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Aktuálne informácie

getická kríza, zvyšovanie cien za tovary 
a služby ako aj vládne opatrenia. Hovorí 
sa, že kaša sa nikdy neje taká horúca, ako 
sa navarila. Avšak, tá naša, rozpočtová je 
ťažkým orieškom aj po vychladnutí. Na 
výšku rozpočtu majú v našej mestskej 
časti kľúčový vplyv nižšie príjmy z podie-
lových daní, od ktorých sme prakticky 
závislí. Vďaka nim pre Vás môžeme 
zabezpečovať služby, ktoré vychádzajú 
z našich kompetencií. My sa ale nevzdá-
vame bez boja a budeme robiť aj naďalej, 
malými krôčikmi, s tým čo máme a s 
tými zdrojmi, ktoré máme k dispozícii. 
Veď predsa, ako zvyknem hovoriť „Aj tie 
najväčšie dvere visia na malých pántoch, 
priatelia!“.

Z predošlých rokov, ktoré boli ovplyv-
nené pandémiou i vojnou na Ukrajine 
sme sa naučili jedno – spoliehať sa sami 
na seba. Nestrácať chuť zveľaďovať naše 
sídlisko a nevzdávať sa našich plánov. 
Výhovorky nie sú náš štýl a preto naďalej 
využívame všetky možnosti. 

Jar je obdobím, kedy sa všetko zobúdza  
a pomaly rozbieha. V prípade našej 
mestskej časti je to kľúčové obdobie. 
Začíname s realizáciou nových aktivít, 
púšťame sa do ďalších projektov a na 
stole máme aj viaceré zaujímavé investí-
cie. Podrobnejšie sa o nich dočítate na 
ďalších stranách tohto čísla. Ak sa pýtate 
na financovanie, máme odpoveď.  
Väčšinu z nich budeme môcť zrealizovať 
vďaka externým zdrojom.

Milí KVP-čkári,

aj Vám sa zdá, že čas uteká nejako 
prirýchlo? Len nedávnom som Vám prial 
šťastné a veselé a už z krabíc vyťahu-
jeme zajace a zberáme bahniatka, lebo 
Veľká noc už klope na dvere. Za posledné 
týždne sa toho veľa udialo aj u nás na 
miestnom úrade. Okrem dobrých  
a prospešných veci nás však ťaží ener-

Potešíme rodiny s deťmi, pretože na 
Sídlisku KVP nám v tomto roku pribudne 
nové detské ihrisko na Dénešovej ulici 
a rovnako športovo – rekreačný areál 
K-park, ktorý sme získali aj Vďaka Vám. 
Rozšírením parkoviska na Dénešovej 
ulici zas uľahčíme život motoristom  
a zveľadíme aj okolie vnútrobloku  
medzi Jasuschovou a Bauerovou ulicou. 
Pokračovať budeme aj v systematických 
opravách ciest a chodníkov či Vašich 
obľúbených podujatiach. Ulice sídliska 
bude už čoskoro brázdiť nové komunálne 
autíčko, ktoré nám pomôže zefektívniť 
služby v teréne. Čistota a údržba sídliska 
sú našou stálou prioritou, veď to predsa 
viete.

Verím, že naša KVaPka bude pre Vás  
aj v tomto roku zdrojom užitočných 
informácii a aj vďaka nej zostanete  
v obraze. Vedzte aj to, milí KVP – čkári, 
že jar je skvelé obdobie, aj napriek sta-
rostiam, ktoré máme všetci. Vy doma,  
a s mnohými sa boríme aj my, za dve-
rami úradu. Prináša však aj novú nádej, 
radosť, slnko i nové nápady. Dôležité je 
hľadať spôsoby a nie dôvody, ako sa veci 
nedajú urobiť. 

Želám Vám dobrú chuť k veľkonočnej 
šunke i paske. Naservírujte ich  
s úsmevom a v kruhu ľudí, ktorých  
máte najradšej.

