plný hier, súťaží a zábavy pre prípravkárov z materských škôl zo sídliska. Na úvod sa k
deťom a rodičom prihovorila triedna učiteľka novopečených prváčikov pani Alena Opltová a
pán riaditeľ Alexander Suchán. Program pripravili hrdí pasovaní prváci aj starší žiaci školy.
Na rôznych stanoviskách si deti mohli vyskúšať svoju šikovnosť, či už v chytaní rybiek, v
triafaní lopty na cieľ alebo v skákaní na fit lopte, mohli si zajazdiť na autičkách požičaných
z CVČ sídliaceho v budove školy alebo poskladať žeriav či traktor z lega. Za úspešné
absolvovanie stanoviska dostali sladkú odmenu. Pokiaľ deti šantili vo veľkej telocvični
rodičia si pochutnávali na zdravej výžive.

Milé kuchárky pripravili chutné a zdravé pomazánky, zeleninové a ovocné šaláty.
Ochotní rodičia prispeli svojimi doma pripravenými cukrárenskými dobrotami. Prípravkári
tak ako aj minulý rok boli obdarení tričkami s nálepkou perníkovej chalúpky s logom školy.
Všetky deti odchádzali spokojné s rozžiarenými očkami. Už teraz sa tešíme na tretí ročník.
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Rodinné tradície Vianoce 2010
2010
V rámci projektu Európska moderná škola oslávili žiaci Vianoce veľkolepým kultúrnym programom pod názvom Rodinné tradície, kde pod vedením svojich učiteľov a
vychovávateliek ukázali rodičom a širokej verejnosti svoju šikovnosť v podobe vlastnej
dramatickej tvorby, piesní, tanečných choreografií, hre na hudobných nástrojoch, recitácií a
športových cvičení.
Zostaviť takýto celovečerný kultúrny program vôbec nebolo jednoduché. Po výbere
jednotlivých kultúrnych čísel sa ujala pera scenáristka a zároveň aj režisérka celého programu
Jana Vaculová, ktorá pripravila organizačné zabezpečenie, scénosled a scenár.
Po nej nastúpila scénografka Mária Draxlerová. So svojím tímom pripravila pôsobivú
vianočnú scénu. Nasledoval rad skúšok programu, kde sa predovšetkým pracovalo s
moderátormi, ktorí sa stali neoddeliteľným pilierom celkového programu, Beátkou Juricovou,
Natálkou Koľvekovou a Milanom Fedorikom. Hlavná a generálna skúška sa konala už v
kostýmoch a v sprievode hudby, o ktorú sa postaral pán učiteľ Juraj Servanský.

Nakoniec nastal deň „D“, kde žiaci celkovo vystúpili trikrát. Dvakrát dopoludnia pre
svojich spolužiakov prvého a druhého stupňa a popoludní pre svojich rodičov, starých
rodičov, rodinných príslušníkov a pozvaných hostí z okolitých materských škôl a zástupcov
miestnej samosprávy. Po skončení vystúpenia sa rodičia so svojimi deťmi pobrali domov
podeliť a potešiť sa so svojimi získanými zážitkami z úspešného účinkovania svojich
ratolestí. Veľa šťastia, zdravia, lásky, nech prinesie rok krásny 2011.

Čestný názov pre Základnú školu na ul. Jána Pavla II.
Základná škola na Ulici Jána Pavla II. 1, ktorá bola doteraz často nazývaná
Lechkého základná škola, oficiálne mení svoj názov. 9. septembra získala Certifikát o
slávnostnom zapožičaní čestného názvu „Základná škola Mateja Lechkého".
Čestný názov školy tvorí meno a priezvisko významnej historickej osobnosti, ktorá
svojím životným dielom alebo svojimi činmi prispela k rozvoju vzdelanosti národa, rozvoju
demokracie, šíreniu myšlienok humanizmu a vlastenectva, pokroku vo vede, technike, kultúre
a umení a má priamy vzťah k škole, zameraniu školy alebo k miestu sídla školy.
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Matej Lechký bol prvý učiteľ hudby v Košiciach, ktorý prišiel na Slovensko z Čiech,
kde nadobudol hudobné vzdelanie a prax. Medzi jeho žiakov patril aj známy košický
hudobník František Xaver Zomb, ktorý sa neskôr stal učiteľom na tej istej škole, kde predtým
pôsobil Matej Lechký.

