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Aktuálne informácie

ku koncu môjho mandátu a pred nami 
je ešte množstvo práce a nevyriešených 
úloh. 

Čas je vzácny. Život plynie medzi naše 
prsty rýchlo. Doba v ktorej žijeme je mo-
mentálne náročná. Posledné desaťročia 
sme v Európe boli zvyknutí na mier, 
blahobyt, ekonomický rast a prosperitu. 
Krízové roky, ktoré zažívame v pos-
lednom desaťročí sú pre nás všetkých 
skúškou. Každý jeden z nás si prechádza 
svojimi vlastnými problémami. V tejto 
psychicky náročnej dobe, by som si veľmi 
želal, aby sme boli k sebe viac tolerantní 
a mali viac pochopenia navzájom. Je to 
veľmi potrebné. 

Vianočné sviatky sú skvelou príležitosťou 
ako sa vrátiť k podstatným hodnotám 
nášho života. Máme všetci možnosť stíšiť 
náš vnútorný egoistický hlas, ktorý chce 
povedať svoj názor za každých okolností 
a na všetko možné i nemožné. Môžeme 
sa v tichosti a rodinnom kruhu započúvať 
do všetkých krásnych zvukov a posol-
stiev Vianoc a v pokoji rozjímať, hľadať 
pochopenie pre udalosti, ktoré sa dejú,  
a ktoré nás v priebehu roka postretli. 
Vážiť si náš vzácny čas, nenahraditeľnú 
rodinu, oceniť pokoj a ticho, hľadať 
duchovnú podporu, využiť bezpečný 
prístav domova.

Dovoľte mi pri tejto príležitosti poďa-
kovať sa aj mojim spolupracovníkom 
a kolegom, ktorí mi celý rok pomáhali 
dosiahnuť naše vytýčené ciele a plány. 
Všetkým Vám, ktorí ste hrdí na naše 

Milí KVP-čkári,

už tretí rok mám tú česť prihovoriť sa 
Vám ako starosta našej krásnej mestskej 
časti. Ani som sa nenazdal a tieto tri roky 
ubehli ako voda. Myslel som si, že toho 
toľko stihnem, a predsa len blížime sa 

sídlisko a žijete tu s nami. Všetkým, ktorí 
ste nároční a svojou konštruktívnou 
kritikou a podnetmi nás posúvate vpred 
a robíte lepšími. Teraz je ten čas pove-
dať si, že za 3 roky sme spoločne prešli 
dlhú cestu, ktorá vôbec nebola rovná, 
jednoduchá a bez problémov. Priam by 
som až povedal, že sme si spoločne prešli 

„horskou dráhou“. Raz dole, raz hore, ale 
ten zážitok z našej jazdy je skvelý. Som 
vďačný za každého jedného z Vás, kto 
máte záujem tvoriť spoločne s nami. Veľa  
som sa za ten čas strávený s Vami naučil. 
Trpezlivosti, pokory, pokoja, načúvaniu, 
pochopenia ale najmä porozumenia v 
potreby a predstavy iných ľudí. Verím, že 
to budem vedieť v ďalších rokoch pretaviť 
do mojej ďalšej práce na našom sídlisku, 
v prospech nás všetkých. 

Chcem Vám v tento predvianočný čas, 
zo srdca popriať požehnané a pokojné 
prežitie vianočných sviatkov v kruhu 
Vašich najbližších a zároveň Vám prajem 
len to najlepšie v novom roku 2022, nech 
sa Vaše ciele a plány stanú skutočnosťou. 
Prajem Vám všetkým samozrejme aj 
veľa zdravia, ale najmä šťastia a dobrých 
životných rozhodnutí, lebo ako mi pove-
dal raz jeden môj známy, aj na Titaniku 
boli všetci zdraví, len šťastie nemali... 

Všetko dobré, priatelia. Šťastné a Veselé! 
 
Váš starosta.
Ladislav Lörinc

Ladislav Lörinc
starosta@mckvp.sk

Príhovor
starostu

Miestny úrad mestskej časti 
Košice - Sídlisko KVP bude 
od 23.12.2021 do 7.1.2022 

uzatvorený.

Za pochopenie ďakujeme.

Dôležitý oznam
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Aktuálne informácie

Decembrové sviatky patria nepochybne 
k tým najočakávanejším v roku. Kto by 
sa netešil na lahodnú vôňu medovníkov, 
kapustnice či včelieho vosku? Aj napriek 
prvotnému stresu napokon zavládne 
pri štedrej večeri pokoj a pohoda. Pri 
stromčeku zas veľa radosti a detského 
kriku.

Na druhej strane príbehu vianočných 
okamihov stoja fakty. Počas sviatkov 
vyprodukujeme až dvojnásobné  
množstvo odpadu ako v iných častiach 
roka, celkovo to môže byť na Slovensku 
až o 150 tisíc ton odpadu viac. Predvia- 
nočný čas je pre obchodníkov zároveň 
obdobím najvyšších tržieb. Štatisticky 
to vychádza na osobu v prieme 250€ 
minutých na darčeky. Ďalších 250€ 
dávame na výzdobu a jedlo, pričom až 
tretinu z toho jedla často nestihneme 
zužitkovať a skončí v odpade. Keďže dary 
radi prijímame i rozdávame, každý šiesty 
Slovák sa popri tom i zadlží. 

Nech už svojou troškou do štatistík 
prispievate v akejkoľvek miere, oplatí 
sa pripomenúť si, že Vianoce nemusia 
byť sviatkami konzumu. Dajú sa prežiť 
pokojne, skromnejšie. Na konci dňa sa 
tak možno uľaví peňaženke i samotnej 
prírode. 

Prinášame 3 tipy, ako počas sviatkov 
predchádzať vzniku odpadov, prípadne 
ich tvoriť v nižšej miere. Spoločným 
menovateľom je rozvaha a zodpovednosť. 

Darčeky
Nakupujte uvedomele, nedajte sa zlákať 
reklamnými kampaňami. Vytvorte si  
s rodinou a  známymi zoznam prianí  
a želaní, čím sa vyhnete neželaným  
a zbytočným darčekom, ktoré ostanú  
bez využitia, prípadne ďalšie roky  
zaberajú miesto v skrini ako rezerva  
na časy dlho budúce. 

Balenie darčekov
Súhlasíme, obal predáva. Vždy však 
máme možnosť voľby. V predaji je široká 
ponuka baliacich papierov z recyklo-
vateľného materiálu. Pri troche kreativi-
ty, prípadne inšpirácie z internetu, viete 
vykúzliť použitím prírodných, alebo opa-
kovane použiteľných materiálov, krásne 
balenie pre svojho blízkeho. Určite nápad 
ocení. Využiť sa dajú i papierové tašky, 
darčekové krabice, staršie noviny či 
rôzne druhy textílii. Dôležité pritom je, 
aby sa dali odložiť na ďalšiu príležitosť. 

Vianočné dekorácie
Ak sa ich nakupovania neviete vzdať, 
nepodliehajte sezónnym trendom.  
Ozdoby vyberajte tak, aby boli nadčasové 
a dali sa kombinovať napríklad s doma 
vyrobenými ozdôbkami zo sušeného 
ovocia, napečenými cukrovinkami, 
ozdobami z prírodných materiálov. 

Čo s vianočným  
odpadom? 
Čo s odpadom, ktorý vám pri všetkej 
uvedomelosti a zodpovednosti doma 
vznikne? Živé vianočné stromčeky budú 
zo špeciálnych ohrádok alebo zo sta-
novíšť kontajnerov zbierané po 8. januári 
a odvezené na biologické zhodnotenie do 
mestskej kompostárne. Zničené umelé 
stromčeky patria do zberného dvora.

Pri ostatných odpadoch nezabúdajme 
na správne triedenie a minimalizáciu. 
Rezaním či trhaním kartónových krabíc, 
ktorých v súčasnej e-shopovej dobe 
máme nemálo, vieme ušetriť až 80% 
objemu zbernej nádoby. Stláčaním  
plastového odpadu je to cca 40%. 
Stláčanie fliaš a trhanie kartónu zaberie 
skutočne len pár minút vášho času. Svoj 
odpad však bude mať kam vložiť i sused 
Fero. Ten totiž nemusí práve trpezlivo 
čakať na vyprázdnenie modrej nádoby  
a bez mihnutia oka vloží kartón do 
čierneho kontajnera na komunál. Alebo 
horšie, mimo nádoby. Cez sviatky je 
frekvencia odvozu všetkých druhov 
odpadov posilnená. 

Tak či onak, prosíme všetkých oby-
vateľov o rozvahu i zodpovednosť.  
Sviatky netvorí pozlátko jedla,  
darčekov či výzdoby, tvoria ich ľudia.

Slavomíra Brzová
Kosit a,s. 

Vianoce sú najkrajšie sviatky 
roka. Ako ich zvládnuť  
s minimom odpadu? 



Rozhovor

Rozhovor  
s Vladislavom
Kleinom

Čo by ste ako rodič urobili v prípade, že by pre  
Vaše choré dieťa nebola v meste žiadna škola,  
ani sociálne zariadenie, ktoré by zabezpečilo jeho 
potreby? Po prvotnom šoku, možno slzách, by ste 
dali hlavy dokopy a premýšľali o možnostiach.  
Urobili tak aj manželia Kleinovci. Založili a pod  
svoje krídla si vzali Združenie príbuzných  
a priateľov Radosť, ktoré už vyše 20 rokov pomáha 
ľuďom s duševnými poruchami. O radosti, umení 
ako lieku aj o najkrajších sviatkoch v roku nám  
porozprával Vladislav Klein.
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Rozhovor

Niektorí hovoria, že duša prežije aj 
človeka, iní že o duševné zdravie sa 
musíme starať. Čo máme pre seba urobiť, 
aby sme oživili aj dušu? 
Náš osud je zahalený tajomstvom, nie 
sme len telesné bytosti ale aj duševné. 
Tak, ako sa venujeme nášmu telu, 
cvičíme, športujeme, zdravo sa  
stravujeme, nemali by sme zabúdať aj  
na potreby našej duše. Je to veľmi 
dôležité a je potrebné si to uvedomiť včas, 
pretože keď je choré telo, trpí aj duša  
a platí to aj opačne.