Váš starosta.
Ladislav Lörinc

Príhovor
starostu

Foto: archív MČ KVP

Príjemné prežitie 
veľkonočných sviatkov
a veľa rodinnej pohody

Vám želá

Mestská časť  
Košice – Sídlisko KVP
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Ivana Palaiová - redaktor

Poznáte svojich susedov, mamičky zas 
kamarátky, s ktorými si vždy majú čo 
povedať, deti majú okolo seba rovesní-
kov, chlapi zas bútľavé vŕby, s ktorými 
rozoberajú strasti života pri pive.  
Kto však tvorí naše sídlisko a kto sú 
jeho obyvatelia? Pripravili sme pre Vás 
štatistický prehľad o základných údajoch 
obyvateľstva na Sídlisku KVP za rok 
2022 a takisto porovnanie, čo sa zmenilo 
oproti roku 2021. 

Pôrodnosť mala v porovnaní s predchá-
dzajúcim rokom klesajúci trend. V 2022 
sa narodilo o 18 detí menej než v roku 
2021. Najobľúbenejšími menami pri 
novonarodených chlapcoch boli mená 
Richard, Oliver, Michal, Samuel,  
Tobias, Adrián, Jakub, Jonáš a Timotej. 
Pri dievčatách prevládali mená Olívia, 
Anna, Diana, Eliška, Laura, Michaela  
a Tamara.

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 
dostáva od Mesta Košice za každého 
občana podielové dane vo výške 59,5 eur 
ročne. Tie sú následne preinvestované 
napríklad do opráv ciest a chodníkov, 
starostlivosti o zeleň, budovania nových 
ihrísk i športovísk. Čím je však vyšší 
počet odhlásených obyvateľov, tým nižší 
príjem prichádza do rozpočtu mestskej 
časti.

Za rok 2022 klesol počet obyvateľov pri-
hlásených k trvalému pobytu na Sídlisku 
KVP v porovnaní s rokom 2021 o 221 
občanov. 

V dôsledku zníženia počtu obyvateľov 
oproti predchádzajúcemu roku boli do 
rozpočtu mestskej časti zapracované 
nižšie príjmy z podielových daní, čo pri 
prerozdeľovanej sume 59,50 eur/ 
1 obyvateľ z Mesta Košice predstavuje 
zníženie o 59 500 eur, ktoré musíme 
škrtnúť pri investičných aktivitách.

Aj toto sú čísla, ktoré ovplyvňujú život  
v našej mestskej časti. Prehľad týchto 
dôležitých údajov máme vďaka evidencii 
obyvateľstva, ktorú vedieme na miest-
nom úrade. Veríme, že rok 2023 bude  
pre naše sídlisko rokom splnených  
želaní a snov. A, že tu nájdu miesto pre 
spokojný život ďalší skvelí ľudia, ktorí 
budú súčasťou našej komunity.

Čo potrebujem  
k prihláseniu na trvalý/
prechodný pobyt?
 Ak sa prihlasuje vlastník nehnu-

teľnosti, dostaví sa na ohlasovňu 
pobytov s platným občianskym 
preukazom. 

  Ak sa prihlasuje občan do bytu, 
ktorý nevlastní, dostaví na ohlasov-

ňu pobytov s platným občianskym 
preukazom spolu s vlastníkmi  
nehnuteľnosti, ktorí sú uvedení 
na liste vlastníctva ako majitelia. 
Vlastníci nehnuteľnosti podpisom 
potvrdia súhlas s prihlásením  
občana na prihlasovacom lístku.

  Ak sa prihlasuje občan do bytu, ktorý 
vlastní stavebné bytové družstvo, 
dostaví sa na ohlasovňu pobytov  
s platným občianskym preukazom  
a súhlasom s prihlásením občana  

na pobyt. Pri nájomných bytoch vy-
dáva súhlas k prihláseniu občana na 
pobyt SBD II, Bardejovská 3, Košice 
(zákaznícke centrum).   

  Za členov rodiny žijúcich v domác-
nosti, môže hlásiť pobyt jeden z tejto 
rodiny, je však povinný predložiť za 
prihlasovaných občanov občianske 
preukazy, prípadne rodné listy detí 
do 15 roku veku.

  Pri hlásení pobytu sa potvrdenie  
o pobyte nevydáva.

Kto žije na Sídlisku KVP? 

