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Aktuálne informácie

Milí KVP-čkári,

verte mi, rád by som už začínal  
tento príhovor inak, ako poukázaním 
na súčasnú pandemickú situáciu, no 
sám s veľkou vážnosťou sledujem nielen 
koaličné napätie, no hlavne avizované 
nariadenia Vlády SR. Opatrenia sa menia 
zo dňa na deň zrejme preto, že tie  
doterajšie nezaberajú a svedčia o tom 
plné nemocnice po celom Slovensku 
a denné štatistiky nakazených, v horšom 
prípade tých, čo vírusu podľahli.  
Poviem vám, aj mňa to znepokojuje a tak 
ako vy, aj ja mám obavy o svoju rodinu 
a blízkych. Jednoducho sme v tom všetci 
spoločne.

Pri všetkých tých koronových správach, 
ktoré denne počúvame, by som sa s vami 
rád podelil o jednu milú príhodu, ktorá 
mi dodala nádej a úprimnú radosť. 
Začiatkom roka som sa dozvedel, že 
jedna z našich obyvateliek oslavuje 
neuveriteľných 102 rokov. Hneď som si 
pomyslel, že tento špeciálny sviatok si 
zaslúži pozornosť. Keďže sú vzhľadom na 
epidemiologické opatrenia všetky oslavy, 
ako aj podujatia pozastavené, rozhodol 
som sa jej poslať blahoželanie domov.  
Po pár dňoch som na moje prekvapenie 
našiel na stole list ja. Vlastnoručne ho 
napísala naša 102-ročná oslávenkyňa, 
ktorá mi v ňom tiež popriala to najcen-
nejšie, zdravie. Nenechal som sa zahan-
biť a klávesnicu počítača po dlhom čase 

vystriedalo pero. Odpísal som, tak ako 
sa patrí. Toto gesto babičky ma motivo-
valo k tomu opäť sa pozbierať a veriť, že 
to bude dobré, iba to chce ešte čas a kus 
ľudskosti. Dobré veci sa predsa dejú aj 
počas pandémie. 

Rovnako, veci nezastali ani na našom 
sídlisku a my máme chuť ho zveľaďovať 
za každých okolností, púšťame sa do 
nových projektov a na stole máme aj 
ďalšie zaujímavé investície. Jednou z nich 
potešíme hlavne mamičky s deťmi, 
v Drocárovom parku vznikne komunitná 
kaviareň. Najmenší sa zas môžu tešiť na 
nové ihrisko na Cottbutskej a športovci 
na multifunkčné ihrisko v Drocárovom 
parku. Cyklistov zas potešíme novými 
cyklochodníkmi, ktoré projektujeme 
a budú pre túto komunitu veľkým príno-
som. A nezabudli sme ani na vodičov a aj 
v tomto roku pokračujeme so súvislými 
opravami ciest. Čaká nás i niekoľko pro-
jektových dokumentácií na revitalizácie 
vnútroblokov a stavebné úpravy podstúpi 
aj zasadačka miestneho úradu. 

Želám vám, aby ste sa aj vy tešili 
z maličkostí a každého malého úspe-
chu, no takisto neprestali plánovať aj 
veľké veci. Pretože ja verím, že koronu 
spoločne prekonáme a časom pominie. 
Život ale pôjde ďalej a my sa budeme 
môcť tešiť z napĺňania našich snov. 

Ladislav Lörinc

Ladislav Lörinc
starosta@mckvp.sk

Príhovor
starostu
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Aktuálne informácie

Aj napriek tomu, že aj na testovanie sú 
rôzne názory a nie všetci ho pokladajú 
za užitočné, aj v našej mestskej časti 
odhalilo množstvo pozitívne testovaných 
ľudí. Okrem tých, ktorí si z neho domov 
odnášali potvrdenie s pečiatkou alebo 
karanténu, opäť ukázalo aj silu dobro-
voľníkov a organizátorov, ktorí si s ním 
počas štyroch týždňov snažili poradiť 
najlepšie ako vedeli. 

Od 8.1.2021 – 7.2.2021  bolo na sídlisku 
KVP spolu otestovaných 32 496 ľudí, 
pozitívnych z toho 290 ľudí. Testovanie 
prebiehalo na 7 odberových miestach: 
Výmenník Wuppertálska, Miestny úrad – 
zasadačka/budova aktivačných pra-
covníkov, ZŠ Janigova, Starozagorská, 
Lechkého, Drábova.
V prvej línii boli okrem zamestnancov 
samosprávy, desiatky zdravotníkov, 
dobrovoľníkov, administratívnych 
pracovníkov, ktorí sa postarali o bez-
problémový priebeh plošného testovania. 
Všetkým zúčastneným patrí obrovská 
vďaka. Aj napriek vyššiemu riziku nákazy 
neváhali pomôcť ani samotní KVP-čkári.  

„Samozrejme, bolo to vyčerpávajúce 
tak po fyzickej ako aj psychickej strán-
ke. Sám som sa nakazil počas prvého 
celoplošného testovania. Aj napriek tomu 
som však po prekonaní COVIDU -19 
neváhal opäť nastúpiť do prvej línie.  
To, čo v rámci testovania stále robíme 
pre ľudí, je pre nás veľkým za-
dosťučinením, pretože vedieť aktuálne 
svoj zdravotný stav je to najdôležitejšie,“ 
hovorí po svojej skúsenosti s testovaním 
Mário Petrík, študent 5.ročníka Lekárskej 
fakulty v Košiciach, ktorý pomáha ako 
zdravotník. 

Čo prinieslo januárové plošné 
testovanie

Zmena systému  
testovania
Od pondelka 15.februára došlo na základe 
rozhodnutia mesta Košice k zmene 
systému testovania. Po novom ho už 
nezabezpečujú samosprávy ale prebieha 
prostredníctvom mobilných odberových 
miest (MOM).

Na sídlisku KVP sú aktuálne k dispozícii  
3 mobilné odberové miesta (MOM).

Výmenník Wuppertálska
Pondelok - Nedeľa | od 8:00 do 17:00

ProCare poliklinika (Jána Pavla II. 5)
Pondelok - Sobota |  od 8:00 do 16:00

Poliklinika Cottbuská (prízemie v zadnej 
časti budovy, vchod z parkoviska)
Pondelok - Nedeľa | od 8:00 do 17:00

Objednávkový systém
Na všetky MOM-ky je možné objednať  
sa prostredníctvom stránky -  
korona.gov.sk

Objednávate sa na konkrétnu MOM-ku  
v konkrétny deň. Čas testovania si nevy-
beráte, bude vám pridelený. Pri objed-
návaní si skontrolujte svoje telefónne 
číslo, aby bolo uvedené správne.

Zoznam všetkých mobilných odberových 
miest v Košiciach nájdete na webovej 
stránke  
https://www.health.gov.sk/?ag-mom

Ak ste neboli spokojní, prosíme,  
všetky svoje podnety adresujte priamo 
zriaďovateľom MOM.  MČ vám v riešení, 
žiaľ, nepomôže, keďže to nespadá do jej 
kompetencií.

To, ako sa mení situácia v jednotlivých 
regiónoch/okresoch a čo to v praxi 
znamená, vám počas najbližších týždňov 
prezradí COVID - automat  
https://korona.gov.sk/koronavi-
rus-na-slovensku-v-cislach/. Dáta sa v 
ňom aktualizujú každý týždeň, stačí len 
sledovať jeho vývoj a robiť všetko preto, 
aby bolo celé Slovensko na mape vo 
svetlejších farbách.

Miestny úrad je pre 
verejnosť otvorený
Pandemická situácia stále trvá, no svet 
sa nezastavil. Úradníci na miestnom 
úrade pracujú aj preto, aby vám pomohli 
s bežnými vecami ako evidencia  
či overovanie. Všetci si musíme aj naďalej 
opatrovať svoje zdravie, preto vás  
chceme požiadať, aby ste zamestnan-
cov úradu navštívili iba v nevyhnutných 
prípadoch, ak na riešenie vášho prob-
lému nepostačuje emailová komuniká-
cia či telefonát. Chápeme, že niekedy je 
potrebný osobný kontakt, aj ten sa dá 

absolvovať s dezinfekciou, odstupom 
a rúškom, ďakujeme. 