Vo vašom zariadení sa stretáva vyše 
20 klientov. Čo robia, aby bol ich život 
šťastnejší a oni sa cítili príjemne aj 
napriek svojmu ochoreniu? 
Našim klientom sa venujeme indi-
viduálne a vyberáme také aktivity, ku 
ktorým majú bližšie. Každý z nich má 
svoj vlastný plán osobného rozvoja. Sme 
ako taká veľká rodina a trávime spolu 
veľa času.  Stretávame sa napríklad na  
skupinových aktivitách, kde sa spolu 
učíme efektívne  komunikovať aj prejaviť 
emócie, pretože väčšinou ide o ľudí, 
ktorí sú uzavretí, tichší. Zo všetkých síl 
sa snažíme o to, aby si viac verili a boli 
sebavedomejší aj v kolektíve. Ordinu-
jeme umením, pretože často maľujeme, 
tvoríme a jednou z najobľúbenejších 
činností je muzikoterapia. Ako bývalý 
člen filharmónie aj sám viem, že hudba 
dokáže divy, stačí ju vnímať a niekedy sa 
ňou nechať aj strhnúť (Smiech).

Na križovatke pochmúrnych myšlienok 
či sklamania sa ocitol už zrejme každý. 
Nevybočiť a ostať na správnej trase je 
riadna fuška...
Tou najlepšou prevenciou ako sa udržať 
nad vodou je podľa mňa nestrácať opti-
mistický pohľad na svet, takisto veriť  
a nájsť vnútorný pokoj. Niekedy stačí 
spomaliť, ponoriť sa do svojho vnútra, 
byť k sebe úprimný, a možno sa aj poroz-
právať sám so sebou, aby sa nám uľavilo. 
A samozrejme nezabúdať na medziľud-
ské vzťahy, vedieť pochopiť toho druhého 
a byť empatický. Mne pomáha aj zmysel 
pre humor. 

Každý z nás už mal už vo svojom okolí 
smutného kamaráta, zdrvenú sestru, 
jednoducho človeka bez nálady. Chceme 
mu pomôcť, ale ako, radšej sa pre-
ventívne odmlčať, alebo naopak, vysypať 
z rukáva vtipy na rozveselenie?
To záleží od situácie, pretože niekedy 
potrebujeme vyjadriť svoje pocity 
mlčaním alebo tichom, netreba nasilu 
predstierať dobrú náladu a pretvarovať 
sa, pretože tým klameme len seba 
samého. Je normálne si niekedy poplakať 
či posťažovať sa. Ak to však pretrváva 
dlhodobo, mali by sme sa snažiť pomôcť 
tomu človeku najlepšie ako vieme, 
niekedy stačí len byť pri ňom a pozorne 
počúvať. 

Pandémia preverila v posledných 
mesiacoch hlavne našu trpezlivosť, 
aký návod ponúknete k tomu, aby sme 
častejšie nachádzali dôvod byť šťastní  
a spokojní aj v tejto neľahkej dobe?
Bez ohľadu na to, aké obdobie práve 
prežívame, šťastie treba hľadať v malých 
veciach. Často stačí presmerovať svoju 
pozornosť zo seba a zo svojich prob-
lémov na iného človeka na jeho potre-
by. Ak pomáhame inému, zabudneme 
na svoje vlastné starosti. A najmä, kto 
pomáha a dáva, ten je šťastnejší. Musíme 
si v takých chvíľach spomenúť na to, 
koľko dobrých vecí sme urobili, pekných 
momentov zažili, čo sa nám všetko už 
podarilo a život dostane iný pohľad. Je to 
ťažké, ale dá sa to.

S prichádzajúcimi sviatkami vždy  
akosi viac myslíme na núdznych,  
či ľudí s rôznymi problémami. Vy  
s nimi pracujete dennodenne. Čo si  
na týchto ľuďoch najviac vážite?
Ich úprimnosť, radosť z maličkostí a 
takisto snahu byť užitočnými. Aj napriek 
hendikepu majú mnohí z nich vysoké 
školy, sú šikovní a chcú na sebe praco-
vať. Seba aj ľudí naokolo neraz naučia 
obrovskej trpezlivosti, a to je v dnešnej 

uponáhľanej dobe. Teší ma na to pozerať, 
ráta sa každý, aj ten najmenší pokrok 

Spomínate si na váš najsilnejší zážitok  
v rámci práce?
Je ich dosť. Tie najsilnejšie momenty 
sú vtedy, keď vidím tých, ktorí boli na 
začiatku na okraji spoločnosti alebo mali 
problémy v rodine, no postupom času sa 
postavili na vlastné nohy. Zlepšilo sa to 
natoľko, že sú teraz samostatní, vedia si 
sami nakúpiť, objednať obed či vybaviť 
nejaké záležitosti. Niet krajšieho pocitu, 
ako ich vidieť šťastných a so svojimi 
blízkymi.

Napriek všetkému, Vianoce sú predo 
dvermi, na čo by sme sa mali sústrediť, 
aby sme si ich užili aj s opatreniami či 
bez nich. Ako ostať nad vecou napriek 
tomu, že pod stromčekom nebude  
paleta darčekov?
Vianoce by nemali byť o darčekoch, znie 
to už ako fráza, ale je to pravda. Potre-
bujeme sa viac sústrediť na vzájomné 
zážitky ako na materiálne veci. Stačí po-
sedenie s rodinou či priateľmi pri dobrom 
jedle. Na vytvorenie peknej atmosféry 
nepotrebujeme peniaze. Platilo to pred 
rokmi a je to tak aj dnes. 

Ak by ste mali povedať 3 najkrajšie veci 
na sviatkoch, ktoré by to boli?
Pokoj, radosť a láska. To želám každému 
jednému z vás. Z Vianoc si však osobne 
odnášam aj nádej, že tá pozitívna atmos-
féra, ktorá sa s nimi spája potrvá po celý 
rok. 

Vaša práca je aj o nekonečnom povz-
budzovaní, slovách pravdy, útechy 
aj cennej rady. Čo je vašim životným 
krédom , ktorým sa riadite a chcete sa  
s ním podeliť aj s nami ostatnými.  
Za všetko buď vďačný, pomáhaj, kým 
vládzeš a rob dobro, lebo sa ti dvakrát 
vráti. 

Za všetko buď vďačný, 
pomáhaj, kým vládzeš 
a rob dobro, lebo sa ti 
dvakrát vráti.
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Zo života sídliska

Čo sa nám podarilo v 2021?

Vizuálny smog?  
Preč s ním 
Dali sme tomu stopku a popri cestách 
zmizli prvé trojnožky aj samotné bill-
boardy. Ich miesto obsadili nové stromy. 

Viac peňazí pre MČ? 
Skúšame možnosti 
Našli sme spôsob a tak sme založili 
občianske združenie Občania sídliska 
KVP. Poslúži vždy, keď sa MČ bude chcieť 
uchádzať o externé finančné zdroje. 

Nové Multifunkčné ihrisko?  
Drocárov park je naň ako 
stvorený 
Na Slovensku sú iba tri takéto ihriská, 
ktoré namiesto gumového zásypu majú 
korok a šetria našu planétu. Celková 
investícia je viac ako 60.000 eur.

Viac parkovacích miest? 
Dohodnuté 
Legálne miesta pre Vaše vozidlá sme 
postavili na Zombovej ulici. Zaujíma-
vosťou je povrch. Prvýkrát parkujete na 
priepustnom povrchu a zrážková voda 
neodteká bez úžitku. 

Pomoc chorým? V hlavnej 
úlohe vrchnáčiky 
Srdce, ktoré pomáha sa so sídliskom 
zžilo rýchlo. Za jeden rok ste doň vhodili 
viac ako 2,5 tony plastových vrchnákov, 
ktoré pomohli deťom so zdravotným 
postihnutím.

Viac bezpečnosti? Posilnili 
sme kamery
Presne 6 kamier už dohliada na bez-
pečnosť ľudí na našom sídlisku. Sú na 
rôznych miestach, čím sa pripojili k už 
zabehnutému kamerovému systému. 

Zaujímavý priestor pre deti? 
Vyrazte na Cottbuskú
Na spodnej ploche nájdete minifutbal, na 
vrchnej ploche nové prvky s gumenou 
podlahou pod nohami. Do nového ihriska 
sme investovali 30.000 eur.

Trasy pre cyklistov?  
Projekty sú naplánované 
Púšťame sa do vytvorenia nových  
a bezpečných cyklotrás. Projekty  
už boli prostredníctvom mesta Košice 
podané na žiadosti o nenávratný  
finančný príspevok. 

Zelenšie sídlisko?  
Výsadba nových stromov 
Každý nový strom je radosť pre životné 
prostredie aj nás, ľudí. Na sídlisku je 
ich presne o 50 viac. Výsadba prebehla 
po porade s odborníkmi a v rôznych 
častiach.
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Zo života sídliska

Čerstvá káva v parku?  
Komunitná kaviareň  
je vo výstavbe
V Drocárovom parku sa chystá veľká vec. 
Onedlho sa tam budete môcť stretnúť 
v prvej komunitnej kaviarni na našom 
sídlisku. Bude strediskom športu, ako  
aj pekným miestom na prechádzku  
a trávenie voľného času. 