Prihláste sa k trvalému  
pobytu a pomôžte nám 
zlepšovať služby pre Vás



Rozhovor

Rozhovor  
s Máriou  
Štrkolcovou 

Radí, pomáha, lieči, vypočuje. To je každodenná  
práca ženy, ktorá na Sídlisku KVP pôsobí vyše 15  
rokov. Na jej dvere klopú najmä ľudia, ktorí majú slzy 
v očiach a kýchajú akosi častejšie. Sú však zaručene 
na správnej adrese. Pani doktorka Mária Štrkolcová 
lieči svojich pacientov s alergiami s úsmevom  
a porozumením. V rozhovore prezradí, ako bojovať  
s alergiami, ale aj svoj recept na spokojný život.

Foto: archív MČ KVP
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Rozhovor

Ako dlho pracujete na Sídlisku KVP  
a ako spomínate na svoje začiatky?
Na poliklinike Sídliska KVP pracujem 
od roku 1997, teda od toho momentu, 
keď som si urobila atestáciu z lekárskej 
imunológie a alergológie. Začiatky boli 
príjemné, aj keď z nemocnice sa mi veľmi 
ťažko odchádzalo vzhľadom k tomu, že 
sme tam boli výborný kolektív a načer-
pala som tam veľa vedomostí, z ktorých 
čerpám až doteraz.

Prvé jarné lúče mnohým zlepšia náladu. 
Toto ročné obdobie prináša novú ener-
giu. Máte to takto aj Vy?
Áno, vždy sa teším na jar, aj keď milujem 
aj zimu a lyžovanie. Jarné ročné obdobie 
je nádherné tým, ako prídu prvé jarné 
lúče a keď kvitnú stromy, no je aj škaredé 
v tom, že je strašne veľa prachu po zime.

Keďže ste imunoalergologička, poraďte 
tipy na posilnenie imunity z vlastnej 
skúsenosti.
Mojim tipom je pohoda, nájsť si čas 
na seba, na oddych, na meditáciu, na 
dennodenné prechádzky bez ohľadu 
na to, či pôjde o rýchlu alebo pomalú 
chôdzu. Počas víkendu odporúčam dlhšie 
prechádzky v prírode. Okolie Košíc je 
nádherné a ľudia s deťmi by podľa mňa 
mali namiesto návštevy obchodných 
centier viac chodiť do prírody. Samozrej-
me na zlepšenie imunity prispievajú aj 
dobre medziľudské vzťahy a fyzická akti-
vita. Okrem toho sú to výživové doplnky. 
V období pandémie sa potvrdilo, že nie 
len ľudia na Slovensku, ale aj ľudia v celej 
Európe majú nedostatok D vitamínu, čo 
je veľmi dôležitá vec vo vzťahu k choro-
bám a k iným civilizačným ochoreniam.

To čo jedni na jari tak milujú, spôsobuje 
iným utrpenie. Reč je o rozkvitnutých 
stromoch. Čomu by mali alergici, ktorí 
trpia sezónnymi príznakmi, venovať 
zvýšenú pozornosť?
Jar je skutočne o tom, že všetko kvitne a 
alergikom je zle. Alergici sú však mnoho-
krát takí, že v zimnom období na svoje 
alergie zabudnú a nenavštívia svojich 
lekárov a potom v období, keď začne 
všetko kvitnúť, tak sa ozývajú,  

že ich svrbia oči, že kýchajú a kašlú. To je 
už však neskoro. Alergik by totiž mal mať 
prehľad o tom, na čo je alergický a mini-
málne 2 týždne pred obdobím kvitnutia 
jeho alergénu by mal užívať antihista-
miniká, ktoré pôsobia preventívne na 
to, aby sa tá alergia, čo je vlastne zápal, 
neprehlbovala a neprešla do chronického 
zápalu. Každý by mal teda o svojej alergii 
vedieť a mal by sa o seba starať.