Úradné hodiny pre verejnosť:  
Pondelok: 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00 

Streda: 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00 
Piatok: 8:00 - 12:30

Odporúčame vám vopred si dohodnúť  
termín vybavenia na uvedených 
telefónnych číslach:  

Osvedčovanie podpisov a listín:  
055/789 06 15
Evidencia pobytu občanov:  
055/789 06 18

Kancelária 1.kontaktu, evidencia psov, 
rybárske lístky:  
055/789 06 10

Pri vstupe do budovy miestneho úradu 
je potrebné preukázať sa negatívnym 
výsledkom RT-PCR testu alebo  
antigénového testu, ktorý nie je  
starší ako 7 dní. 

V prípade tvrdého lockdownu sa aj my 
budeme musieť prispôsobiť novým 
opatreniam, od ktorých bude závisieť 
fungovanie miestneho úradu.



Rozhovor

Rozhovor  
s Máriou 
Neveziovou

Čo robia seniori počas pandémie? 
Čomu novému sa priučili a naopak, 
čo im najviac chýba? Za všetkých 
sme sa porozprávali s jednou z nich 
a to priamo vedúcou denného  
centra, ktoré navštevuje takmer 
stovka seniorov z celého sídliska.
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Rozhovor

Začneme zľahka, no predsa s dôležitou 
otázkou, ako sa máte?
Popravde, tak všelijako, niekedy lepšie, 
inokedy mi je smutno, ale začína jar 
a lúče slnka vedia všetkých prebudiť.  
Tak ako všetci aj ja už som si zvykla byť 
doma, na druhej strane sú dni, kedy ma 
to ubíja viac. A hlavne ma trápi pohľad do 
zrkadla, pandémia mi dožičila nejaké to 
kilečko navyše. 

Ako vás ovplyvnil uplynulý rok?
Za ten rok sa mi zhoršil zdravotný stav, 
bolia ma nohy, kĺby, svaly a nemôžem 
chodiť na rehabilitácie, ktoré by mi  
pomohli. My, seniori, potrebujeme 
v tomto veku hlavne pohyb, takýmto  
štýlom nám môže ochabnúť svalstvo. 
Preto aj ja využívam čas, kedy môžem 
aspoň nachvíľu vyjsť von a precvičiť telo. 

Ste v kontakte s niekým z klubu seniorov?
Asi pred dvoma týždňami som sa stretla 
s Betkou Černickou. Stretli sme sa na 
ulici, tak sme si dali aspoň spoločné 
„kolečko“ okolo bloku a poviem Vám, 
že som si to užila. Toto náhodné stret-
nutie mi spríjemnilo celý deň.  Ostatných 
kolegov z centra  som naposledy videla 
minulý rok koncom augusta na koncerte 
Petra Stašáka. Odvtedy na nich myslie-
vam každý deň, no osobne sme sa pre 
dobro nás všetkých ešte nestretli. 

Našli ste spôsob ako ich kontaktovať?
Ja mám dobrý paušál, tak veľa volám,  
najmä rodine. (smiech) Postupne  
obvolám aj každého z klubu podľa  
abecedy a zisťujem ako sa má, čo má 
nové a snažím sa ich samozrejme povz-
budiť do ďalších dní. Niektorí si medzi 
sebou aj mailujú, tí, čo majú internet 
a vedia sa v tom pohybovať.

Ako je to s vami, využívate informačno 
komunikačné technológie? 
Je dobré byť v obraze, ale nechcem, stačí 
mi, že v telke je všade samá korona, 
 nepotrebujem o tom ešte aj čítať na 
internete. Ja radšej čítam knihy. Aj 
našim seniorom stále prízvukujem, 
aby čítali, aby sa naďalej vzdelávali 

a robili veci, ktoré ich tešia. Veľmi rada 
mám Harlekýnky, teraz ale čítam knihu 
s názvom „Cudzia krv“ od spisovateľky 
Andrey Coddington a odporúčam ju 
všetkým.

Ako využívate pandemickú dobu, začali 
ste sa venovať niečomu novému?
Začala som si viac variť a zdravšie. Niek-
torí seniori začali doma cvičiť, tí, čo sú 

dvaja sa vrátili k hraniu  spoločenských 
hier, je im predsa trošku veselšie. My,  
čo sme sami, čas si spríjemňujeme poz-
eraním televízie. Ja osobne   
najradšej pozerám seriály z lekárske-
ho a právnického prostredia. To je aj 
v súčasnosti stále aktuálne, pamäť  
si zas precvičujem pri vedomostných 
súťažiach. Teraz bola zima a tá nám 
bránila vo viacerých aktivitách, potom  
sa skoro zotmelo a to bolo ubíjajúce. 
Teším sa na jar, ktorá určite prinesie  
aj poriadny kus svetla do našich stereo-
typných životov. 

Chýbajú vám pravidelne stretnutia 
v dennom centre?
Ach, a ako. Pre väčšinu z nás to bol jediný 
sociálny kontakt. Minule sme sa v telefóne 
„smiali“, lebo sme hovorili, že výťahu do 
denného centra sa my už nedožijeme.  
A aj sme sa dožili a nemôžeme tam chodiť. 
Veľmi nám to všetkým chýba, ale verím, 
že sa to ešte v tomto roku zmení. 

Rozmýšľali nad nejakými novinkami, 
ktoré by ste chceli zaviesť, keď sa do 
centra opäť vrátite?
Veľmi by som chcela, aby sa pokračovalo 
v lekárskych prednáškach. Bolo to niečo 
nové a veľa sme sa dozvedeli, keďže stále 
prišiel nejaký odborník a témy sa strie-
dali. Tešíme sa už aj na naše obľúbené 
tanečné zábavy ako aj spoločné aktivity. 
Či už opekačky, výlety alebo športové 
turnaje. Popravde, ani teraz nejde o to,  
čo by sme chceli vylepšiť, skôr o to, aby 
sme sa mohli už konečne stretnúť.  
A potom nám bude hneď lepšie. 

Čo urobíte ako prvé, keď toto celé  
pominie?
Vyberiem sa na kávu do mesta, hoci 
aj sama. Teraz sú sťažené podmienky 
a aj cestovanie v MHD pre nás seniorov 
predstavuje riziko. Musím ale pochváliť 
seniorov z KVP, že sú naozaj zodpovední 
a nikam nechodia, myslia na to, že sú 
riziková skupina a patrične sa chránia. 
Tak to má byť.

Aj keď máte zdravotné problémy,  
vyzeráte byť pozitívne naladená.  
Odkiaľ čerpáte energiu?
To sa len zdá. Aj ja mám ťažké dni, kedy 
si poplačem, asi ako každý, mladší 
či starší. Ale potom si poviem, že sa 
nesmiem opustiť, zavolám vnukom, 
kamarátkam a hneď mi je lepšie. Snažím 
sa zamestnať si mozog po celý deň, 
nech mám menej času na rozmýšľanie 
o negatívnych veciach. Pomáha mi 
aj hudba, najradšej mám jemné 
melódie, vtedy úplne vypnem hlavu. 
A to odporúčam aj všetkým ostatným, 
nezúfajte, sme všetci na jednej lodi. Náš 
život sa vráti do normálu, ešte vyčkajme. 
Dávajte na seba pozor, nech sa čoskoro 
vidíme v dennom centre. 

Musím pochváliť se-
niorov z KVP, že sú 
naozaj zodpovední a 
nikam nechodia, mys-
lia na to, že sú riziková 
skupina a patrične sa 
chránia.
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Zo života sídliska

KVP-čkári ukážte sa a dajte 
o sebe vedieť pri sčítaní  
obyvateľov

Ak sa pýtate, na čo je dobré vypĺňať ďalší 
formulár, v ktorom sa vás pýtajú nudné 
otázky, radi vám predstavíme, o čo ide 
a na čo je dobré prezradiť , že žijete na 
sídlisku KVP.

Sčítanie má svoju históriu a je potrebné 
kvôli demografickým údajom. Kľúčové je 
však uviesť, kde žijete.  Na jej fungovanie 
našej mestskej časti  dostaneme od štátu 
presne toľko peňazí, koľko z vás sa pri 
sčítaní obyvateľov prihlási k trvalému 
pobytu na KVP. Podľa údajov zo sčítania 
sa totiž rozdeľujú podielové dane. Tieto 
financie tvoria väčšinu príjmov našej 

mestskej časti. Využívame ich napríklad 
na opravy ciest, chodníkov, detské 
ihriská, krajšiu zeleň či  spoločenské 
podujatia. Čím viac obyvateľov  
s trvalým pobytom na KVP - tým viac 
peňazí môžeme na našom sídlisku  
preinvestovať.