Základná škola Mateja Lechkého na sídlisku KVP

Čestný názov možno zapožičať iba škole, ktorá dlhodobo dosahuje veľmi dobré
výsledky vo výchovno-vzdelávacej práci a jeho zapožičanie zaväzuje školu pestovať tradície
spájajúce sa s menom osobnosti, ktoré nesie škola vo svojom názve. Nápad uchádzať sa o
čestný názov vznikol v čase, keď ulica Lechkého bola premenovaná na Ulicu Jána Pavla II.
Učitelia, ale aj ich žiaci, mali záujem vedieť o živote a pôsobení Mateja Lechkého viac, a tak
začali pripravovať rôzne projekty. Významnú zásluhu na tom, že táto základná škola
získava čestný názov má pán riaditeľ, RNDr. Igor Šafran, ktorý vyvinul maximálne úsilie
na jeho získanie. Je potrebné zdôrazniť, že iba 3 z 36 základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Košice sa môžu pýšiť tým, že škole bol udelený čestný názov.
Komisia ministra školstva na udeľovanie čestných názvov školám po splnení
všetkých prepísaných podmienok škole udelila čestný názov Základná škola Mateja
Lechkého. Zamestnanci a žiaci tejto školy sa dnešným dňom zaväzujú niesť toto meno s
hrdosťou a robiť všetko preto, aby meno Mateja Lechkého nepoškodzovali.
Zdroj: www.kosice.sk
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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 3032 priestupkov a uložili spolu
1249 pokút na sumu 16.810,- €. Vykonali sme 3084 kontrol vyplývajúcich z rôznych
požiadaviek a 6 asistencií pre rôzne subjekty, vykonali sme 2 predvedenia na stanicu MsP
KE KVP. Zistili a oznámili sme 76 zistených závad, prijali a prešetrili sme 208 rôznych
oznámení a žiadosti od občanov. 4 krát sme privolali asanačnú službu k uhynutým
zvieratám, 1 krát sme privolali záchrannú službu k občanovi, zistili sme 2 osoby podozrivé
zo spáchania trestného činu a 482 krát sme doručovali zásielky pre súdy, rôzne úrady a pod.
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 MÚ MČ 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 a v zariadení Drink
point – Discont na ulici Tr. KVP č. 1. Z dôvodu predchádzania poškodzovaniu majetku
a narúšaniu verejného poriadku mládežou kontrolujeme v územnom obvode MÚ MČ
Myslava cintorín a okolie priestranstva ZŠ.
Vykonali sme asistencie pracovníkom MÚ MČ KVP a MÚ MČ Myslava 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 územnom obvode MÚ MČ Luník IX a ďalších.
Ďalej sme vykonali 2 asistencie pracovníčke Slobody zvierat pri kontrole údajného týrania
psa v súkromnom dome v územnom obvode MÚ MČ Myslava.
Príslušníci stanice sa podieľali na realizácií opatrení na zabezpečenie verejného poriadku
počas konania akcie Silvester 2009 – Nový rok 2010 a počas konania akcie Košické Vianoce
2010 a Silvester 2010 – Nový rok 2011. Na zabezpečení nerušeného priebehu počas akcie
Juniáles 2010 v územnom obvode MÚ MČ Myslava, zabezpečovali sme dohľad nad
verejným poriadkom počas konania akcie „Majáles 2010“ na ihrisku Spojenej školy sv.
košických mučeníkov ul. Čordákovej a v územnom obvode MÚ MČ Myslava počas akcie
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Juniáles 2010, ktorého organizátorom bol starosta MÚ MČ Myslava. Zúčastnili sme sa na
zabezpečení verejného poriadku počas pietneho aktu kladenia vencov na Námestí
Osloboditeľov. V spolupráci s pracovníčkou MČ KVP a pracovníkmi charity bolo vykonané
mapovanie tzv. bezdomovcov. Pracovníci charity ich informovali o možnosti a podmienkach
ubytovania, čo všetci odmietli pre podmienku, že v zariadení nie sú ubytované podnapité
osoby a zákaze konzumácie alkoholických nápojov v ubytovacom zariadení. Podieľali sme sa
na zabezpečení poriadkových aktivít na zabezpečenie pokoja a verejného poriadku počas
Medzinárodného maratónu mieru 2011. Ďalej sme zabezpečovali dohľad nad dodržiavaním
verejného poriadku počas akcií „Gospelové podujatie Adonai Fest 2010“ v územnom obvode
MÚ MČ KVP.
Na základe požiadania zástupcu starostu MÚ MČ 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 MÚ MČ KVP a MÚ MČ Myslava.
Zistené poznatky sú následne oznámené osobe, ktorá o preverenie požiadala.