Nové technológie?  
Inteligentný kôš pomôže 
nielen s odpadom 
BigBelly je meno nášho pomocníka  
s odpadkami. Inteligentný kôš nájdete 
na Zombovej ulici. Jeho výhoda spočíva 
v hlásení preplnenosti, ale aj modernom 
dizajne oproti klasickým košom. 

Obnovené cesty?  
Bolo už načase
V roku 2021 sme ich opravili historicky 
najviac celkovo až 7500 m²,  pričom 
to boli ucelené úseky, žiadne plátanie. 
Investícia z rozpočtu mestskej časti bola 
viac ako 180.000 eur.

Nepredvídané okolnosti? 
Sme pripravení s Chatbotom
Aj náš úrad postupne modernizuje služby. 
Na všetko Vám rád odpovie nový online 
kolega – Chatbot, ktorý Vám na našom 
webe zodpovie na čokoľvek 24/7. 

Nové možnosti pre šport? 
Ideme do toho - Skatepark 
V hre je skatepark pod mostom na 
Moskovskej triede. Pripravili sme 
projekt, vybrali lokalitu, zhodnotili 
možnosti a budeme sa snažiť o získanie 
financovania.

Promenádny chodník  
v dezolátnom stave?
Vdýchli sme mu život
Nový asfaltový koberec a viac zelene. Tak 
po novom vyzerá promenádny chodník 
od reštaurácie Mango k OC Jednote.

Zastaraná zasadačka? 
Nový priestor si užijú veľkí 
aj malí 
Po 30-ich rokoch sme obnovili jej prie-
story, ktoré slúžia na privítanie nových 
obyvateľov, ale aj na zasadnutia zastu-
piteľstva. Investícia predstavovala sumu 
20.000 eur.

Chýbajúce značky? Nové 
dopravné značenie pri ZŠ 
Čordákova
Nové dopravné značenie pri  
ZŠ Čordákovej bolo mimoriadne  
potrebné. Ide o úsek, po ktorom chodia 
školáci, čo si vyžaduje veľkú pozornosť. 
Celý problém riešime naďalej. 
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Čistota a údržba

Týždenný sumár z čistoty a údržby je pravidelne zverejňovaný na našom oficiálnom facebookovom profile  
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP vždy v pondelok večer.

Plné ruky práce aj v jeseni

Keď kosí náš sociálny 
podnik   

Kolegom z Podniku služieb KVP s.r.o. 
dalo od jari do jeseni zabrať hlavne 
kosenie  sídliska. Od 2.5.2021 do 
15.10.2021 vykonali  celkovo 4 úplné 
kosby a dokonca aj 5-tu doplnkovú 
kosbu na vybraných lokalitách, ide o tzv. 
reprezentatívnu zeleň. Dokopy bolo do 
konca septembra vykosených 1 800 000 
m² zelene. Na kosbe, hrabaní a odvoze 
pokosenej trávy sa podieľalo v naj- 
vyťaženejšom období až 26 pracovníkov.

Vo veľkom sa predviedla aj naša technika. 
Na kosbu sa využívali podľa lokality  
a potreby 3 traktorové kosačky, 7 
ručných kosačiek a 1 nákladné auto, 
ktoré všetko odviezlo do kompostárne 
Správy mestskej zelene v Bernátovciach.

Tradíciou sa už stali kvetinové lúky  
na Moskovskej triede, Triede KVP  
a Stierovej ulici. Počasie nám však  
nedoprialo a tento rok sa nám nepo-
darilo dopestovať kvety v takom rozsahu 
ako v roku 2020. Vinu za to nesie nad-
priemerné suché a teplé počasie. Zatiaľ 
čo my sme sa osviežovali pri vode, kvety 
dostali zabrať, no veríme, že budúce leto 
to už zariadí lepšie.

Kvety, krása o ktorú 
sa treba starať    
Podnik služieb vykonal v letnom období 
5 intenzívnych závlah novovysadených 
stromov ale aj kvetov v záhonoch či 
kvetináčoch. Celkovo bolo použitých 
viac ako 15 000 litrov vody. Využité boli 
aj závlahové vaky pri novovysadených 
stromoch, čo im výrazne pomohlo. 

Orezy kríkov 
Za rok 2021 sme v období od 1.5.2021 do 
30.10. 2021 ostrihali 10 216 ks okrasných 
kríkov a vyše 17 000 m²  živých plotov. 
Úlohou bolo minimálne raz ročne ostri-
hať každý jeden krík a živý plot. Krajšie 
prostredie v niektorých lokalitách si však 
vyžadovalo aj ďalšie zostrihy,  
čo pomohlo ľuďom aj prírode.

Zalievať nestačí,  
je potrebné myslieť  
aj na bezpečnosť  
V zimnom období sme v spolupráci s 
odborníkmi z Botanickej záhrady  
v Košiciach vykonali obhliadku všetkých 
stromov na sídlisku a zostavili harmono-
gram výrubu tých, ktoré boli vyschnuté  
a choré. Z hľadiska bezpečnosti sme 
takisto pripravili plán orezov stromov, 
ktoré už nevyzerali dobre.

Hrabanie lístia 

V čase od 20. októbra do decembra sme 
vyhrabali viac ako 210 000 m² plochy 
pokrytej lístím zo stromov. Mnohé  
lokality boli vyhrabané aj viacnásobne 
a to z dôvodu priebežného opadávania 
lístia. Vyhrabávané boli najmä komu-
nikačné plochy a asfaltové chodníky.  
Na vytypovaných plochách, najmä  
v alejách, bolo lístie ponechané účelovo 
ako skrýše pre hmyz a drobné živočíchy, 
ale aj na prechádzky sídliskom.

Miroslav Michalus 
prednosta miestneho úradu

Celkovo bolo vykonaných: 
19 výrubov suchých a chorých stromov
35 radikálnych orezov stromov z bezpečnostných dôvodov
15 orezov alebo výrubov stromov poškodených víchricami a kalamitami
150 bežných orezov stromov mimo vegetačného obdobia
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Zo života sídliska

O približne 50 nových stromov je opäť 
zelenšia naša mestská časť. Dobrovoľníc-
ka akcia s názvom „Sadenie stromov 
života“ prilákala v októbri celé rodiny  
s deťmi, seniorov ale aj aktívnych 
občanov. Dokopy sa jej zúčastnila takmer 
stovka ľudí. Keďže vlani toto podujatie 
zastavila pandémia, v tomto roku sme  
ho poňali v špeciálnom duchu.

Hrdinami sú  
všetci, ktorí si  
zasadili svoj strom
Krédom akcie bolo nájsť 100 hrdinov, 
ktorí si prídu zasadiť svoj vlastný strom. 
KVP-čkárom sme chceli aj v praxi ukázať, 
že bez zelene sa nedá žiť. Vytvára nám 
kyslík, pôsobí upokojujúco, chráni pred 
slnkom aj povodňami a prináša radosť. 
Tú sme mali aj my, pretože presne  
stovka ľudí bola na akcii prípustná aj  
s ohľadom na protipandemické opatrenia. 
Tento počet bol zároveň primeraný tomu, 
koľko stromov sme mali pripravených na 
sadenie.

KVP opäť zelenšie  
sídlisko 
Sadenie stromov života prebiehalo  
v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom 
Košíc. 

,,Veľmi sa tešíme, že aj Sídlisko KVP sa 
už po druhýkrát zapojilo do projektu 
Sadíme Strom života, ktorý sa realizuje 
vďaka súkromnej finančnej podpore 
Košičana Petra Ďuricu s rodinou. Miestna 
samospráva tak svojím zodpovedným 
prístupom deklaruje, že jej záleží na 
životnom prostredí čoho výsledkom je, 
že Sídlisko KVP patrí nepochybne k tým 
najzelenším v Košiciach. Ďakujeme KVP 
za výbornú spoluorganizáciu a obzvlášť 
každému KVP-čkárovi, ktorí prišiel 
pomôcť. Už sa tešíme na ďalšie sadenie,“ 
uviedol riaditeľ DCK Martin Ištvan.

Lokality boli vyberané po dohode  
s odborníkmi, druhovú stavbu stromov 
doporučil Robert Gregorek z košickej bo-
tanickej záhrady. Pri výbere konkrétnych 
miest sa prihliadalo na podzemné siete, 
vhodné podmienky ale aj na plánované 
investičné aktivity. Sídlisko je bohatšie  
o ihličnaté stromy ako napríklad boro-
vice či smreky a spomedzi listnatých 
napríklad o duby, jasene, javory či lipy. 
Niektoré z novovysadených stromov 
budeme mať na sídlisku po prvýkrát, 
preto sme veľmi zodpovedne pristupova-
li aj k prípravným prácam. Pri sadení sme 
použili kvalitný kompost ako aj myko-
rízne huby. Veríme, že nové stromy nám 
časom pekne zakvitnú. Najväčšiu radosť 
zo sadenia mali najmenší KVP-čkári. 
Najmladší dobrovoľník mal iba 4 roky. 

Zeleň zostáva našou prioritou aj naďalej 
a v podobných aktivitách plánujeme 
pokračovať. Chceme, aby sa naše sídlisko 
dokázalo zhlboka nadýchnuť aj v budúc-
nosti, keď bude domovom pre ďalšie 
generácie.