 Ak tu aj nemáte trvalý pobyt ale bývate 
tu, pri sčítaní prosíme uveďte, že máte 
KVP ako „miesto súčasného pobytu“. 
Zrátavajú sa aj všetky deti, ktoré sa  
narodili do 31.12.2021.

Keďže sčítanie obyvateľov sa realizuje 
aktuálne tak, že obyvateľ sa sčíta sám 
vyplnením elektronického formulára, 
žiaden sčítací asistent či komisár  
obyvateľa nenavštevuje. Buďte preto 
opatrní a nenaleťte v tejto veci žiadnym 
podvodníkom.

Ak sa z rôznych dôvodov nemôžete sčítať 
sami, ani s pomocou blízkej osoby  
(napr. seniori, imobilní, zdravotne  
postihnutí, digitálne vylúčení a pod.), 
vaše sčítanie zabezpečí mestská časť  
v rámci dosčítavania obyvateľstva.

Vzhľadom na medializované aktivity 
falošných asistentov je však aktuálne 
zákaz asistovaného sčítania až do konca 
marca.

Presný termín dosčítavania pre Mestskú 
časť Košice – Sídlisko KVP bude stano-
vený na základe rozhodnutia predsedu 
Štatistického úradu SR a bude priamo 
závislý od vývoja pandemickej situácie  
v našom územnom obvode. 

Koncom vlaňajšieho decembra pribudlo 
na Moskovskej triede kovové srdce. Je 
veľké asi 180 x 210 cm a aj napriek tomu, 
že je z kovu, nikdy neochladne, pokiaľ 
sa pri ňom zastavíte a vhodíte do jeho 
útrob plastový vrchnáčik. Srdce totiž 
slúži ako zberné miesto pre vrchnáky 
z PET fliaš. Má aj ďalšiu symboliku, jeho 
dizajn je prispôsobený logu sídliska, čím 
je špecifické a neprehliadnuteľné.  
Nájdete ho v blízkosti autobusovej 
zastávky MHD. 

Tento projekt sa samospráve podarilo 
zrealizovať vďaka aktívnym obyvateľom 
a miestnym podnikateľom, ktorí ho 
finančne podporili. Patrí im za to veľká 
vďaka. „Už dávnejšie vznikla myšlien-
ka, akým spôsobom zbierať vrchnáky 
z nápojov tak, aby to bolo prístupné 
širokej verejnosti v akomkoľvek čase. 

V mestách po celom Slovensku sa začali 
na tento účel objavovať rôzne kovové 
nádoby v tvare srdca. Jedna z nich sa 
objavila aj na sídlisku Ťahanovce. Keď 
sa rozprúdila debata na túto tému v KVP 
komunite, myšlienka sa mi zapáčila 
a dostala som nápad. Nezáväzne som  
oslovila kamaráta a ďalších známych, 
ktorí podnikajú, či by v tomto pande- 
mickom čase neprispeli na dobrú vec. 
Podarilo sa, a tak sme v spolupráci  
so samosprávou jedno kovové srdce  
umiestnili na Moskovskú ulicu. A to 
dokonca v tvare loga sídliska KVP,“ 
uviedla iniciátorka projektu Michaela 
Debnárová. 

Vyzbierané plastové vrchnáčiky budú 
následne využité na charitatívne účely  
a ďalšiu podporu ľuďom, ktorí to potre-
bujú. Pomáhať je jednoduché, a to KVP-

čkári potvrdili už niekoľkokrát. Tento raz 
vás to bude stáť len odloženie vrchnáčika 
a malú prechádzku k srdcu sídliska.

Upozorňujeme na  
falošných sčítacích 
asistentov

Srdce z kovu nie je chladné, bude  
pomáhať tým, ktorí to potrebujú 

Elektronické sčítanie obyvateľov 
sa začalo 15. februára a potrvá  
do 31. marca 2021.  
Sčítavate/me sa sami  
prostredníctvom elektronického 
formulára, ktorý nájdete na  
stránke www.scitanie.sk.
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Vedeli ste, že vo fontáne 
nám žije zákonom chránený 
živočích?

ZŠ Mateja Lechkého medzi 
Výnimočnými školami

Medzi projektovými dokumentáciami, 
ktoré sú naplánované na tento rok je 
aj revitalizácia okolia našej fontány.   
Keďže odhadovaná suma na celkovú 
rekonštrukciu spolu s jej okolím je 
800 000 až 1 000 000 eur, našou snahou 
bude získavanie externých finančných 
zdrojov z dotačných programov. Fontáne 
chceme vrátiť život a obyvateľom sídliska 
zas priniesť oddychovú zónu aj miesto 
vhodné na stretnutia či podujatia. 
Mestská časť fontánu vlani už provizórne 
spustila vo vyčlenených hodinách  

počas horúcich dní a víkendov.  
Riadna prevádzka však nebola možná, 
vo fontáne totiž žije zákonom chránený 
živočích ropucha zelená. Po konzul- 
táciách s ochranármi na základe výzvy 
Okresného úradu vám preto dávame  
do pozornosti nasledovné informácie.

Aj keď bývame v blokoch na sídliskách, 
i tak sme súčasťou prírody lebo všade 
okolo nás je niečo živé. Či sú to vtáky, 
motýle, včely, ježkovia, ale aj žaby.  
Bez nich, by sa nám žilo citeľne ťažšie. 

Človek svojou činnosťou mení príro-
du a tá sa daným zmenám musí 
prispôsobovať. Aj preto dramaticky 
klesajú počty takmer všetkých druhov. 
Mali by sme akékoľvek živočíchy v našom 
okolí chrániť, snažiť sa im pomáhať 
a vytvárať podmienky na ich prežitie. 
Občas sa objavia na miestach, kde by sme 
ich nečakali. Takým je aj príklad fontány 
na KVP, ktorá má svoje odžité a i napriek 
tomu a možno že práve preto, sa stala 
domovom zákonom chránenej ropuchy 
zelenej. Láka ich voda, do ktorej nakladú 
vajíčka a rozmnožujú sa. A buďme radi. 
Ak by tam neboli, boli by tam namiesto 
nich tisícky komárov. Žaby sú zákonom 
chránené a preto nie je možné chytať 
žaby a ani ich žubrienky.  
 
Týmto chceme poprosiť rodičov a starých 
rodičov, aby nepúšťali deti hrať sa do 
fontány, keď sú tam vajíčka, žubrienky 
a žaby, nakoľko behaním po vode ich 
ušliapu. Spoločenská hodnota jedného 
jedinca je 90 eur.

Zdenko Lipták
predseda komisie životného prostredia 
pri mestskom zastupiteľstve

Nadácia ZSE na začiatku školského roka 
2020/2021 vyhlásila druhý ročník  
grantového programu Výnimočné školy, 
ktorý opäť otvorila pre všetkých  
pedagógov základných a stredných škôl. 

Sme radi, že projekt: Naštartujme svoje 
logické myslenie cez hru, umenie  
a priestor, ktorý vytvoríme bol úspešný. 
Vďaka Nadácii ZSE vytvárame, pomaly aj 
v tejto situácii podnetný priestor pre roz-
voj logického a kritického myslenia, kde 
spojíme vedu – matematiku s umením. 

Deťom po návrate do školy ponúkneme 
prostredníctvom edukačných logických 
hier a tvorby obrazov možnosť aktívne 
rozvíjať svoje logické myslenie, pamäť  
a celkovo duševný rozvoj. V rámci aktivít 
chceme s deťmi vytvoriť matematické 
obrazy, kde využijeme témy matematiky 

– súmernosť, krivky, tangram, trojuhol-
níkové a štvorcové čísla, stavby z kociek 
a ďalšie podnetné témy. 
Zároveň im chceme ponúknuť široké 
spektrum logických edukačných hier 
napríklad Rubikova kocka, tangram, 
polyssimo, IQ puzzle, Hexagon, farebné 
sudoku, 3D tetris kocka. Sme veľmi radi, 
že Základná škola Mateja Lechkého na 
našom sídlisku bola v tomto grantovom 
projekte úspešná a tešíme sa na spoločné 
aktivity s deťmi. 

Martina Papierniková
ZŠ Lechkého
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Čistota a údržba

Počasie nám v uplynulých dvoch mesiacoch ukázalo svoju silu. Rovnako aj COVID-19, ktorý zasiahol viacerých našich pracovníkov, 
čím došlo k zníženému stavu ľudí zabezpečujúcich údržbu nášho sídliska. Dva týždne sme dokonca nemali žiadneho aktivačného 
pracovníka. Aj napriek tomu sme sa však snažili urobiť maximum.