Vykonali sme :
• 11 akcií zamerané na dodržiavanie ustanovení zákona NR SR č. 282/02 Z.z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Boli zistené 42 porušení
ustanovení uvedeného predpisu, ktoré boli riešené 7 x napomenutím, 2 x blokovú
pokutu na celkovú sumu 26,- € a 1 x BPN na sumu 10,- €.
• 10 akcie zamerané na dodržiavanie ustanovení VZN mesta Košice č. 78/2006 §-8
zákaz používania alkoholických nápojov a VZN MÚ MČ KVP č. 2/04, § 1 zákaz
používania alkoholických nápojov. Počas akcie bolo zistených 50 porušení
ustanovení uvedených predpisov, ktoré boli riešené 13 x BPN na celkovú sumu 130,€, 15 x napomenutím a 1x BP na sumu 10,-€.
• dve besedy pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ Starozagorskej 8 na tému kriminálna
prevencia II, dve besedy pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ Čordákovej 50 na témy
doprava, verejný poriadok, vznik, kompetencie a hlavné úlohy MsP, dve besedy pre
žiakov 5 ročníkov ZŠ Čordákovej na témy doprava, verejný poriadok, kriminálna
prevencia, dve besedy pre žiakov ZŠ Čordákovej na témy kriminálna prevencia,
verejný poriadok, úlohy mestskej polície, 6. besied pre deti z MŠ Cottbuskej na témy
ako sa správať na ulici, dopravná výchova, úlohy mestskej polície. Ďalej sme vykonali
1 besedu pre seniorov zo Senior klubu KVP so zameraním na ich bezpečnosť, ochranu
majetku a základné úlohy MsP.
• spoločne s pracovníčkou MÚ MČ KVP Mgr. Alicou Schűtzovou a pracovníkmi
Arcidiecéznej charity v Košiciach Bc. Jozefom Šibom a Mgr. Pavlom Hanšutom sme
vykonali kontrolu tzv. „bezdomovcov“ prebývajúcich v územnom obvode MÚ MČ
KVP. Počas obchôdzky mala hliadka opakované oznamy a podnety občanov
na pohyb bezdomovcov v skupinkách 2 až 3 osoby – sedeli na lavičkách, za blokmi
na zemi a pod. Na ústne výzvy reagovali odchodom z miesta kde sa práve nachádzali
ale presunuli sa iba o lavičku ďalej, o ulicu ďalej a pod. Pri týchto kontrolách nebolo
zistené žiadne protiprávne konanie z ich strany. Pracovníkmi charity boli všetky
zistené osoby oslovené a bola im ponúknutá možnosť ubytovania sa v útulku na ulici
Bosákovej v Košiciach, kde by mohli prebývať za lepších životných podmienok.
Pokúšali sa ich presvedčiť o lepšom a kultúrnejšom bývaní aj s pracovnou ponukou.
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Až na dve osoby, ktoré prisľúbili, že sa dostavia do uvedeného zariadenia, všetci
ponuku odmietli s tým, že oni potrebujú k životu alkohol a v útulku ho konzumovať
nesmú. U jednej osoby bolo zistené, že má byť zbavená svojprávnosti a má údajne
sklony k sebapoškodzovaniu.
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;
• 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;
• 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;
• 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;
• 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;
• okolie fontány - konzumovanie alkoholu a znečisťovanie VP.
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Graf č. 1 Prehľad výslednej činnosti a štruktúry priestupkov podľa jednotlivých
paragrafov a zákonov
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Graf č. 2 Prehľad výslednej činnosti a štruktúry priestupkov podľa jednotlivých VZN
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Graf č. 3 Prehľad výslednej činnosti a štruktúry priestupkov podľa spôsobu riešenia
priestupkov
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Tabuľka č. 15:
15: Účasť voličov v jednotlivých volebných okrskoch v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP vo voľbách do NR SR
Počet
Počet voličov
Počet voličov,
zapísaných v ktorí sa zúčastnili
Okrsok volebných
okrskov zoznamoch voličov na hlasovaní
Spolu
18
20 945
11 344
1
1
1 126
641
2
1
1 070
578
3
1
1 225
672
4
1
1 097
550
5
1
1 308
612
6
1
1 034
564
7
1
1 140
651
8
1
1 021
570
9
1
1 282
680
10
1
1 171
639
11
1
1 218
681
12
1
895
440
13
1
1 183
638
14
1
1 251
698
15
1
1 359
800
16
1
1 098
590
17
1
1 267
708
18
1
1 200
632