Sadili sme pľúca nášho sídliska

Ďakujeme KVP
za výbornú spoluorga-
nizáciu a obzvlášť
každému KVP-
čkárovi, ktorí prišiel
pomôcť. Už sa tešíme 
na ďalšie sadenie.“
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Parkovanie

Parkovanie na sídlisku KVP je pre  
všetkých zadarmo. A tak ako to už  
býva, veci zadarmo nie sú dokonalé,  
ani neobmedzene dostupné. Parkovacích 
miest nie je dostatok a o tie ktoré sú,  
sa musíme vedieť podeliť. 
Kúpou automobilu nevzniká právo na 
parkovanie pri bloku, kde vlastníme, ale-
bo si prenajímame byt. Pri novostavbách 
už existuje povinnosť postaviť k bytu 
aj potrebný počet parkovacích miest. 
Tie si následne majiteľ kupuje a má tak 
garantované svoje vlastné parkovacie 
miesto. Pri starších bytoch, ktoré vznikli 
socialistickou výstavbou však  
s týmto nepočítali. Parkovacie miesto,  
je spoločný verejný priestor, na ktorý 
nemá nikto špeciálny nárok, ani právo. 

Ako vznikol problém  
s parkovaním? 

Sídlisko KVP bolo projektované v osem-
desiatych rokoch minulého storočia  
a s takým obrovským počtom automo-
bilov sa jednoducho nerátalo. Vtedajšie 
normy rátali s 0,6 parkovacieho miesta 
na jednu bytovú jednotku. Dnes je to 
problém, ktorý trápi všetkých obyvateľov 
sídliska v každom väčšom meste na 
Slovensku. V meste Košice každý deň 
pribudne 200 nových registrovaných áut 
na Okresnom úrade. Počet parkovacích 
miest na bytovú jednotku je na úrovni  
1,5 parkovacieho miesta. Na sídlisku nám 
chýba viac ako 1.500 parkovacích miest, 
problémom však je, že KVP sa roz-
prestiera na 1,78 km2 priestoru a postaviť 
1.500 parkovacích miest by znamenalo 
zabrať väčšinu zelene pred blokmi.  
Sídlisko jednoducho nenafúkneme  
a veríme, že nikto z nás nechce žiť  
vyslovene len v betónovej džungli. 

Problémom však nie je vyslovene len 
počet parkovacích miest, ale najmä  
ľudský nezáujem a nezodpovednosť.  
Evidujeme rodiny, ktoré majú 3 a viac áut 
na domácnosť. Rekordérom na sídlisku 
bol pán, ktorý parkoval pred blokom  
13 svojich vozidiel. Evidujeme 
každoročne viac ako 30 dlhodobo 
odstavených vozidiel, ktorých majitelia 
jednoducho nejazdia a nepoužívajú. Autá 
však zaberajú parkovacie miesta. 

Tam, kde neplatia 
žiadne pravidlá vzniká 
chaos 

Ak chceme tento problém zmierniť, 
možnosti máme niekoľko, ale je veľmi 
dôležité, aby sme sa vopred dohodli,  
aké pravidlá chceme a budeme 
dodržiavať. Bez pravidiel to bohužiaľ 
nejde. Parkovanie bez pravidiel je chaos. 
Tým základným, ktorý už platí dávno na 
celom území Slovenskej republiky,  
je zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke a ten stanovuje, že zaparkovať 
môžeme všade tam, kde to predpisy 
dovoľujú. Konkrétne povinnosti vodiča 
ohľadom zastavenia a státia, vrátane 
zákazov sú zakotvené v ustanoveniach  
§ 23 až 25 tohto zákona. 

Ak zaparkujeme na miestach, kde to 
predpisy nedovoľujú, musíme počítať  
s rizikom pokuty. Platí objektívna zod-
povednosť majiteľa motorového vozidla. 
Nikto to nevie zvrátiť, ani zmeniť, taký 
je zákon a polícia ho môže uplatňovať 
podľa svojho uváženia alebo na základe 
podnetov od občanov, ktoré dostáva.    

Dodržiavanie pravidiel cestnej premávky 
na úseku zastavenia a státia vozidiel vrá-
tane kontroly porušenia zákazu zastave-
nia a státia zabezpečujú a vykonávajú 
príslušníci Policajného zboru (PZ SR) 
a Mestskej polície mesta Košice (MsP). 
Tieto organizácie nepodliehajú obci, tzn. 
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP im 
nevydáva nariadenia a neorganizuje ich 
činnosť. Máme pravidelné stretnutia  
a porady, informujú nás o svojej činnosti 
a predkladajú 2x ročne výkaz svojej  
činnosti na rokovanie Miestneho zastu-
piteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko 
KVP. Vieme ich požiadať o spoluprácu, 
nemôžeme im nič nariadiť, ani prikázať. 
Príjmy z pokút za parkovanie, ktoré 
tieto kompetentné orgány vydajú nikdy 
neboli a ani nie sú príjmom Mestskej 
časti Košice – Sídlisko KVP. To je aj jedno 
z najčastejších klamstiev s ktorým sa 
stretávame, a ktoré si rozprávajú ľudia 
medzi sebou, aby vyvolávali zbytočné 
napätie v spoločnosti. Nie je to tak, nie  
je to pravda. 

Chodci a bezpečnosť 
obyvateľov musia byť 
na prvom mieste 

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP 
požiadala policajné zložky o pravidelnú 
kontrolu parkovania v neprehľadných 
zákrutách a priechodoch pre chodcov.  
To je základná filozofia našej mestskej 
časti na ktorú nadväzujú ďalšie kroky 
a aktivity. Na základe žiadosti od firmy 
KOSIT, a.s. potom, ako opakovane na 
niektorých miestach nevedia zmanipu-
lovať a vyviesť kontajnery na odpad, bola 
MsP vyzvaná na kontrolu parkovania  
na vyznačených žltých čiarach pri kon-
tajneroch. Ďalej po skúškach prejazd-
nosti priamo v teréne bola MsP vyzvaná 
Hasičským a záchranným zborom 
(HaZZ), aby kontrolovala parkovanie na 
vyznačených žltých čiarach v zákrutách 
tam, kde hasičská a záchranná technika 
nevedela prejsť.
To sú 3 základné oblasti, ktoré sú pravi-
delne monitorované – priechody pre 
chodcov, neprehliadne zákruty, žlté čiary 
pri kontajneroch a na zákrutách.  
Na prvom mieste je pre nás bezpečnosť 
ľudí a ochrana chodcov. Chodcami sme 
všetci, vodičmi len niektorí. Súkromný 
majetok – auto – nemá prednosť pred bez-
pečnosťou – životom a zdravím občanov. 

Čo s tým budeme  
robiť? 
Nepomôžu nám nenávistné komentáre 
na sociálnych sieťach, ktoré hlavne 
nevychádzajú z reálnej znalosti všet-
kých faktov a údajov. Ak má ktokoľvek 
z občanov konštruktívny návrh, ako 
túto situáciu riešiť, sme otvorení na 
komunikáciu o jeho zavedení do praxe. 
My chceme problém riešiť rovnako, ako 
chcete Vy. Akurát poznáme limity nášho 
rozpočtu, legislatívne možnosti a naše 
kompetencie. 

Otvorene o parkovaní  
na sídlisku KVP (I.časť)

Ak Vás táto téma zaujíma a chcete sa 
o nej dozvedieť viac, pozrite si našu 
oficiálnu webstránku a sekciu, ktorú 
sme vytvorili priamo k problema-
tike parkovania – www.mckvp.sk/
parkovanie
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Parkovanie

V roku 2019 sme občanov zvolávali  
na participatívne stretnutie „Spoločný 
plán“ na tému parkovanie na sídlisku 
KVP. Prišlo 20 občanov, ktorí mali  
záujem reálne diskutovať a vec riešiť. 
Chyba nebola v propagácii podujatia, 
chyba je v ľuďoch dnešnej doby. Náš záu-
jem končí komentárom na sociálnej sieti. 
Väčšine sa nechce diskutovať a už vôbec 
nie niečo reálne urobiť. Všetci poznáme 
svoje práva, ale nikto sa nechce zaoberať 
aj našimi povinnosťami. Demokracia 
nám priniesla slobodu, ale aj zodpoved-

nosť na ktorú tak často radi zabúdame. 
Smutný obraz našej doby. 

To, čo potrebujeme je celosídlisková, 
transparentná a konštruktívna diskusia 
vedúca k dohode na reálnych a usku-
točniteľných riešeniach, založených na 
dátach, po vzore iných miest. Nepo-
trebujeme vymýšľať tzv. „teplú vodu“, 
riešenia existujú. Iné mestá na Slovensku 
si týmto procesom už prešli a majú cenné 
skúsenosti. Ak to nebude riešiť teraz,  
o pár rokov nás tento problém veľmi 

rýchlo dobehne, lebo súčasný  
model je ekonomicky a aj ekologicky 
neudržateľný. To si všetci uvedomujeme. 
Týmto sa chceme zaoberať v nasledu-
júcich rokoch, spoločne s Vami. 

Pokračovanie tejto témy nájdete v ďal-
šom čísle občasníka KVaPka. V II.časti 
si povieme viac k našim legislatívnym 
možnostiam a povinnostiam, odpovieme 
si na otázku, čo bolo doteraz v tejto veci 
urobené zo strany samosprávy a načrt-
neme si možné riešenia situácie. 

Zombovu ulicu sme už začiatkom roka 
2019 označili spolu s poslancami za 
jednu z najproblematickejších lokalít 
na sídlisku KVP. Situácia s parkovaním 
tam bola dlhodobo neúnosná a my sme 
sa preto rozhodli konať. Vyčlenili sme 
finančné prostriedky na projektovú  
dokumentáciu, zamerali inžinierske siete 
a vyhlásili verejné obstarávanie.  
To všetko trvalo približne polroka.
 