Čomu sme sa venovali  
za posledné obdobie 

Popadané stromy 
V dôsledku hustého sneženia vo februári 
popadalo viacero stromov. Konáre sa pod 
ťarchou snehu skláňali až ku chodníkom, 
čím ohrozovali chodcov ako aj autá.  
Po ich dôslednej kontrole sme boli nútení 
niektoré z nich spíliť. Následne sme 
spolu s odborníkom pánom Robertom 
Gregorekom z Botanickej záhrady  
absolvovali obhliadku všetkých stromov 
na sídlisku. Tá odhalila niektoré prob-
lémy v skladbe stromov. Znamená to,  
že ich budeme musieť preriediť tak, aby 
pre nás nepredstavovali žiadne riziko. 
Stále však chceme, aby bolo KVP  
najzelenšie sídlisko, no s ohľadom  
na našu bezpečnosť. 

Čistota košov
Koše na odpadky ako aj na psie  
exkrementy sú vyprázdňované dvakrát 
týždenne, a to v pondelok a piatok.  
Pred a po víkende sú totiž najviac 
preplnené. Z dôvodu karantény viacerých 
aktivačných pracovníkov, ktorí majú 
tieto činnosti na starosti, sa mohlo  
stať, že ste v uplynulom období našli 
niektorý kôš nevynesený. Mrzí nás  
to, vždy robíme, čo sa dá, no len  
v rámci našich kapacít. Údržba sídliska   
je aj naďalej naša stála priorita.

Svojpomocné opravy 
výtlkov

Niektoré cesty sa po zime ukázali vo 
veľmi zlom stave. Hlavne ulice ako 
Hemerkova, Dénešova, Wurmova  
boli značne poškodené a mohlo tam 
dôjsť k poškodeniu áut. Rozhodli sme sa 
preto vyjsť občanom v ústrety rýchlym 
a jednoduchým spôsobom a začali sme 
opravovať svojpomocne. Zakúpili sme 

niekoľko stoviek kilogramov betónovej 
zmesi a pustili sa do práce. Naši  
pracovníci sa pokúsili zalátať aspoň  
tie najväčšie diery. Uvedomujeme si,  
že týmto sme nevyriešili situáciu zlých 
ciest na sídlisku, ale zaiste sme tým 
prispeli k ochrane vašich vozidiel. 
Samozrejme, súvislé opravy ucelených 
úsekov plánujeme tak ako obvykle na 
prelome marca/apríla.

Príprava na jar
Aj keď nevieme odhadnúť, aká bude  
pandemická situácia v najbližších  
dňoch, chceme byť pripravení.  
Pravidelne kontrolujeme stav detských 
ihrísk a športovísk a operatívne riešime 
opravy herných prvkov, ktoré to potre-
bujú. Takisto sa pripravujeme aj na  
kosenie, ktoré nás čochvíľa čaká.  
Je v našom záujme zainvestovať do  
technického zabezpečenia viac financií 
ako vlani a zvýšiť tak kvalitu starostlivo-
sti o našu zeleň. 
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Doposiaľ zimnú údržbu na území našej 
MČ vykonávali vždy dva subjekty. Jeden 
dodávateľ bol na strojnú údržbu ciest. 
Druhý zabezpečoval ručné dočisťovanie, 
teda údržbu chodníkov a schodov tam, 
kde sa odhŕňač nedostane.

V tejto sezóne zabezpečovala strojnú 
zimnú údržbu firma Geozem s.r.o, ktorá 
uspela vo verejnom obstarávaní.

Ručnú údržbu mal na starosti po 
prvýkrát Podnik služieb KVP s.r.o.. 
Znamená to, že 10 zamestnancov  
každý deň skoro ráno vyšlo do ulíc 
a ručne čistilo chodníky.

Celkové náklady na zimnú údržbu  
za posledné roky: 
                                                                  

rok 2015 50 460 €

rok 2016 36 706 €

rok 2017 40 941 €

rok 2018 51 563 €

rok 2019 68 700 €

rok 2020 42 554 €

Výška nákladov na zimnú údržbu nie je 
každý rok rovnaká. Odvíja sa od počasia. 

Pred sezónou teda ešte nevieme  
odhadnúť, koľko peňazí na údržbu 
budeme potrebovať. 

Zimná pohotovosť končí až 15.3.2021  
a vyúčtovanie zásahov za mesiac február 
je ešte v štádiu odsúhlasovania, nevieme 
v tejto chvíli uviesť presný sumár  
výkonov. Už dnes je však jasné, že  
táto zima bola najmä vo februári  
nadpriemerne “zasnežená”. Aj napriek 
tomu to vyzerá tak, že vyčlenená čiastka 
na tento účel bude dostatočná a nebude 
potrebné ju navyšovať. 

Nespokojnosť  
obyvateľov
Každá činnosť, ktorá sa deje po prvýkrát, 
je náročná. Aj naši pracovníci zo sociál-
neho podniku sú len ľudia a nevyhol sa 
im koronavírus. Okrem vychytania múch 
s údržbou ich potrápila aj karanténa. Boli 
dni, kedy bola v práci iba polovica  
pracovníkov. A ak pripočítame 
pozastavenie aktivačných prác zo strany 
ÚPSVaR SR, boli sme nútení zabezpečiť  
aj ich výkony, ktorým sa bežne venujú. 

V televízii vidia ľudia, akú ťažkú dobu 
žijeme a vo všeobecnosti to chápu.  
V reálnom živote nám ale neodpustia 
neporiadok či zľadovatený chodník. 
Podnik služieb však  bojoval, čo mu sily 
stačili. Obyvatelia nám veľakrát vytýkali 
nedostatočnú úpravu tzv. B-čkových 
chodníkov, teda tých zo zadnej strany 
bloku. Tu ale musím uviesť, že ani nebolo 
našim cieľom udržiavať všetky chodníky 
čisté a suché, lebo je to nereálne v našich 
podmienkach.

Finančná úspora 
a vyššia efektivita  
zásahov
Aj keď je veľmi ťažko porovnávať náklady 
jednotlivých rokov aj vzhľadom na 
pandémiu, som presvedčený, že služby 
Podniku služieb boli minimálne  
o 10% lacnejšie ako by boli externého 
subdodávateľa.  Za najväčší benefit 
ručnej zimnej údržby tak považujem 
flexibilnosť a rýchlosť zásahu. Naši  
pracovníci boli v teréne od 5:00 hod. 
a zabezpečovali schodnosť najmä  
chodníkov a schodov k MHD a obchod-
ným centrám, čo predtým nebývalo  
zvykom, aby už tak skoro ráno boli 
hlavné trasy vyčistené, posypané. Teda 
ešte predtým, než ste išli do práce. 

Snímam pomyslený klobúk pred našimi 
pracovníkmi. Bez ohľadu na stav okolo 
nás urobili pre KVP maximum. Ďakujem.

Miroslav Michalus
prednosta miestneho úradu

Zimná údržba v podaní  
sociálneho podniku

Na tohtoročnú zimu  MČ vyčlenila vo svojom rozpočte:

Na strojnú údržbu ciest a komunikácií 35 000 €

Na ručnú údržbu ciest a chodníkov 15 000 €



Zo života sídliska

10

V rámci našich finančných možností by 
sme v tomto roku radi pokračovali už 
v rozbehnutných projektoch, kde patria 
aj súvislé opravy ciest a chodníkov. 
Takisto sa chceme pustiť aj do realizácie 
nových aktivít. Veríme, že pandemická 
situácia nám to umožní.

“Džemo” bar

V rámci skrášlenia územia v Drocárovom 
parku sme pripravili projektovú doku-
mentáciu na rekonštrukciu bývalého 
“Džemo” baru, kde plánujeme zriadiť 
komunitnú kaviareň s príjemným  
posedením pre našich starších  
obyvateľov, mamičky s deťmi ako  
aj športovcov, ktorí budú využívať 
priľahlé športoviská. Plánovaná realizá-
cia: apríl - jún 2021. Veríme, že konečne 
sa mamičky zo sídliska budú mať kde 
spoločne stretávať.