Účasť v %
54,16
56,92
54,01
54,85
50,13
46,78
54,54
57,10
55,82
53,04
54,56
55,91
49,16
53,93
55,79
58,86
53,73
55,88
52,66

Počet voličov, ktorí
Počet voličov, ktorí
zaslali návratnú obálku
hlasovali osobne*
z cudziny
74
11 265
8
633
2
576
6
664
3
547
7
605
8
554
2
649
2
568
3
677
7
632
5
676
2
438
6
632
3
695
6
794
1
589
2
706
1
630

Počet platných hlasov
spolu
11 231
633
571
663
544
607
559
640
559
669
636
675
437
630
695
796
588
706
623

76

Tabuľka
Tabuľka č. 16:
16: Pridelenie mandátov politickým stranám
Počet platných hlasov odovzdaných pre politické strany, ktoré splnili podmienky pre pridelenie mandátov v NR SR
(t.j. pre politickú stranu získanie najmenej 5% platných hlasov, pre koalície zložené z 2 alebo 3 politických strán získanie
najmenej 7% platných hlasov a pre koalície zložené zo 4 a viac politických strán získanie najmenej 10% platných hlasov)
Počet mandátov v NR SR (zákonom stanovený počet)
Republikové volebné číslo (RVČ)
Politická
strana
5
10
13
15
17
18

Počet kandidátov
Sloboda a
Solidarita
Slovenská národná
strana
Kresťanskodemokr
atické hnutie
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia DS
SMER - SD
MOST - HÍD
Spolu

2 127
223
150
14 088

Počet
platných
hlasov

Počet
mandátov
vzhľadom
na RVČ

Zostatok platných hlasov po
delení RVČ

Mandáty pridelené na
základe zostatku
zostatku
platných hlasov

Pridelené mandáty
spolu

307 287

21

11 439

1

22

128 490

9

1 698

9

215 755

15

4 435

15

390 042

27

9 666

880 111
205 538

62
14

6 655
8 306

2 127 223

148

42 199

1

28
62
14

2

150
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Tabuľka č. 17:
17: Výsledky hlasovania oprávnených občanov podľa okrskov v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
Okrsok
Spolu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Počet oprávnených Počet vydaných
občanov
hlasovacích lístkov
21 350
1 140
1 086
1 254
1 122
1 333
1 062
1 163
1 039
1 325
1 175
1 230
920
1 188
1 278
1 384
1 135
1 294
1 222

6 072
358
307
377
250
277
315
355
305
362
319
339
238
352
426
440
305
429
318

Percento účasti
oprávnených
občanov
28,44
31,40
28,26
30,06
22,28
20,78
29,66
30,52
29,35
27,32
27,14
27,56
25,86
29,62
33,33
31,79
26,87
33,15
26,02

Počet odovzdaných
hlasovacích lístkov
6 062
350
307
377
250
277
315
355
305
362
319
339
238
352
426
440
305
429
316

Počet odovzdaných
platných hlasovacích
lístkov
6 043
350
305
377
248
276
315
354
304
360
318
338
236
351
426
438
305
429
313

Počet odovzdaných
neplatných hlasovacích
lístkov
19
0
2
0
2
1
0
1
1
2
1
1
2
1
0
2
0
0
3
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Tabuľka č. 18:
18 Výsledky hlasovania oprávnených občanov za Slovenskú republiku
SR spolu,

Počet
oprávnených
občanov

Slovenská
republika

4 369 553

Počet vydaných Percento účasti
Počet odovzdaných
hlasovacích
oprávnených
hlasovacích lístkov
lístkov
občanov
998 142

22,84

Počet odovzdaných
odovzdaných
platných hlasovacích
lístkov

Počet odovzdaných neplatných
hlasovacích lístkov

990 535

6 700

997 235

Tabuľka č.19
č.19:
19: Plnenie rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP k 30.6.2010 podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov

Čerpanie
Čerpanie k 30. 6. 2010
k 30. 6. 2010
kapitálové
bežné fin. operácie

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

1 530 895

1 663 771

591 532

49 884

38

Program 1: Plánovanie, manažment
manažment a kontrola

173 814

173 814

29 825

39 867

40

PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA

59 070

59 070

26 555

45

59 070

59 070

26 555

45

Program / Podprogram / Prvok
ROZPOČET SPOLU

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu
Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov
MČ