Následne sme čakali na vyjadrenie 
dotknutých orgánov, teda mesta Košice, 
stavebného úradu ako aj Útvaru hlavného 
architekta. Byrokratické prekážky,  
vyjadrenia a povolenia sme riešili zhruba 
1 rok. Do toho prišla neočakávane pan-
démia a všetko sa opäť predĺžilo.  
Po získaní stavebného povolenia sme 
mohli konečne požiadať miestne zastu-

piteľstvo o vyčlenenie financií na samot-
nú realizáciu projektu. Autorom projektu 
je dopravný inžinier Pavel Titl. Nasledo-
valo vyhlásenie verejného obstarávania  
a výber zhotoviteľa.
 
S realizáciou stavby začala firma STRA-
BAG začiatkom augusta 2021. Výstavba 
mala v zmysle projektu trvať 3 mesiace. 
Na prelome mesiacov september a ok-
tóber boli práce ukončené v predstihu. 
Aktuálne je na Zombovej ulici k dispozícii 
58 legálnych parkovacích miest. Z toho 
36 je vybudovaných za použitia tech-
nológie tzv. ekorastra, teda vodoprie-
pustného povrchu, pretože myslíme aj na 
klimatické zmeny a inovatívne riešenia. 
Zvyšných 22 parkovacích miest je  
s asfaltovým povrchom. Pre korektnosť 
uvedieme, že všetky plochy z priepust-

ných povrchov sú úplné nové možnosti 
parkovania, zvyšné asfaltové sú plochy, 
kde vodiči parkovali nelegálne a riskovali 
pokutu. 

Ďalších 5 legálnych parkovacích miest 
vzniklo pred miestnym úradom  
rekonštrukciou vjazdu na Zombovu  
ulicu od Triedy KVP. 

Búrame bariéry  
na sídlisku
 
Po 30-tich rokoch pribudol v danej  
lokalite aj bezbariérový chodník  
a bezbariérový priechod pre chodcov. 
KVP-čko má tak opäť menej bariér  
a priechody sú dostupnejšie aj pre  
imobilných či mamičky s kočiarmi.  
To nie je všetko, v okolí parkoviska sme 
vysadili aj 14 nových stromov, pretože sa 
snažíme napĺňať našu víziu, a betónové 
plochy nahradzovať zeleňou.
  
Možno viac ako inokedy Vám ďakujeme 
za trpezlivosť. Ako môžete čítať, vybu-
dovanie parkoviska nie je jednoduchá 
vec. Trvá to v priemere tak 2 roky od 
myšlienky po realizáciu, najmä kvôli 
značnej administratívnej náročnos-
ti a byrokracii. Rovnaké peripetie nás 
sprevádzajú aj pri projekte parkoviska  
na Janigovej ulici a Čordákovej ulici, 
ktoré pripravujeme. Inak to, ale nejde.  
Aj tie najlepšie plány potrebujú svoj čas. 
A my ten náš budeme aj naďalej využívať 
v prospech zlepšenia nášho sídliska, 
bez ohľadu na dlhú cestu, ktorá k tomu 
niekedy vedie.

Na Zombovej ulici pribudlo 
nové parkovisko, zeleň  
aj bezbariérovosť
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Participatívny rozpočet

V myšlienke participatívneho roz-
počtu, ktorá vlani úspešne odštartovala 
svoju kapitolu na našom sídlisku sme 
sa rozhodli pokračovať aj v tomto roku. 
Podaných bolo 23 zaujímavých nápadov, 
z ktorých na základe rozhodnutia  
hodnotiacej komisie postúpilo do hlaso-
vania 7 občianskych projektov  
a 8 zadaní pre mestskú časť. 

Odovzdaných bolo dokopy 8 649 hlasov. 
O tom, ktoré projekty sa v roku 2022 
stanú realitou, ste rozhodli Vy.
Vyzerať to bude tak, že miestne zastu-
piteľstvo bude v rozpočte na rok 2022 
schvaľovať sumu 20 000 eur na realizáciu 
víťazných nápadov. Potom budú pod-
písané zmluvy s úspešnými predkla-
dateľmi projektov. Prostriedky sa budú 

rozdeľovať tak, ako minulý rok. Sumou 
do 2 000 eur podporíme 5 občianskych 
nápadov a sumou do 5 000 eur 2 zadania 
pre mestskú časť, ktoré realizuje samo-
správa.  

Celkové výsledky hlasovania nájdete  
na webovej stránke – www.sidliskokvp.
hlasobcanov.sk.

Originálne nápady  
KVP-čkárov opäť podporí  
participatívny rozpočet

Víťazné projekty 2. ročníka 

Dobudovanie športovísk  
na sídlisku KVP

Dovybavenie nového športového  
mobiliáru na víťazných ihriskách  
z minuloročného projektu.
Počet hlasov: 889

Spevnenie svahu a terénne úpravy 
pozdĺž chodníka medzi OC Prima  
a kostolom KVP

Touto úpravou sa spevní nestabilný 
svah a skrášli okolie pre občanov 
sídliska
Počet hlasov: 814

Komunitná záhrada

Vytvorenie záhrady pre obyvateľov 
KVP s možnosťou pestovania najmä 
zeleniny.
Počet hlasov: 643

Pohyb pre deti. Deti za pohyb

Realizácia športových dní v mater-
ských školách na sídlisku KVP
Počet hlasov: 841

TVORÍME oddychovú zónu (I. etapa)

Revitalizácia časti územia vnútro-
bloku spočívajúca v maľbe budovy.
Počet hlasov: 772

Klubovňa v pobočke KVP

Vytvorenie atraktívneho a účelného 
priestoru pre klubovú činnosť rôznych 
záujmových skupín
Počet hlasov: 462

Modernizácia existujúcej 
pumptrackovej dráhy

Dostupná bude pre všetkých  
v Dirtparku na Drábovej ulici
Počet hlasov: 609
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Čo je nové s projektmi  
z prvého ročníka?
V Drocárovom parku 
dostala ekológia 
zelenú 
Vďaka dotácii z participatívneho  
rozpočtu, ktorú získalo Dobrovoľnícke 
centrum Košíc vznikli v Drocárovom 
parku dve dažďové záhrady. Na ich tvorbe 
sa podieľali desiatky dobrovoľníkov.
Dažďové záhrady pomáhajú zlepšiť 
mikroklímu v letných horúčavách  
a ponúkajú pastvu nielen pre včely, 
vtáky či motýle, ale aj pre oči obyvateľov 
či návštevníkov sídliska. Ich úlohou je 
zbierať dažďovú vodu zo striech  
a spevnených plôch, kde môže zachytená 
voda vsiakať do zeme a dopĺňať záso-
by podzemnej vody a pomocou rastlín 
dažďovú vodu vyparovať zas do okolia. 
Tieto prírodné zlepšováky vznikli ešte 
v 90. rokoch a my sme radi, že konečne 
zavítali aj do nášho sídliska. 
Zelené témy sú na KVP vždy vítané  
a takéto projekty si zaslúžia podporu.

Umelecké graffiti 
maľby oživili stenu pri 
tenisovom kurte
Schátrané steny oporného múru v areáli 
tenisového kurtu, ktoré boli v dezolátnom 
stave sa premenili na umelecké dielo. 
Dnes ich zdobia graffiti maľby, ktoré 
pribudli z oboch strán. Za úspechom 
tohto projektu stojí Občianska platforma 
KVP Reprezent na čele s našim poslanom 
Mariánom Horenským, ktorý s týmto 
projektom uspel vo verejnom hlasovaní. 
Športom sa môžete inšpirovať priamo  

zo stien múru. Nájdete na nich ako hrať  
tenis, futbal či volejbal. Nie sú tam 
náhodou. Predstavujú tie disciplíny, ktoré 
možno robiť v našom Drocárovom parku. 
Autorom všetkých malieb je Martin Marko.  
Venuje sa tomuto druhu umenia a skrášliť 
staré steny mu trvalo približne mesiac. 
Jeho práca je dôkazom, že grafiity  nie sú 
iba o nevkusne pomaľovaných podchodoch 
či vlakoch. Ak do ich výroby na správnom 
mieste dáte srdce a cit pre dizajn, vznikne 
z toho skutočné umelecké dielo. 

Ovocný sad bude  
s oneskorením  
už na jar
Aj ovocný sad je jedným z víťazných pro-
jektov minuloročného participatívneho 
rozpočtu. Práce mali byť v tomto období 
už v plnom prúde, no zatiaľ sa nekonajú 
aj napriek tomu, že sme sa tomuto pro-
jektu začali venovať už na jar tohto roka. 
A to aj spolu s jeho predkladateľom Mar-
tinom Žecom, aj prizvanými odborníkmi. 
Ako prvé sme spoločne hľadali vhodnú 
lokalitu, keďže ovocný sad musí pozos-

távať z minimálne 30-tich stromov.  
Už tu nastali prvé komplikácie, keďže 
KVP je rozlohou malé, no husto obývané 
sídlisko. Na viacerých vytypovaných 
miestach sme narazili na problémy. 
Pozemok buď nebol v našej správe alebo 
tam už bola plánovaná iná investičná 
aktivita a prekážkou boli aj inžinierske 
siete. Po dohode sme preto ako vhodnú 
lokalitu vybrali územie pod Povrazovou 
a Stierovou ulicou blízko Myslavy, kde 
je utlmená doprava aj dostatok zelene. 
Ideálne miesto na zriadene oddychovo 
rekreačnej zóny. 