Výstavba futbalového 
ihriska s umelou 
trávou  
v Drocárovom parku

Na ploche bývalej ľadovej plochy pri-
pravujeme výstavbu multifunkčného 

ihriska s umelou trávou s rozmermi  
33 x 18m, kde nájdu využitie hlavne  
priaznivci minifutbalu, ale bude 
využiteľné aj na volejbal a nohejbal. 
Plánovaná realizácia: apríl - máj 2021.
V tomto areáli pripravujeme aj obnovu 
basketbalového ihriska s novým  
povrchom (EPDM) a s ihriskami ako pre 
basketbal, tak aj pre streetball. Finančné 
prostriedky na jeho realizáciu zatiaľ nie 
sú kryté v našom rozpočte, budeme sa 
snažiť získať externé zdroje.

Parkovisko Zombova

Projekt na úpravu parkoviska Zombova 
už má právoplatné územné rozhodnutie 
a po získaní stavebného povolenia ho 
plánujeme realizovať v mesiacoch júl 
- august 2021. Podľa projektovej doku-
mentácie by malo v tejto lokalite pribud-
núť niekoľko nových parkovacích miest.

Čo plánujeme na rok 2021?
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Parkovisko Janigova 
I.etapa

Už druhý rok pracujeme aj na projekte 
rozšírenia parkovacích miest na ulici 
Janigovej, kde vnímame najväčší prob-
lém so statickou dopravou na našom 
sídlisku aj v súvislosti s tréningovým 
futbalovým ihriskom na území ZŠ Jani-
gova. Vzhľadom na finančnú náročnosť 
sme projekt rozdelili na dve etapy.  
V prvej etape plánujeme upraviť východ-
nú časť parkoviska, kde by podľa projektu 
malo pribudnúť 13 parkovacích miest. 
Mestské zastupiteľstvo schválilo zvere-
nie do správy mestskej časti pozemku  
pri telocvični, ktorý potrebujeme na  
tento projekt. Realizácia bude závisieť  
od výšky finančných zdrojov, ktoré sa 
nám na tento projekt podarí získať.

Revitalizácia vnútro-
bloku Jasuschova – 
Bauerova

O štúdii revitalizácie vnútrobloku 
Jasuschova – Bauerova sme Vás už 
informovali. V súčasnosti sme pripravili 
projekt pre realizáciu stavby, ktorý bude 
realizovaný v gescii mesta Košice cez 
eurofondy. Termín výstavby ešte nie je 
známy, keďže ešte nie je vyhlásená výzva 
riadiacim orgánom.

Cyklochodník Trieda 
KVP

Vzhľadom na plánované dotácie zo 
strany štátu naša mestská časť po dohode 
s mestom Košice  začala pracovať na 
projektovej dokumentácii cyklochodní-
ka, ktorý prepojí naše sídlisko v smere 
sever – juh, popri Triede KVP (mesto 
projektuje smer východ - západ, popri 
Moskovskej triede a na ulici Jána Pavla 
II.). Realizácia závisí od úspešnosti 
žiadostí o dotácie, ideálne ešte v tomto 
roku.

Revitalizácia detského 
ihriska Cottbuská

Po rekonštrukcií teplovodov na našom 
území potrebuje detské ihrisko na Cott-
buskej ulici komplexnú rekonštrukciu, 
a tak sme sa rozhodli vymeniť väčšinu 
zastaralých prvkov za modernejšie  

a bezpečnejšie pre naše deti. Pripravené 
sú návrhy a po ich schválení plánujeme 
v mesiaci máj-jún zrevitalizovať ďalšie 
detské ihrisko.

Polopodzemné  
kontajnery

Situáciu so stanovišťami kontajnerov 
na našom sídlisku dôverne poznáte. 
Neustály neporiadok, preplnené  
kontajnery, nájazdy neprispôsobivých 
občanov či vytváranie čiernych sklá-
dok umiestňovaním veľkokapacitného 
odpadu pri kontajneroch. Aj to ale aj 
ďalšie problémy nás viedli k tomu, aby 
sme prehodnotili formu stanovíšť pre 
odpadky. Privítali sme iniciatívu firmy 
KOSIT a,s. a pripravili sme v úvodnej fáze 
25 lokalít, kde by v blízkej budúcnosti 
mohli vyrásť stanovištia so zapustenými 
kontajnermi, tzv. polopodzemné  
kontajneroviská. Lokality sme vyberali  
so zreteľom existencie podzemných 
vedení a s prihliadnutím na dostupové 
vzdialenosti. Veríme, že dôjde k dohode 
medzi mestom Košice a firmou Kosit a.s, 
a už v tomto roku sa dočkáme prvých 
moderných polopodzemných kontaj- 
nerovísk na sídlisku KVP.

Bezpečnosť pri 
školách

Vzhľadom na neutešenú situáciu pri 
školách, hlavne v ranných a poobedňa-
jších hodinách, kedy dochádza ku 
kolíziám detí a automobilov sme  
pripravili projekt s názvom “Bezpečnosť 
pri školách”, ktorý stavebnými úpravami 
a doplnením dopravného značenia má 
ambíciu zlepšiť  tento stav a v maximálne 
možnej miere zabrániť spomínaným 
kolíziám pri všetkých štyroch základ-
ných školách na našom území. Prioritou 
pre tento rok je vyriešiť situáciu pri ZŠ 
Čordákova.

Jaromil Čop
vedúci výstavby a majetku

Bezbariérová úprava schodiska pri  
OC IV.

Rekonštrukcia promenádneho 
chodníka OC Jednota - Moskovská 
(s väčším podielom zelene)

Úprava zasadačky Miestneho 
úradu 

Vybudovanie chodníka  
na Húskovej ulici

Rekonštrukcia cesty Jána Pavla II

Cyklochodník od Jána Pavla II  
s napojením na Triedu KVP

Športový ovál na Starozagorskej 
ulici 

Športové zázemie pre verejnosť  
na Janigovej ulici

Rekonštrukcia cesty na Triede 
KVP v križovatke Zombova

Rekonštrukcia cesty na 
Moskovskej triede pri odbočke na 
Wuppertálsku ulicu

Investície do základných škôl

Ďalšie plánované 
aktivity:

Investície mesta 
Košice pre sídlisko 
KVP
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Spočítali ste niekedy koľko billboardov 
máme na našom sídlisku, alebo ste ich 
už prestali vnímať? Aj keď sú výsledky 
viditeľné „až“ teraz,   pracovať na ich 
odstránení sme začali už pred dvoma 
rokmi. 

Sídlisko KVP sa riadi heslom „Komu sa 
nelení, tomu sa zelení“, preto sa snažíme 
oživovať betónové miesta  výsadbou 
novej zelene a robiť zo sídliska eko- 
logickejšie miesto pre život. Prvým kro-
kom k zníženiu tzv. reklamného smogu 
bola vlani likvidácia už roky chátrajúcich 
novinových stánkov. Postupne sa k nim 
pridali staré a nevyužívané telefónne 
búdky a konečne sa nám  
podarilo odstrániť aj prvé billboardy.  
A to z Bauerovej 2, pri ceste Jána Pavla 
II, pri zastávke MHD Drábova a na 
Moskovskej triede.

Jeden billboard  
nahradia tri stromy

Reklamný a vizuálny smog nepatria  
do verejného a obytného priestoru. 
Prichádzame s aktivitou výsadby troch 
stromov namiesto jedného billboardu, 
ktorý odstránime. Aj keď je to práca  
dlhodobá, systematická, náročná,  
no pre rozvoj a budúcnosť našej mestskej 
časti mimoriadne dôležitá.  Zeleň patrí 
medzi ľudí, a to nie len z estetického 
hľadiska. Aj týmto spôsobom chceme 
prispieť k tomu, aby sa KVP stalo  
najzelenším sídliskom v Košiciach 
a neznehodnocovala ho zbytočná  
vizuálna reklama, ktorá tu nepatrí.

Keď to trvá príliš dlho 
Proces odstraňovania reklamných bill-
boardov je však veľmi náročný a môže 
trvať aj niekoľko rokov. Dôvody sú rôzne. 
Buď je reklama umiestnená na súkrom-
nom pozemku alebo je osadená legálne, 
čo situáciu ešte komplikuje. V prípade, 
že je umiestnená nelegálne, vyzývame 
jednotlivých majiteľov k jej odstráneniu, 
čo však veľmi často nerešpektujú a tak 
celá výzva končí na Okresnom úrade 
a proces sa opäť naťahuje. S niektorými 
spoločnosťami máme ako mestská časť 
už dlhodobo uzatvorený zmluvný vzťah, 
ktorý sme zdedili. S týmito reklam-
nými firmami postupne ukončujeme 
spoluprácu. Nateraz sa nám podarilo 
odstrániť prvé 4 billboardy a pokraču-
jeme ďalej!