% čerpania
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PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ
PLÁNOVANIE A PROJEKTY
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ
ČINNOSŤ
PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V
ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH
PODPROGRAM 1.5: ROZPOČTOVÁ
POLITIKA MESTSKEJ ČASTI
Prvok 1.5.1: Audit
Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika
Prvok 1.5.3: Účtovníctvo
Program 2: Interné služby
PODPROGRAM 2.1: PRÁVNE SLUŽBY
PODPROGRAM 2.2: ZABEZPEČOVANIE
ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI
PODPROGRAM 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

113 192

113 192

1 626

39 867

37

259

259

190

73

1 293

1 293

1 454

112

1 293

1 293

1 454

112

327 715
3 038

354 503
3 038

169 266
1 376

48
45

16 788

5 619

33

306 391

316 391

156 826

50

3 651

3 651

1 018

28

12 894

12 894

3 742

29

1 741

1 741

685

39
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Program 3: Služby občanom
PODPROGRAM 3.1: OBČIANSKE OBRADY,
SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ
PODPROGRAM 3.2: OBECNÉ NOVINY
PODPROGRAM 3.3: KLIENTSKE SLUŽBY

16 316

16 916

7 748

46

1 300

1 300

858

66

6 220

6 220

2 166

35

8 796
8 464

9 396
8 464

4 724
4 129

50
49

332
110 881

932
127 269

595
67 774

64
53

Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov
Prvok 3.3.2: Rybárske lístky
Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom
Prvok 3.3.4: Podateľňa
PODPROGRAM 3.4: EVIDENCIE
Prvok 3.4.1: Evidencia obyvateľstva
Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat
Program 4: Komunikácie
PODPROGRAM 4.1: VÝSTAVBA
PARKOVÍSK
PODPROGRAM 4.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA
MIESTNYCH KOMUNIKÁCII
Program 5: Šport
PODPROGRAM 5.1: PODPORA
ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII
PODPROGRAM 5.2: PODPORA
ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT
PODPROGRAM 5.3: MOBILNÁ ĽADOVÁ
PLOCHA

16 388
110 881

110 881

67 774

61

29 116

29 116

15 946

55

3 038

3 038

1 315

43

26 078

26 078

14 631

56
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Program 6: Kultúra
PODPROGRAM 6.1: MIESTNE
KULTÚRNE STREDISKÁ
PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNE
PODUJATIA
PODPROGRAM 6.3: PODPORA
KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH
AKTIVÍT
Program 7: Prostredie pre život
PODPROGRAM 7.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ
ZELENE
PODPROGRAM 7.2: DERATIZÁCIA
VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
PODPROGRAM 7.3: VEREJNÉ
OSVETLENIE
PODPROGRAM 7.4: OCHRANA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
PODPROGRAM 7.5: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ
IHRISKÁ NA VEREJNÝCH
PRIESTRANSTVÁCH
PODPROGRAM 7.6: MENŠIE OBECNÉ
SLUŽBY
Program 8: Sociálne služby
PODPROGRAM 8.1: STRAVOVANIE
DÔCHODCOV
PODPROGRAM 8.2: KLUBY DÔCHODCOV

17 154

16 624

4 127

25

7 178

7 178

1 306

18

9 976

9 446

2 821

30

277 755

277 155

65 735

10 017

27

186 765

178 385

36 997

10 017

26

1 490

1 490

785

53

1 992

1 992

10 000

9 400

10 003

106

62 216

70 596

13 616

19

15 292

15 292

4 334

28

123 817

213 947

12 920

6

2 987

2 987

1 787

60

10 550

10 550

3 559

34
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PODPROGRAM 8.3: DÁVKY V HMOTNEJ
A SOCIÁLNEJ NÚDZI
PODPROGRAM 8.4: DOTÁCIE
ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM
SOCIÁLNE SLUŽBY
PODPROGRAM 8.5: PENZIÓN PRE
DÔCHODCOV - SENIOR DOM
Program 9: Administratíva
PODPROGRAM 9.1: ADMINISTRATÍVA

10 000

9 800

3 674

37

730

330

45

100 280

189 880

3 570

2

454 327
454 327

454 327
454 327

218 191
218 191

48
48
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Tabuľka č. 20:
20: Spôsoby riešenia priestupkov Mestskou políciou Mesta Košice
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