Na jeseň tohto roka sa však objavili 
okolnosti, s ktorými sme vôbec nerátali. 
Ide o nový územný plán mestskej časti 
Myslava, ktorý v lokalite počíta s vybu-
dovaním cesty, ktorá by mala slúžiť pre 
výstavbu nových domov. Tento problém 
sme začali riešiť s Útvarom hlavného  
architekta mesta Košice, kde sme  
nakoniec dospeli k dohode.
Ďalšou dôležitou skutočnosťou je aj 
plánovaná náhradná výsadba, ktorá je 
potrebná za výruby stromov pri niek-
torých našich projektoch. Podmienky 
určuje Okresný úrad, no dôležité je aj to, 
že táto výsadba je možná iba v mimo- 
vegetačnom období, teda sme limitovaní 
aj termínom, Sadiť môžeme najskôr  
až v marci budúceho roka.

Po stretnutí s predkladateľom projektu 
sme sa zhodli na strategickom riešení tak 
v prospech samotného projektu,  
ako aj záujmov mestskej časti. Ovocný 
sad zrealizujeme na jar budúceho roka 
ako časť náhradnej výsadby. Spojíme  
príjemné s užitočným a ešte aj  
ekologickým riešením. Výsledok  
poteší oči aj nos. 
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Predstavujeme Oddelenie 
výstavby a majetku

Jaromil Čop
Vedúcim oddelenia je Jaromil Čop, človek 
s takmer 10-ročnými skúsenosťami v do-
prave. Práve táto oblasť je jeho srdcovkou 
aj v rámci našej mestskej časti. Za jeden 
z najväčších problémov sídliska považu-
je parkovanie a preto od jeho nástupu 
hľadajú spolu so svojim tímom riešenia. 
Teší ho výstavba nového parkoviska na 
Zombovej ulici či vytlačenie dodávok 
spred obytných zón. Podľa jeho slov, 
urobia všetko preto, aby sa situácia 
zlepšila, no bez dostatočných financií  
to nepôjde. Na starosti má koordináciu 
úloh v rámci celého oddelenia, ktoré 
sa pod jeho vedením snaží meniť naše 
sídlisko k lepšiemu. Týždenne absolvuje 
niekoľko stretnutí na magistráte mesta 
Košice či Okresnom úrade. Ako hovorí 
„nie je čas sa nudiť“. Znie to možno jed-
noducho, no zodpovednosti je dosť. Tú 
nesie aj za svoj tím, ktorý sa snaží vždy 
stmeliť, aby im práca išla ako od ruky.  

Mária Absolonová
Za radosťou z nových detských ihrísk 
stojí naša kolegyňa Mária Absolonová. 
Výsledkom však predchádza dlhý pro-
ces. Na začiatok je potrebné zmapovať 
aktuálny stav, určiť vhodnú lokalitu, 
rozhodnúť sa akej vekovej kategórii bude 
detské ihrisko určené, a na základe toho 
následne vybrať vhodné prvky, dopadovú 
plochu a samozrejme výber zhotoviteľa. 
To však neznamená, že ihrisko je potom 
hneď hotové. Ako sama hovorí, najviac ju 
zamrzí posun termínov, ktoré však často 
závisia od okolností, ktoré, žiaľ, ovply-
vniť nevie. Rozhodujúcim faktorom sú 
samozrejme financie no úlohu zohráva  
aj počasie. Majku môžete okrem detských 
ihrísk stretnúť aj pri pieskoviskách, 
kontrole psíčkarov či výbere nového 
mobiliáru. Okrem toho sa zaoberá aj 
vydávaním stanovísk k vyhradeným 
parkovacím miestam.

Juraj Hankovský
V hľadáčiku tohto pána sú cesty  
a chodníky bez ohľadu na ročné obdobie. 
Zaoberá sa ich údržbou, monitoruje  
výjazdy, sleduje počasie, je v teréne skoro 

ráno aj v noci v zime. Vie o každej diere  
či poplátanom mieste, snaží sa robiť 
všetko pre súvislé opravy ciest. Tešia ho 
výsledky v rámci bezbariérových prístu-
pov aj lepšie priechody pre chodcov.  
S dobrým pocitom pozerá na komplexne 
opravenú Jasuschovu ulicu aj na prob-
lematický prepad na Čordákovej ulici, 
ku ktorému sa nikto roky nehlásil, no 
mestskej časti sa ho podarilo dať dokopy. 
V aktuálnom období zabezpečuje aj koor-
dináciu výjazdov v rámci zimnej údržby.

Monika Šalátova
Doprava a parkovanie zaujíma aj Moniku 
Šalátovú, ktorá sa týmto oblastiam  
aktívne venuje. Veľký kus práce odviedla 
pri obnove vodorovného dopravného 
značenia, kde bola v teréne od rána  
do večera. Okrem iného sa zaoberá aj  
posudzovaniu projektových doku-
mentácii a žiadosťami o získanie 
stavebného povolenia. Podarilo sa jej to 
napríklad pri komunitnej kaviarni, ktorá 
sa aktuálne stavia v Drocárovom parku. 
Podieľala sa aj na zabezpečení bezba- 
rierového prístupu do denného centra či 
tvorbe podkladov pre vyhlásenie verejnej 
obchodnej súťaže v rámci Senior domu. 
Radosť má aj z nového parkoviska na 
Zombovej ulici, ktoré sa aj po jej dlhom 
úsilí podarilo zrealizovať. Svoju agendu 
má rada, no energiu jej uberá vlna ne-
spokojnosti tých, ktorí nevidia,  
koľko práce je za každým výsledkom.

Mária Kopuničová
Pri pohľade na nové stromy i  kvety si 
už odteraz môžete spomenúť na Máriu 
Kopuničovú. Na ceste za zelenším síd-
liskom má nezastupiteľnú úlohu, venuje 
sa jej už 5 rokov. Z rukáva vysype všetky 
miesta, kde by mohol nájsť domov nový 
strom či kde by sa mohol vynímať pekný 
kvet.  Vyberá s odborníkmi druhovú stav-
bu, zabezpečuje harmonogram kosenia, 
orezov stromov a cez jej ruky prejde 
každá rastlinka na našom sídlisku.  
A to nie je teoreticky, stretnúť ju na jar 
pokojne môžete aj s lopatkou v ruke. 
Počas je pôsobenia na úrade sa dokázalo 
vysadiť tisíce kvetov a stovky stromov. 
Okrem toho má na starosti aktivačných 
pracovníkov, ktorým rozdeľuje úlohy  
a spolu sa starajú o to, aby bolo naše síd-
lisko vo všetkých jeho miestach čistejšie.  
Významným úspechom je podľa nej 
úprava okolia heliportu, kde pribudol buk 
lesný, aj nové lavičky či výsadba stromov 
pri Žihadielku. Na práci ju bavia výsled-
ky, ktoré pretrvajú roky až storočia.

Jarmila Balážová
Novou členkou tímu je Jarmila Balážová, 
ktorá sa sústredí na tvorbu projektových 
dokumentácií. Aktuálne sa zaoberá 
návrhom nového parkoviska, ktorý by  
v prípade dostatočného množstva fi-
nancií, mohol pribudnúť na našom  
sídlisku. Okrem toho na jej pleciach  
je aj posudzovanie projektových doku-

Na pleciach majú to, ako bude naše sídlisko vyzerať, či bude preplnené panelákmi alebo vkusne rozčlenené tak, aby mal každý 
svoj kútik domova, s ktorým bude spokojný. Ide o jedno z kľúčových oddelení miestneho úradu. Cez ruky im prechádzajú projekty, 
investície, no zaujíma ich aj stav našich nehnuteľností. Toto všetko zvláda 7 referentov a 1 vedúci, pričom ide o najpočetnejšie  
oddelenie v rámci úradu.
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Skvalitňujeme verejný priestor 
Snažíme sa skvalitňovať verejný priestor a zároveň uľahčiť našim obyvateľom navigáciu v rámci sídliska ako aj podávanie podnetov. 
Aj preto sme sa rozhodli osadiť nové informačné tabule. Sú farebné, nájdete ich na frekventovaných miestach a ich cieľom je  
podať základné informácie. Tabule sú vyhotovené v jednotnom dizajn-manuále a každá z nich má svoje opodstatnenie. Rozlíšené  
sú farebne, ružové sú umiestnené pred každým detským ihriskom, zelené pred športoviskami a žlte sú pred venčoviskami. 

Každá tabuľa  
s vlastným identi-
fikačným číslom
Okrem toho, že je na nich uvedený 
prevádzkový poriadok a informácie  
k užívaniu plochy, na každej tabuli je  
aj identifikačný kód. Štvormiestne číslo 
nájdete v pravom hornom rohu a má 
veľký význam. Prvá číslica označuje  
obvod, v ktorom sa plocha nachádza. 
Druhá číslica označuje typ verejného 
priestoru, 1 sú označené detské ihriská  
a športoviská, 2 venčoviská. Tretia a 
štvrtá číslica znázorňujú poradové číslo 
konkrétneho priestoru. 

Ak je napríklad ihrisko na Wuppertálskej 
ulici označené číslom 4103 znamená to, 
že ide o detské ihrisko vo štvrtom obd-
vode s poradovým číslom 3. Ide o lepšiu 
 identifikáciu plochy, na ktorej sa 
nachádzate. V prípade, že sa tam niečo 
stane alebo budete svedkom poškodenia, 
stačí ak zavoláte na miestny úrad  
a nadiktujete nám pridelené identi-
fikačné číslo a my budeme vedieť,  
o akú plochu ide. Zjednodušíme tým  
celý postup Vám a rovnako aj nám. 

Nemusíte sa obávať, aj napriek tomu, že 
bojujeme proti vizuálnemu smogu, toto 
je celkom iná šálka kávy. Tabule sú v jed-
notnom štýle podľa vizuálu MČ, nehýria 
zbytočnými farbami, ani textom navyše. 
Sú tú pre lepšiu identifikáciu verejných 
priestorov a pre ich farebné zjednotenie. 