Bojujeme proti reklamnému 
smogu

pred

pred

pred

po

po

po



Odpad

Prosíme, nevytvárajme si zo 
sídliska smetisko
Na dvere už klope jar, ktorá so sebou 
prináša veľké upratovanie. Tak to má byť. 
Zbavujeme sa nepotrebných veci  
a odnášane ich ku kontajnerom.  
Vám doma zrejme odľahne a cítite sa 
komfortnejšie. Čo na to verejný priestor? 
Nadrozmerný odpad tam jednoducho 
nemá čo robiť. Veľmi si vážime zod- 
povedných obyvateľov, ktorí dbajú na 
čistotu v okolí kontajnerov, no vždy  
je dosť takých, ktorí to nerešpektujú 
a potom to to vyzerá ako na smetisku. 

Nadrozmerný  
odpad nepatrí  
ku kontajnerovisku
Našťastie, šanca poučiť sa z chýb je tu 
vždy. Nadrozmerný odpad ako práčky, 
chladničky alebo rôzne druhy nábyt-
ku môžete v stanovených termínoch 
nahádzať do veľkokapacitných kontaj- 
nerov. Vy sa zbavíte veci a naše sídlisko 
ostane čisté.   
Opäť pripomíname, že ak v budúcnosti 
uvidíte, že niekto vyhadzuje ku kontaj- 
nerom takýto druh odpadu, ktorý tam 
nepatrí, volajte Mestskú políciu alebo 
urobte video či fotku a pošlite nám na 
adresu – k1k@mckvp.sk.

Účelom nie je naháňanie ľudí, ale čisté 
sídlisko. Také jednoduché. Okrem toho, 
veľký odpad môžete bezplatne odniesť 
na zberné dvory. Najbližšie ku KVP je 
takýto dvor na Popradskej ulici. Skúsme 
sa spoločne postarať o naše sídlisko. 
Ďakujeme.
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Do prieskumu spokojnosti sa 
zapojilo viac ako 1000 ľudí 
Obyvatelia vyzdvihli 
prácu miestneho  
úradu, uvítali by však 
viac parkovacích  
miest
Viac ako 90% miestnych obyvateľov  
vníma za posledné dva roky  zlepšenie 
života na sídlisku KVP. Samosprá-
va spustila viacero noviniek a hlavne 
ponúkla viac priestoru vyjadriť sa aj  
samotným občanom. Vyplýva to 
z výsledkov online prieskumu, ktorý 
zverejnila začiatkom januára tohto roka 
a zapojilo sa doň 1199 ľudí vo veku najmä 
33 až 40 rokov.

,,Vyše 85% ľudí vyjadrilo spokojnosť 
s čistotou na sídlisku v porovnaní 
s predchádzajúcim volebným obdobím, 
čo ma teší, keďže údržba sídliska je naša 
stála priorita a venujeme jej naozaj dosť 
energie a času. Určite k tomu dopomáha 
aj to, že ľudia rýchlo reagujú na dianie 
okolo seba a denne nám posielajú svoje 
podnety. Najviac dopytov dostávame 

cez Facebook, prieskum nám ukázal, 
že informácie z neho získava  viac ako 
68% ľudí. Počas pandémie sme zároveň 
zaznamenali aj nárast stiahnutí našej 
mobilnej aplikácie, aktuálne ju využíva 

takmer 5-tisíc ľudí. Vďaka nej dostá-
vame denne niekoľko pripomienok, ktoré 
dokážeme operatívne vyriešiť“. Uviedol 
starosta MČ Ladislav Lörinc.

Za jeden z najväčších úspechov uply-
nulých dvoch rokov považujú KVP-čkári 

zmenu v systéme rekonštrukcií ciest.  
Tie sa po rokoch začali opravovať 
v súvislých celkoch, za čo hovorí aj 
vyše 11 000 m² obnovených komunikácií.
Pozitívne reakcie vyvolala aj výsadba 
novej zelene, vytlačenie dodávok  
z obytných zón ako aj vybudovanie 
detského ihriska Žihadielka, ktoré  
sa samospráve podarilo vybojovať  
ako prvej v rámci Košického kraja.

Naopak, za najväčší problém sídliska 
označili obyvatelia chýbajúce  
polopodzemné kontajnery. Uvítalo by  
ich necelých 35%. Ďalších 32,5% je 
nespokojných so situáciou s parkovaním, 
upozorňujú na nedostatok parkovacích 
miest. Ľudia vyjadrili nespokojnosť  
aj s prácou mestskej polície a nízkou 
kontrolou neprispôsobivých občanov 
potulujúcich sa v mestskej časti.  
Z dotazníku vyplynulo napríklad i to,  
že miestni by uvítali aj zmenu  
otváracích hodín miestneho úradu.

„Odpad, parkovanie a situácia s ľuďmi 
bez domova sú jednoznačne už roky 
najväčšie problémy sídliska aj z nášho 
pohľadu. Uvedomujeme si, že ich riešenie 
podľa občanov trvá dlho, i keď na tom 
intenzívne pracujeme od môjho nástu-
pu. Pripomínam však, že práve tieto 
tri spomínané oblasti nie sú výhradne 
v našej kompetencii. Aj napriek tomu 
hľadáme riešenia. V problematike 
polopodzemných státi sme v prvej fáze 
vytypovali v spolupráci s mestom Košice 
25 lokalít, kde by mohli byť umiestnené. 
Na nové parkoviská máme vypracované 
3 projektové dokumentácie a s mestskou 
políciou pravidelne kontrolujeme stav 
nášho sídliska“ skonštatoval starosta 
Lörinc. 

Formulár bol anonymný a jeho výsled-
ky sú zverejnené na webovej stránke 
mestskej časti - http://www.mckvp.
sk/obcan/anketa1/. Všetky uvedené 
údaje budú použité výhradne pre účely 
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. 
Poslúžia aj ako spätná väzba na skvalit-
nenie služieb v jednotlivých oblastiach.

Ďakujeme všetkým za spätnú väzbu, 
veľmi si to vážime. 
Všetky vaše podnety, pripomienky  
a návrhy nám môžete naďalej zasielať  
na adresu - k1k@mckvp.sk

Odpad, parkovanie 
a situácia s ľuďmi 
bez domova sú jed-
noznačne už roky 
najväčšie problémy 
sídliska aj z nášho 
pohľadu.
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Staráme sa o našich seniorov
Novinky ohľadom 
stravovania
Ako majú  postupovať starobní a invalid-
ní dôchodcovia pri vybavovaní stravo-
vania a kto z nich má nárok na príspevok 
na stravovanie? Ak patríte do skupiny 
seniorov alebo máte vážne zdravotné 
problémy, ktoré vám bránia v tom, aby 
ste si obed navarili sami,  pomôžeme 
vám ho zabezpečiť. Pre našich obyvateľov 
v seniorskom veku sa snažíme robiť 
maximum a vyjsť im v ústrety najlepšie 
ako vieme. Jednou z najdôležitejších 
aktivít je preto zabezpečenie donášky 
stravy ako aj obedov. Stačí preto zavolať 
na čísla 055/789 06 19, 0911 067 981 
a 0910 637 932. Dovoláte sa na sociálne 
oddelenie, ktoré vám pomôže a poskytne 
bližšie informácie. 

V súčasnosti vzhľadom na preventívne 
opatrenia pred ochorením COVID-19  
poskytujeme stravovanie v obmedze- 
nom režime. Dovoz stravy pre seniorov 
a invalidných dôchodcov zabezpečujeme 
prostredníctvom Gastroservisu MM, 
s.r.o. z jedálne na Vojvodskej ulici v cene 
4,10 € a NAŠA, s.r.o.- Naša jedáleň v cene 
5,- €.  Tieto sumy za obed sa môžu znížiť 
príspevkom na stravovanie dôchodcov 
v prípade, že spĺňate podmienky pre jeho 
poskytnutie. 

Na príspevok na stravovanie dôchodcov 
vo výške 1,20 € na jeden obed má nárok:

a) dôchodca, ktorého dôchodok je jeho 
jediným zdrojom príjmu a nepresiahne 
výšku 475,- Eur mesačne,

b) dôchodca, ktorého súbeh dôchodku 
a príjmu nepresiahne výšku 475,- Eur 
mesačne,

c) dôchodcovia žijúci v spoločnej 
domácnosti, u ktorých podiel súčtu výšky 
dôchodkov vrátane výšky iných príjmov  
a počtu dôchodcov nepresiahne 
priemernú sumu 475,- Eur mesačne  
na jedného dôchodcu.