Keďže sme samospráva, nevyhnutnou 
súčasťou našej práce je starostlivosť  
o zeleň. Často narazíme na sťažnosti 
obyvateľov sídliska, ktorým prekáža 
čerstvo pokosená tráva. Čo by títo ľudia 
mali robiť bezprostredne po kosení  
a ako sa môžu chrániť pred peľom?
Pred peľom sa neubránime, pretože  
k nám dokáže priletieť z niekoľkých  
kilometrov. Často sa stáva, že ak  
u pacienta zistím alergiu napríklad  
na brezu, tak prvotná reakcia pacienta je, 
že povie, že brezu má pod oknami svojho 
bytu a požiada, aby ju vyrúbali. Takýchto 
pacientov však upozorňujem na to,  
že to nepomôže, pretože breza môže byť 
umiestnená v okolí niekoľkých kilomet-
rov a jej peľ si napriek tomu môže nájsť 
cestu k človeku, ktorý je na ňu alergický. 
Chrániť sa však určite treba. Po prí-
chode domov odporúčam umyť si vlasy, 
osprchovať sa a urobiť si hygienu.  
V mestách je tento peľ navyše agresívnej-
ší, nakoľko je znečistený prachom z áut 
a ulíc. Keby bolo tohto prachu na našich 
uliciach menej, je veľmi pravdepodobné, 
že by bolo aj menej ľudí, ktorí sú na tento 
prachom znečistený peľ alergickí.

Čo je charakteristické pre alergiu?  
Kedy by už človek mal navštíviť lekára?
Pre alergiu je typické, že sa v určitom 
ročnom období opakovane objavujú pre-
javy nádchy, slzenia, či kašľa. Prvý rok  
si človek môže myslieť, že je chorý,  
no ak sa tieto prejavy opakujú a ak človek 
navyše zistí, že alergiou trpí aj iný člen 
jeho rodiny, tak je pravdepodobnosť 
alergie u tohto človeka o to vyššia, 
nakoľko genetická predispozícia u aler-
gie hrá určitú rolu. Na prejavenie alergie 
však okrem genetiky vplýva množstvo 
iných faktorov z prostredia človeka.

Počet alergikov sa zvyšuje. Sezónnymi 
alergiami trpí približne 40 – 60 % 
ľudí ročne. Pripisujete to klimatickým 
zmenám?
Niečo na tom pravdepodobne bude, ale 
najvýraznejším faktorom je náš životný 
štýl, fajčenie, strava, psychické zdravie, 
množstvo výfukových plynov v ovzduší. 
Myslím si, že najmä význam stravy  
si ľudia uvedomujú stále viac a viac  
a na úkor cudzokrajných potravín 

uprednostňujú tie lokálne a sú vo svojich 
stravovacích návykoch rozumnejší.

Keď chce mať alergik zviera,  
má si vybrať mačku alebo psa?
Odporúčame skôr psíka. Mačka a najmä 
kocúr je častokrát veľmi silným alergé-
nom a preto ho do domácnosti našim 
pacientom neodporúčame.

Ako je možné bojovať s alergiami bez 
liekov? Aké iné opatrenia môžu pomôcť?
Je to individuálne. Mnoho ľudí Vám povie, 
že žije s alergiou bez liekov, ale tá alergia 
tam je a ten alergický proces na slizni-
ciach tlie ako pahreba a je otázkou času, 
kedy príde nejaký spúšťač, ako napríklad 
zápal, chrípka, viróza a vtedy sa alergia 
prejaví. Je to však individuálna záležitosť. 
Kto si myslí, že môže mať svoju alergiu 
pod kontrolou aj bez liekov, nech lieky 
neužíva, nech dodržiava všeobecný  
režim a možno sa bude mať dobre.

Čo sa môže stať, keď sa alergia  
zanedbá a nerieši sa?
Tieto prípady vidíme na ambulanciách 
denno-denne. Niekoľko rokov neriešená 
a ignorovaná alergia napriek dobre na-
stavenej liečbe vedie ako chronický zápal 
slizníc do budúcna k astme, k pribúdaniu 
nových alergií, k skríženým potravino-
vým alergiám a sekundárne dokonca  
až k zníženej imunite, čo sa prejavuje 
zníženou energiou, opakovanými  
infekciami a celkovým diskomfortom.

Pôsobíte optimisticky. Prezraďte  
Vaše tipy na zdravie a spokojný život.
Pohoda, pozitívny prístup k životu, nájsť 
si čas na seba, meditovať, veľa čítať, pre-
chádzky v prírode na čerstvom vzduchu, 
dobré vzťahy v rodine a medzi priateľmi 
a láska, ktorá je dôležitá vo všetkom.  
Aj ľudí sa snažím vždy povzbudiť k tomu, 
aby boli zdraví, šťastní a aby mali vo 
svojom živote veľa pohody.