Aj toto sú veci, na ktorých pracujeme  
v prospech nášho sídliska a jeho  
vizuálnej identity.

mentácií. Už počas školy sa venovala 
plánom a nákresom stavieb, na KVP 
však ako projektantka vidí, čo prospešné 
je možné zrealizovať na konkrétnom 
mieste. To ju podľa vlastných slov 
posúva ďalej a prináša radosť. Jej práca 
si vyžaduje mimoriadnu trpezlivosť, 
keďže na výsledky musí čakať. Skladá 
skladačku, v ktorej je každý dielik význa- 
mný, avšak úžitok má až celý obrázok. 

Iveta Urbanová
Keďže mestská časť má v správe alebo  
v nájme niekoľko nehnuteľností, je po-
trebné sa o nich starať. Táto agenda pri-
padla Ivete Urbanovej, ktorá zodpovedá 
za hospodárne využitie majetku mestskej 
časti a ochranu prevádzok. Zabezpečuje 
nevyhnutné opravy, údržby či potrebné 
revízie. Na pravidelnej báze komuniku-
je s nájomcami nebytových priestorov 
alebo pozemkov, s ktorými sa snaží nájsť 
schodné riešenie v záujme mestskej časti. 
Iveta je osoba, ktorá má veľkú zásluhu na 
odstránení reklamných plôch a vizuál-
neho smogu z nášho sídliska. Jej meno 

aj telefónne číslo už možno reklamné 
agentúry poznajú naspamäť, pretože  
s nimi pravidelne komunikuje  
a snaží sa nájsť cestu ako vyčistiť sídlisko 
od vizuálneho smogu.  Komunikácia je jej 
silná stránka, preto sa zároveň podieľa 
na tvorbe nájomných zmlúv. Aby sme 
nezabudli, aktuálne pracuje aj na tom, 
aby sa obnovili existujúce prístrešky 
MHD, na ktoré už doľahol zub času. 

Martina Sabolová
Správe majetku mestskej časti sa venuje 
aj Martina Sabolová. Na starosti má na-
jmä riešenie poistných udalostí, v rámci 
ktorých zabezpečuje celý rad potvrdení, 
žiadostí či zmlúv. Ak si myslíte, že ide 
o ťukanie do počítača od kancelárske-
ho stola, ste na omyle. Na jej práci ju 
baví pôsobenie v teréne. Je všade tam, 
kde vznikol problém, ktorý preverí.  
Okrem toho sa venuje údržbe striech na 
budovách, ktoré máme v správe alebo 
nájme. Dôležitú úlohu zohrávala v období 
testovania, kedy spolu s ďalšími zabez-
pečovala všetko potrebné, aby sa nákaza 

nešírila ďalej. Naspamäť už pozná všetky 
druhy ochranných aj dezinfekčných 
pomôcok ako aj každý kút testovacích 
miest na KVP. Podieľala sa na výmene 
starých okien za nové na budove OC IV  
a takisto na osadení klimatizácie v  
dennom centre ale i v budove úradu. 

Práce ako na kostole, čo  
poviete? Oddelenie výstavby  
a majetku má plne ruky práce  
v každom období, dokonca aj   
v tom najmenej očakávanom. 
Títo ľudia búrajú predstavu 
o úradníkoch, ktorí sedia vo 
vyhriatej kancelárii s kávou  
na stole. Niekedy ich v teréne 
vidieť viac ako na úrade.  
Ďakujeme im za ich prácu,  
robia ju najlepšie ako vedia.
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Zoznámte sa s mládežníckym 
parlamentom

Vnútroblok Hemerkova – 
Húskova by mohol byť lepším 
miestom pre život

Medzi košickými mestskými časťami 
ide o novinku, mládežnícky parlament 
na sídlisku KVP má za sebou už aj prvé 
zasadnutie. Zelenú mu dalo miestne 
zastupiteľstvo na svojom rokovaní, kde 
odsúhlasilo jeho štatút. Ide o apolitické 
združenie mladých ľudí vo veku od 12  
do 30 rokov s trvalým pobytom na sídli-
sku KVP.

„Naším hlavným cieľom je, aby sa názory 
a potreby mládeže dostali ku kompe-
tentným orgánom a zároveň, aby sme 
spoločne mohli hľadať riešenia na témy, 
ktoré nás zaujímajú,“ povedal predse-
da mládežníckeho parlamentu Matúš 
Nemec s tým, že spolupodieľať sa chcú  
aj na organizácii rôznych podujatí, revi-
talizácii športovísk, oddychových zón či 
detských ihrísk. „Budeme sa vyjadrovať 
k otázkam týkajúcim sa mládeže,“ dodal.

Za krátky čas svojho pôsobenia (či už 
v podobe neformálnej skupiny, ale-
bo ako mládežníckeho parlamentu) 
stihli realizovať významné aktivity. 
Úspešne sa zapojili do oboch ročníkov 

participatívneho rozpočtu, podali si 
žiadosť o členstvo v rámci Národného 
mládežníckeho parlamentu, nadviazali 
kontakt s celomestským košickým par-
lamentom mladých. Spoločne realizovali 
aktivitu pri príležitosti Dňa študentst-
va. Chystajú sa spolupracovať s Radou 
mládeže Košického kraja, pripomien-
kovali Stratégiu SR pre mládež na roky 
2021-2028 a pravidelne pomáhajú pri 
distribúcii občasníka KVaPka. Partici- 
povali aj na dobrovoľníckom podujatí 
Sadíme strom života. 

Mládežnícke parlamenty fungujú bežne 
nielen v zahraničí, ale už aj v mnohých 
obciach na Slovensku. Sú to porad-
né orgány miestnych zastupiteľstiev 
a starostov. My túto iniciatívu mladých 
ľudí vítame, pretože môžu ponúknuť iný 
pohľad na niektoré témy a tým prispievať 
ku konečným rozhodnutiam. 

Marián Horenský
poslanec miestneho zastupiteľstva

Veľa stromov, kvetinových záhonov, 
zaujímavých detských ihrísk a športo- 
vísk pre rôzne vekové skupiny oby-
vateľov. Aj takto by mohol po novom 
vyzerať vnútroblok medzi Hemerkovou  
a Húskovou ulicou.

Podrobný zámer projektu predstavili 
obyvateľom sídliska osobne jeho autori 
- architekt Miloš Hájnik spolu so svojou 
kolegyňou na ďalšom stretnutí zo série 
Spoločného plánu. Ako povedali, navrh-
nutá štúdia v sebe zahŕňa opatrenia na 
zmiernenie dopadov zmeny klímy  

a rešpektuje súčasné priestorové pomery 
a vzťahy.

Vnútroblok bude pre každého. Bezsta-
rostný čas si tam užijú najmenší, trošku 
športu a pohybu v ňom nájdu tínedžeri 
a poslúži aj pre všetkých, ktorí sa chcú 
prejsť a oddýchnuť si. Projekt aktuálne 
prechádza schvaľovacím procesom na 
meste Košice. V prípade, že získame 
všetky potrebné povolenia budeme sa 
uchádzať o jeho financovanie. Keďže ide 
o sumu 700 až 800-tisíc eur, budeme sa 
snažiť získať externé zdroje prostred-
níctvom operačných programov minis-
terstiev alebo iných rozvojových grantov.

Vážime si každého jedného z Vás, ktorí 
chodíte na naše stretnutia. Sme radi, 
že s Vami môžeme spoločne plánovať 
dôležité témy a rozhodnutia.

8060

62930

16770

75% dlažba
25% zeleň

50% dlažba
50% zeleň

25% dlažba
75% zeleň

príklady riešenia dlažby

promenádny chodník

napojenie na existujúcu zeleň

ZATRÁVŇOVACIA
DLAŽBA

Zatrávňovacia dlažba slúži na 
vytváranie pojazdných

zelených plôch pre automobily, 
odstavných

plôch alebo na zabezpečenie povrchu
vo svahovitých oblastiach; označuje sa 

tiež ako
ekodlažba alebo vegetačná dlažba.

zachováva prirodzený kolobeh vody

znižuje prehrievanie okolia v lete

stabilizuje terén

zabraňuje eróznym procesom

je ekologickým spôsobom vytvárania 
pojazdných či odstavných plôch

vizuálne príťažlivejšia

väčší podiel zatrávneneho priestoru

možnosť dočasného položenia a 
následného rozobratia

MHA VEREJNÝ PRIESTOR KVP
HEMERKOVA, KVP KOŠICE
04/2021

INVESTOR:

SPRACOVATEĽ:

mestská časť KVP Košice

MHA, s.r.o., Ing. arch. Miloš Hájnik
Okulka 18/38, 093 01 Vranov n./Topľou

VYHOTOVIL:
FORMÁT:
MIERKA:

miloš hájnik architekti

Ing. arch. Miloš Hájnik
A3

DAŽĎOVÁ ZÁHRADA
ŠTÚDIA
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Poslanecká SMS

Čo sa podľa vás podarilo v 
tomto roku a na čo by sa mala 
MČ sústrediť v roku 2022?
Dávid Karľa
Usilovnú prácu miestneho úradu  
v prospech nášho sídliska vnímam každý 
rok intenzívnejšie a teší ma, že parti- 
cipuje aj verejnosť svojimi zadaniami, 
hlasovaním alebo podnetmi. O výsled-
koch sa môžeme pravidelne dozvedieť aj 
na FB stránke MČ KVP. Pevne verím, že  
v roku 2022 sa bude napredovať v nasto-
lenom tempe, ktoré dúfam spríjemnia aj 
rôzne kultúrne či iné verejné podujatia. 