Po uvoľnení opatrení proti ochoreniu  
COVID-19 bude možné stravovanie aj 
v reštauráciách Jedáleň Lesy, Moyzesova 
18 a GRUNT PUB, Trieda KVP 1, Košice. 
Zároveň plánujeme obnoviť aj stravo-
vanie v školských jedálňach základných 
škôl na našom sídlisku.

Pomoc pri registrácii 
na očkovanie
Aj keď môže byť váš názor na očkovanie 
akýkoľvek, podľa odborníkov nám  
v súčasnej situácii pomôže práve 
vakcinácia. Požiadať o očkovanie proti 
ochoreniu COVID – 19 môžu všetci, ktorí 
patria do aktuálne otvorenej fázy a tak-
tiež tí, ktorí patria do predchádzajúcich 
fáz očkovania. Jednou z týchto skupín sú 
aj seniori nad 75 rokov. V prípade, že vám 
nemá kto pomôcť so samotnou regist- 
ráciou, radi vám pomôžeme my. Využiť 
môžete nasledujúce formy komunikácie:
Všetkých KVP-čkárov by sme chceli 
požiadať,  aby pomohli svojim starým 

rodičom, susedom či známym na zarad-
enie do poradovníka na vakcínu. Očko-
vanie je samozrejme dobrovoľné  
a  registrácia prebieha na webovej stránke  
https://korona.gov.sk/vakcinacia/.

Čo so zvyšnou  
vakcínou? Prihláste  
sa ako náhradník
V prípade, že sa nenaplnia všetky voľné 
miesta v danom termíne na očkovanie, 
alebo keď sa nedostaví niekto, kto bol 
zaregistrovaný na konkrétny termín, 
nemocnice ponúkajú možnosť na  
vakcinácie náhradníkom. 

Do zoznamu náhradníkov na očkovanie
sa môžu v súčasnosti nahlasovať podľa 
vyhlášky MZ SR č.93/2021 Z.z. aj osoby  
nad 65 rokov.

Náhradníci sa môžu nahlasovať na strán-
ke https://www.procare.sk/zzke-nah-
radnici-na-vakcinaciu/ vyplnením  
registračného formulára a takisto na 
adrese vakcinacne.centrum@unlp.sk, 
kde je potrebné uviesť svoje meno  
a priezvisko, telefónne číslo a poisťovňu.
 
Je to spôsob, ako sa môžete rýchlejšie 
dostať k vakcíne vy alebo vaši blízki  
a zároveň to umožňuje plynulejší  
postup očkovania, kedy nemocnice 
dokážu zapĺňať voľné termíny. 

Vzájomne si pomáhajme. Ďakujeme.

Alica Schützová
Vedúca oddelenia sociálnych vecí, 
kultúry a športu

Zavolajte na: 
 055 789 06 19 
 055 789 06 32 
 0911 067 981 
 0910 637 932

Napíšte na: 
sks@mckvp.sk
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Zmena v poslaneckej lavici

Vo funkcii poslanca miestneho zastupi-
teľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko 
KVP skončil po 10-tich rokoch Vojto 
Tóth. Poslaneckého mandátu sa vzdal 
z dôvodu, že po minuloročných parla-
mentných voľbách sa stal poslancom 
Národnej rady Slovenskej republiky.

„Nateraz som sa rozhodol zanechať svoj 
mandát poslanca miestneho zastupi-
teľstva MČ Košice – Sídlisko KVP,  
aby som ako poslanec NR SR mohol 
zodpovedne plniť svoje úlohy, ktoré 
vyžadujú celého človeka. Moje rozhod-
nutie však vyplynulo aj zo skutočnosti, 
že v NR SR budem môcť takisto pracovať 
na tom, aby sa čo najviac pozitívnych 
zmien udialo tu na východe Slovenska, 
a tiež v našom meste, ktorého budúcnosť 
mi nie je ľahostajná. Práve naopak, vždy 
sa budem snažiť byť nápomocným, aby 
sa naše mesto rozvíjalo tým správnym 
smerom a aby bolo príjemným miestom 
na život,“ uviedol Vojto Tóth, ktorý bol 

poslancom na sídlisku KVP od roku 2010. 

Na Tóthovú poslaneckú stoličku zasadol 
Peter Korim, ktorý získal najväčší počet 
platných hlasov vo volebnom obvode  
č. 1, v ktorom zanikol poslanecký 
mandát. Aktuálne pôsobí na Univerzite 
veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach. Do funkcie poslanca bol  
zvolený na februárovom rokovaní miest-
neho zastupiteľstva, kde zložil  
aj poslanecký sľub.

„Pri výkone poslaneckého mandátu 
chcem nadviazať na všetko dobré, čo pre 
sídlisko vykonal môj predchodca, pán 
Vojto Tóth, čo nebude ľahké, ale pokúsim 
sa o to popasovať so cťou. Nakoľko som 
kolektívny hráč, nedávam si osobné  
priority, ale chcem prispieť ku všetkému, 
čo mal vo svojom volebnom programe 
pán starosta a jeho tím. Ak sa mi to  
podarí, nebude to pre mňa premr-
haných 23 mesiacov na poste poslanca,“ 
skonštatoval Peter Korim.  

V komunálnych voľbách v novembri 2018 
získal 552 hlasov a v obvode č.1 skončil 
na 4-tom mieste.

Miestne  
zastupiteľstvo dalo 
rozpočtu zelenú

Členovia miestneho zastupiteľstva sa 
stretli na rokovaní 18. februára, pričom 
najpodstatnejším bodom programu 
bolo schválenie rozpočtu. Mestská časť 
Košice-Sídlisko KVP bude v tomto roku 
hospodáriť s rozpočtom v sume 2 400 
000 €. Z kapitálových výdavkov je z toho 
na investície určených 394 500 €.

Miestni poslanci sa zaoberali aj správou 
obvodného oddelenia PZ Košice –  
Sídlisko KVP ako i Mestskej polície 
stanice KVP o bezpečnostnej situácii do 
obdobia 31.12.2020. Vyhoveli aj žiadosti 
jedného miestneho nájomcu nebytových 
priestorov, ktorý požiadal o úpravu 
nájomného z dôvodu sťaženého fungo-
vania prevádzok z dôvodu opatrení na 
zamedzenie šírenia COVID -19.  

Odsúhlasil sa aj návrh na zmenu roko-
vacieho poriadku. Vzhľadom na pretrvá-
vajúcu nepriaznivú epidemiologickú 
situáciu budú môcť poslanci rokovať  
po novom aj online. 

Predložený bol aj poslanecký návrh  
v rámci zriadenia Mládežníckeho parla-
mentu MČ, ktorý by v budúcnosti fun-
goval ako poradný orgán zastupiteľstva.

Rokovanie prebiehalo za sprísnených 
hygienických opatrení, všetci prítomní 
boli pred príchodom do zasadačky  
miestneho úradu otestovaní. 

Pri výkone po-
slaneckého mandátu 
chcem nadviazať na 
všetko dobré, čo pre 
sídlisko vykonal môj 
predchodca.
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Čo ako prvé urobíte po 
skončení pandémie?
Milan Pach
Po skončení pandémie mám na pláne 
viacero aktivít. Predovšetkým sa ako 
doposiaľ tešiť z relatívne obyčajných 
vecí - stretnutia s rodinou, ktoré sa už 
niekoľkokrát odkladali, zájsť na obľúbené 
miesta, na ktoré som sa vybrať nemohol. 
Takisto sa teším na osobné stretnu-
tia s priateľmi z komunity na sídlisku, 
s ktorými som sa nevidel dlhý čas.

Marián Koszoru
Zbalím rodinu a pôjdeme konečne 
navštíviť rodinu na Slovensku a na 
Morave. Pôjdem opäť na prechádzky 
po KVP porozprávať sa s KVPčkármi 
o našom KVP. Tieto rozhovory v uliciach 
či na spoločných akciách Facebook nikdy 
nenahradí. A pôjdem s kamarátmi na 
pivo. Buďme zodpovední prosím ako voči 
sebe tak voči svojmu okoliu.

Iveta Adamčíková
Chcem veriť, že príde čas, kedy táto  
Covidová pandémia ustúpi a ľudia 
nebudú žiť v strachu o svoje zdravie  
a zdravie svojich blízkych. Prvú vec, 
ktorú urobím a ktorú aj robím je, že 
poďakujem Bohu za to, že sú moji blízki 
zdraví. Určite sa budem tešiť aj z aktivít, 
ktoré teraz nemôžme vykonávať. 