Ktoré mesto je pre Vás inšpiráciou  
a vedeli by ste si tam predstaviť žiť?
Keďže pochádzam zo Spiša a môj manžel 
z Liptova, tak sme obaja nastavení na 
prírodu na Liptov, na Nízke Tatry či  
Západné Tatry. V tomto prostredí milu-
jeme prechádzky a tamojšie miesta, kde 
je nám dobre. Máme však radi aj Košice, 
a práve preto by sme chceli, aby sa aj tu 
zlepšilo veľa vecí vo vzťahu k prírode, 
aby aj ďalšie generácie mohli žiť aspoň 
tak, ako žijeme dnes my. Nikdy som však 
nebola v Škandinávskych krajinách,  
preto dúfam, že sa raz dostanem aj tam.

Aj ľudí sa snažím vždy 
povzbudiť k tomu,  
aby boli zdraví, šťastní 
a aby mali vo svojom 
živote veľa pohody.

Ivana Palaiová - redaktor
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Zo života sídliska

Jaromil Čop - vedúci oddelenia výstavby

Parkovisko  
na Dénešovej ulici 
Projekt parkoviska Dénešova začína na-
berať reálnejšie kontúry. V októbri 2022 
sme získali právoplatné stavebné povo-
lenie, ale vzhľadom na zimné obdobie 
sme sa nechceli púšťať do jeho realizácie 
ešte v roku 2022. Momentálne pripravu-
jeme súťaž na zhotoviteľa tak, aby sme  
v druhom štvrťroku 2023 mohli začať  
s jeho výstavbou. Väčšina novovzniknu-
tých parkovacích miest bude vyhotovená 
z priepustných povrchov typu ekoraster. 
Len pozdĺžne parkovacie miesta, ktoré 
vzniknú rozšírením existujúcej cesty 
budú mať asfaltový povrch. Pribudnú tiež 
stromy, ktoré sa postarajú o tieň aj krajší 
pohľad na parkovisko. O začiatku a prie-
behu prác Vás budeme včas informovať. 
Dúfame, že realizáciou tohto parkovis-
ka, ktoré prinesie 49 nových miest sa 
nám aspoň čiastočne podarí zmierniť 
problém s parkovaním v tejto lokalite.

Skatepark
V októbri minulého roku sme získali 
stavebné povolenie na projekt Skatepar-
ku pod mostom na Moskovskej triede. 
Podľa predloženého rozpočtu presiahnu 
náklady na jeho realizáciu pol milióna 
eur, čo znamená, že pre náš obmedzený 
rozpočet by to bola mimoriadna záťaž.  
Aj preto sme sa od začiatku projektova-
nia snažili získať externé financovanie, 
čo sa nám čiastočne podarilo. 

Získali sme podporu vo výške 190.000 
eur z programu Terra Incognita Košické-
ho samosprávneho kraja. Tieto penia-
ze vo veľkej časti pokryjú náklady na 
realizáciu prvej etapy projektu, ktorou je 
samotná plocha pre skaterov. Pripravu-
jeme súťaž na zhotoviteľa, aby sme ešte 
tento rok mohli verejnosti odovzdať do 
užívania prvú etapu stavby. V hľadaní  
externých zdrojov pokračujeme aj 
naďalej a budeme sa snažiť v čo najkrat-
šom čase dokončiť celý areál. Namiesto 
lokality, kde dnes musíme pravidelne 
odstraňovať čierne skládky, vznikne ďalší 
pekný areál, ktorý bude slúžiť miestnym 
a prispeje k rozvoju športových aktivít  
na našom sídlisku.

Obnova fontány
Projekt revitalizácie územia v okolí 
fontány na sídlisku je v procese povoľo-
vania stavby. Keďže rozpočtové náklady 
na jeho realizáciu presahujú tri milióny 
eur, aj v tomto prípade hľadáme mož-
nosti využitia externého financovania. 
Najväčšie nádeje vkladáme do operač-
ného programu Slovensko. Sledujeme 
výzvy a projekt pripravujeme tak, aby 
sme sa vedeli ihneď zapojiť do procesu 
schvaľovania a mať tak šancu získať na 
tento pekný projekt potrebné finančné 
prostriedky.