Iveta Adamčíková
Pre mňa je veľkým úspechom, že cesta 
J. Pavla II. je zrekonštruovaná, opravené 
sú aj ďalšie cesty, chodníky a pribudli aj 
parkovacie miesta. Prebieha rekonštruk-
cia bývalého “Džemo” baru, pribudlo 
nové multifunkčné ihrisko v Drocárovom 
parku a konali sa aj zbierky šatstva. Pre 
mňa je cieľom do ďalšieho roka vyrieše-
nie “ Senior domu”, aby sme mohli 
poskytnúť služby našim seniorom.

Roman Matoušek
S prihliadnutím na pandemickú situáciu 
sa nám podarilo toho urobiť naozaj veľa. 
Zorganizovali sme 2 veľké letné akcie, 
obnovili ďalšie cesty a chodníky, vytvo-
rili nové ihriská na Cottbuskej ulici ale aj 
vybudovali nové parkovisko na Zom-
bovej. Dokončujeme komunitnú kaviareň 
v Drocárovom parku a rozširujeme aj 
kamerový systém. Do roku 2022 vchád-
zame pripravení s novými projektmi, 
držte nám palce.

Martin Boritáš
Teší ma, že v MiZ i na MiÚ máme schop-
ných ľudí, vhodných ako sa hovorí do 
koča i do voza. Pán Boh keď stvoril člove-
ka tak mu dal dve uši a iba jedny ústa, aby 

sme mohli počúvať 2 x viac ako hovoriť. 
Snažíme sa o to aj my, a preto pripravo-
vané aktivity v našej MČ v maximálne 
možnej miere vopred komunikujeme  
s verejnosťou. Sme jedna veľká rodina  
a ja si želám, aby tomu tak bolo aj v r. 2022.

Peter Korim
MČ sa toho podarilo v tomto náročnom 
roku skutočne veľa, vybudovanie multi-
funkčného ihriska v Drocárovom parku, 
takmer hotová revitalizácia „Džemo 
baru“, výmena súvislých asfaltových 
povrchov ciest na KVP, realizácia časti 
promenádneho chodníka. V budúcom 
roku bude v prvom rade dôležité mať 
dostatok financií, ale ako sledujem  
chaotické opatrenia vlády v oblasti 
ekonomiky, tak som skeptický.  
Hlavne nech sme všetci zdraví.

Marián Koszoru
Z mnohého spomeniem najmä parko- 
visko Zombova, ďalšie zrekonštruované 
cesty a chodníky, letné festivaly, nové 
ihriská a športovisko, komunitnú kavia- 
reň, nové stromy, či kamery. Zvládli sme 
aj sčítanie a pomohli zbierkami i dobro-
voľníctvom. Všetko posunulo KVP vpred. 
V roku 2022 by sme sa mali pred voľbami 
sústrediť najmä na dokončenie rozbeh-
nutých projektov.

Milan Pach
Víťazné občianske projekty z Partici-
patívneho rozpočtu, rekonštrukcia  
a výstavba ihrísk v Drocárovom parku, 
výsadba ďalších stromov, rekonštrukcia 
pešej zóny pri Jednote, výstavba par-
kovísk na Zombovej, oprava ciest na 
Dénešovej, Húskovej a Zombovej ulici, 
atď. V budúcom roku bude dôležité za- 

merať sa na začatie skutočnej rekonštruk-
cie Senior domu a rozrobené projekty.

Marián Podolinský
Nové parkovacie miesta s ekorastrom, 
nové unikátne hracie prvky pre deti, 
posadili sme desiatky stromov naprieč 
sídliskom, zrealizovali ďalší ročník 
participatívneho rozpočtu, vybudovali 
futbalové ihrisko so šatňou, finišujeme 
komunitnú kaviareň. Myslím, že ako 
MČ aj napriek ťažkostiam postupujeme 
správnym smerom a v podobnom duchu 
budeme pokračovať aj v roku 2022.

Marián Horenský
Príprava a realizácia pokrokových pro-
jektov. Aj to bol rok 2021. Po mnohých 
rokoch sa podarilo vybudovať multi-
funkčné ihrisko, príkladom dobrej praxe 
sú komunitné projekty, ktoré vznikli 
vďaka participatívnemu rozpočtu a svoju 
činnosť zahájil aj Mládežnícky parlament. 
Nemožno opomenúť zrekonštruované 
cesty, chodníky, nové parkovisko na 
Zombovej, ale aj novú výsadbu stro-
mov. Aj v roku 2022 sa majú obyvatelia 
sídliska na čo tešiť, či už sa jedná o nové 
projekty, alebo podujatia.

Marián Mikulišin
Z môjho pohľadu sa podarilo zre-
konštruovať úseky najkritickejších ciest 
a chodníkov a doplnilo sa aj osvetlenie. 
Myslím si že pod vedením pána starostu, 
zamestnancov úradu a poslancov bolo 
veľkou snahou zabezpečiť fungovanie 
MČ, pričom nám obmedzenia pre COVID 
19 oklieštili rôzne aktivity. Bol by som 
rád, keby v nasledujúcom roku mohol  
v tomto zložení pokračovať rozvoj nášho 
sídliska. 
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Zo života sídliska

Nová ekozóna skrášlila  
okolie školy

Predvianočný čas  
v MŠ Dénešova 

Cena mesta 
poputovala  
aj na KVP

Vďaka Fondu zdravia mesta Košice sa 
Základná škola Drábova 3 zapojila do 
projektu “Zdravé prostredie na školách“. 
Dotáciu, ktorú získala, použila na úpravu 
okolia školy, a to vybudovaním tzv. 
ekozóny. Na jej realizácii sa podieľali 
učitelia a žiaci spolu s celými rodinami. 
Spoločne upravili terén, vysadili nové 
rastliny a vytvorili senzorický chodník. 
Priestor sa bude celoročne využívať a deti 
sa naučia ako sa starať o rastliny, stromy 
či pôdu. Cieľom vybudovania tejto zóny 
bolo priniesť im vhodný priestor na 
trávenie voľného času s ohľadom na našu 
prírodu. Z projektu sa podarilo vybudo-
vať aj domček pre hmyz či osadiť nové 
lavičky.

Na najkrajšie sviatky v roku sa v MŠ 
Dénešova pripravujeme tradične každý 
rok. Snažíme sa, aby si naše deti užili 
čarovnú atmosféru Vianoc čo najviac. 
Neodmysliteľne nesmie chýbať stret-
nutie s Mikulášom, na ktorého detičky 
netrpezlivo čakajú. V sprievode anjelika 
nás predvianočne naladili aj tento rok  
a samozrejme obdarovali deti balíčkami. 
Našim cieľom je u detí rozvíjať okrem 
iného aj vzťah k tradíciám, zvykom, 
remeslám a rozširovať ich poznanie o 
slovenskej ľudovej kultúre, ktorú chceme 
v našej materskej škole  

zachovávať. V ľudovom tóne sme pre deti 
pripravili ,,Vianočnú pekáreň“,  
v ktorej sa oboznámili s tradíciami 
Vianoc, ku ktorým patrí aj vianočné 
pečenie medovníkov. S radosťou sa deti 
zapájali do edukačných aktivít, kreslili  
v múke, ozdobovali medovníčky, spievali 
vianočné koledy a nechýbal ani tanec. 
Radosť v detských očiach nám nič nena- 
hradí. Keďže je čas obdarúvania, deti  
a rodičov čaká ešte vianočné prekvapenie. 
 

Adela Smetanová,
riaditeľka MŠ Dénešova

Za zásluhy v športovej oblasti a za 
úspešnú domácu i zahraničnú repreze- 
ntáciu vo florbale získal ocenenie mesta 
Košice aj rodák z nášho KVP a to Michal 
Dudovič. Vzhľadom na to, že bol v tom 
čase zahraničí, cenu za neho prevzal jeho 
otec. 

Michalovi želáme ešte veľa úspechov 
a ďakujeme, že prispieva k prosperite 
športového života v celom našom meste.
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Zo života sídliska

Nové VZN o podmienkach 
držania psov v platnosti
Všeobecne záväzné nariadenie sa 
vzťahuje na každú fyzickú a právnickú 
osobu, ktorá je držiteľom psa alebo 
osobu, ktorá psa vedie. V katastrálnom 
území mestskej časti je voľný pohyb psa 
zakázaný na všetkých verejných  
a verejne prístupných priestranstvách 

nachádzajúcich sa v intraviláne mestskej 
časti, okrem miest určených na venčenie 
psov (bližšie mapa). Držiteľ psa, resp. 
osoba, ktorá psa vedie, musí mať so 
sebou vhodný prostriedok na odstráne-
nie psích výkalov a tieto po odstránení 
z verejného priestranstva umiestniť do 

nádoby na zmesový komunálny odpad 
alebo do nádob určených na psie výkaly.
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Vianoce

Sídlisko rozžiarila vianočná 
atmosféra

Prajeme Vám spokojné, láskou  
a porozumením naplnené  

vianočné sviatky.

Najkrajšie sviatky roka sme Vám chceli 
spríjemniť našim obľúbeným podu-
jatím, a to Vianocami na KVP. Žiaľ, ani 
v tomto roku ich pre Vás vzhľadom na 
pandemickú situáciu nebudeme môcť 
zorganizovať. Veľmi nás to mrzí, no 
nemôžeme si dovoliť vystavovať Vás ani 
nás žiadnemu riziku. 

Chceli sme Vám však ozvláštniť toto  
obdobie a preto sme sa rozhodli  
investovať viac do vianočnej výzdoby. 
Vianoce vám spríjemnia vločky, hviezdy 
ale i mnoho iných symbolov rozmiestne- 
ných po celom sídlisku. Odfotiť sa 
môžete pri svetelnej bráne s našim 
logom, ktorú nájdete pri miestnom 
úrade.