Či už je to kultúra, šport, stretnutia  
so seniormi a množstvo iných.

Marián Horenský
Je náročné prognózovať koniec pan-
démie, avšak uvoľnenie opatrení určite 
využijem na stretnutie s rodinou 
a priateľmi. Rodinná turistika spojená 
so spoznávaním krás košického kraja 
a Slovenska budú taktiež predmetom 
nášho záujmu. Veľmi sa teším aj na 
činnosti, ktoré súvisia s usporadúvaním 
kultúrno-spoločenských a športových 
podujatí pre KVP-čkárov.

Martin Boritáš
Poďakujem nášmu Nebeskému Otcovi 
že nám ju pomohol zvládnuť a v rám-
ci možností sa stretnem so svojimi 
najbližšími. Že to nebolo bez strát na 
životoch a ohrozením zdravia je vinou 
len nás ľudí, pretože sme neboli dosta-
točne zodpovední. Týka sa to predovšet-
kým hazardovania pri rôznych pokusoch 
a výskumoch, keď sa chováme nezod-
povedne k životu i prírode.

Roman Matoušek
Nedokážem odhadnúť, kedy sa táto kríza 
skončí, ale s určitosťou viem povedať, že 
prvé čo urobím navštívim svoju rodinu  

a priateľov. V našej rodine sme počas 
tohto obdobia oslávili viaceré jubileá. 
Osobný kontakt s nimi ma naplní  
energiou. Sociálny život, nám trochu 
upadol, ale o to viac si v tejto ťažkej 
dobe vážime osobné stretnutia s našimi 
blízkymi. 

Peter Korim
Ak by som momentálne vedel, kedy  
sa pandémia naozaj skončí, bol by som 
konkrétny. Aktuálne je to ale ťažké, 
priam nemožné, predpovedať. V každom 
prípade budem rád že budem môcť 
konečne preniesť mnohé aktivity  
z online priestoru do reálneho života. 
 V rámci výkonu mandátu poslanca 
mestskej časti mám v pláne aktivity  
v spolupráci s obyvateľmi KVP.

Marián Podolinský
Nastúpim do auta, vyzdvihnem priateľov 
a najrýchlejšou cestou si to namierime na 
juh k moru, k našim obľúbeným miestam 
Slovinska a naspäť. Konečne navštívime 
aj známych pôsobiacich západnejšie 
na SVK a CZE, prejdeme lokálne mies-
ta a krásy daných krajov a verím, že sa 
spokojne vrátime do predkoronových 
pracovných kolobehov v našich rodných 
Košiciach.
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Projekt „KVP pomáha“ 
pokračuje aj v novom roku
Nakoľko sme v decembri z dôvodu  
pandemických opatrení nemohli orga-
nizovať naše tradičné podujatie ako sú 
Vianoce na KVP, rozhodli sme sa využiť 
celý mesiac na pomoc ľuďom i zvierat-
kám.

Ako jedna z 3 samospráv na celom 
Slovensku sme sa v spolupráci s Potra-
vinovou bankou Slovenska zapojili do 
medzinárodnej mikulášskej zbierky  
Potrebujeme sa - Staň sa aj ty  
Mikulášom. Za jeden deň sa nám podarilo 
vyzbierať neuveriteľnú 1 TONU potravín. 

Z dôvodu obrovského záujmu sme túto 
zbierku následne predĺžili o ďalších  
5 dní, po ktorých sme prirátali k finál-
nemu výsledku vyzbieraných potravín 
ďalšiu tonu. Svoju štedrosť prejavili 
nielen miestni obyvatelia a poslanci 
ale aj zástupcovia viacerých košických 
mestských častí. Spolupráca priniesla 
výsledky a my sme mohli vyzbieranými 
potravinami pomôcť pred Vianocami 
nadácii Dedo a krízovému centru Dorka.

Tí, ktorí nemali čas alebo možnosti na-
kúpiť trvanlivé potraviny, mohli pomôcť 
prostredníctvom finančnej zbierky pre 
Spoločnosť priateľov detí z detských  
domov Úsmev ako dar. Aj napriek tomu, 
že uplynulý rok bol ťažký pre všetkých 
z nás po psychickej ale i finančnej strán-
ke, spolu sa nám podarilo dať dokopy pre 
tento účel necelých 500 eur.

A nezabudli sme ani na zvieratká v Únii 
vzájomnej pomoci ľudí a psov v Haniske. 
V rámci tejto zbierky sme vyzbierali  
90 kg granúl, 6 krabíc konzerv a salám, 
1 krabicu s miskami, obojkami a inými 
predmetmi pre psíkov a 8 vriec pod-
stielok.

Aj keď Vianoce už o pár dní vystrieda 
Veľká noc, my pomáhame naďalej. Pre 
útulok v Haniske sme začiatkom marca 
opäť spustili zbierku na pomoc opus-
teným zvieratám. A myslíme aj na ľudí 
bez domova, preto chystáme zbierku 
šatstva.

Oblečenie, hračky, topánky či domáce 
potreby budete môcť priniesť 26.mar-
ca v čase od 16:00 do 19:00 hod. do 
garážových priestorov miestneho úradu.

Ako postupovať?
Odovzdávanie vecí bude prebiehať za 
sprísnených hygienických opatrení. 
Je potrebné mať rúško a dodržiavať 
dvojmetrové rozostupy. Do garážových 
priestorov sa vstupovať nebude. Zamest-
nanec úradu od vás prevezme prinesené 
veci vonku - pred vstupom do garáže.
Dovtedy môžete využívať na účely  
pomoci kontajnery na šatstvo, ktoré  
sú k dispozícii.

Harmonogram zbierok na celý rok 2021 
sa bude vyvíjať od aktuálnej pandemickej 
situácie. Ďakujeme za pochopenie aj chuť 
podať pomocnú ruku.

www.mckvp.sk

Šatstva   Obuvi   Domácich potrieb   Hračiek

26.3.2021
Priestory garáže miestneho úradu

 
16:00 – 19:00 hod.

Kontakty
055/789 06 19
055/789 06 32
sks@mckvp.sk
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VYHLÁSENIE
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Záznamy daňového úradu

Strana 1

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

V2Pv18_1

Rok

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

. .
- Dátum narodenia02 vypĺňa sa, len ak ide

o daňovníka, ktorý
nemá rodné číslo

Adresa trvalého pobytu

09 - Obec

06 - Ulica

10 - Štát08 - PSČ

04 - Meno03 - Priezvisko

07 - Súpisné/orientačné číslo

01 - Rodné číslo

/
I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

FR SR

Uvádza sa
zdaňovacie
obdobie,
za ktoré sa
platí daň

Suma do výšky 2%  resp. 3% zaplatenej dane, 1)

Z ň, z ktorej sa vypočíta sumaaplatená da
do výšky 2%, resp. 3% zaplatenej dane1) 12 ,
S , resp. 3%uma do výšky 2% zo1)

zaplatenej dane z r. 12 (minimálne 3 eurá)
13 ,

V r. 12 sa uvádza daň daňovníka znížená o daňový
bonus podľa § 33 zákona a daňový bonus na
zaplatené úroky podľa § 33a zákona, vypočítaná
v roku, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza
sa suma z r. 24 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré
je súčasťou tohto vyhlásenia.
V r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty
nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.. .

- Dátum zaplatenia dane14 Z riadku 26 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je sú ťoučas
vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného
zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec
zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ODDIEL - Ú ĽOVIDAJE O PRIJÍMATE
- IČO 2)15

- Obchodné meno (názov)17

- Právna forma16

- Sídlo - Ulica18

- PSČ20 - Obec21

- Súpisné/orientačné číslo19

Dátum . .Vyhlasujem, že uvedené údaje
v tomto vyhlásení sú pravdivé.

Podpis
daňovníka

1) Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osoba
v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z.
v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie,
ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

2) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

05 -Titul pred menom / za priezviskom

/

11 - Telefónne číslo

súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele
podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

spĺňam podmienky
1)

na poukázanie 3% z dane (vyznačí sa x)

Vytlačiť Vyčistiť polia

O B Č I A N S K E Z D R U Ž E N I E

0 4 0 1 1 K O Š I C E

5 2 7 0 3 2 2 3

O B Č A N I A S Í D L I S K A K V P

T R I E D A K V P 1
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