Revitalizácia  
vnútrobloku  
Hemerkova – Húskova
Na našom sídlisku momentálne prebieha 
revitalizácia vnútrobloku Jasuschova 
Bauerova (investorom je Mesto Košice, 
zhotoviteľom spoločnosť EUROBAU  
Košice) a tak, ako sme Vás už informova-
li, našou snahou je postupne zrevitalizo-
vať všetky naše vnútrobloky. Ďalším  
v poradí je vnútroblok Hemerkova - 
Húskova, projekt je hotový, stavebné 
povolenie máme. V spolupráci s Mestom 
Košice sme ho zaradili do žiadosti  

o nenávratný finančný príspevok  
z eurofondov. Tu sme však zostali  
„pod čiarou“. Projekt bol síce hodnotený 
kladne, ale z dôvodu nedostatku financií 
v programe IROP nebol schválený.  
My sa však nevzdávame, sledujeme 
výzvy naďalej a tak, ako pri projek-
te Fontány, sa budeme snažiť získať 
externé zdroje z operačného programu 
Slovensko. Zároveň pripravujeme ďalšie 
projekty revitalizácie vnútroblokov,  
aby sme naše sídlisko posunuli vpred.

Ako pokročili plánované  
projekty? 

Foto: archív MČ KVP
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Lucia Rácová - vedúca oddelenia stratégie

Detské ihrisko  
Rodinka 
Na nové detské ihrisko na Dénešovej 
ulici, na ktoré sme získali 50 000 tisíc 
eur z Ministerstva práce sociálnych vecí  
a rodiny s názvom Rodinka sa môžete 
tešiť už tento rok. V marci 2023 sme  
prevzali projektovú dokumentáciu  
a momentálne pracujeme na vyhlásení 
verejného obstarávania. Ak pôjde všetko 
podľa plánu, už v lete sa budete tešiť  
z nového ihriska. 

Kaufland park
V tomto roku sa na Sídlisku KVP môžete 
tešiť aj na otvorenie nového športo-
vo-oddychového areálu. Kaufland park 
sa nám vlani podarilo získať aj vďaka 
Vám. Aktuálne pracujeme na vybave-
ní všetkých potrebných povolení pre 
výstavbu. Koncom februára nám bol 
doručený návrh zmluvy a projektová 
dokumentácia. Veríme, že všetko pôjde 
hladko a už nenastanú žiadne procesy, 
ktoré zdržia náš projekt. K-park pribud-
ne v lokalite medzi ulicami Starozagor-
ská a Wuppertálska, vedľa hracej zostavy, 
ktorá už je na mieste. Otvoriť by sme ho 
chceli ešte pred letom. 

Zateplenie budovy 
Na zateplenie budovy miestneho úradu 
máme pripravený podklad a zapájame  
sa do výziev. Začiatkom marca sme  
podali projekt na Environmentálny fond 
a čakáme na vyhlásenie výzvy SIEA,  
kde budeme podávať ďalšiu výzvu. 

Automatické externé 
defibrilátory
Vďaka dotácii z participatávneho rozpočtu 
pribudnú na KVP ďalšie dva automatické 
externé defibrilátory. Spolu ich budeme 
mať už šesť, dostupných 24/7.  
Pri príležitosti ich osadenia chystáme  
pre verejnosť aj edukačný workshop, 
ktorý sa uskutoční 18.4.2023 v čase od 
15:00 – 17:00 hod. pri OC Klas na Hemer-
kovej ulici. Jeho súčasťou budú profesio-
nálne ukážky prvej pomoci pri zastavení 
srdca pomocou defibrilátorov. Aj takouto 
cestou chceme zvýšiť povedomie o týchto 
malých zázrakoch. Príďte si vyskúšať, ako 
by ste zvládli prvú pomoc v prípade núdze.

Rok 2023 bude plný noviniek 

vizualizácia projektu

vizualizácia projektu

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP Foto: archív MČ KVP



8

Zimná údržba

Zo skúseností z minulých rokov a v zmysle Operačného plánu sme zimnú údržbu na Sídlisku KVP stanovili na obdobie od 15.11.2022 
do 31.3.2023. Počas týchto mesiacov ju na území našej mestskej časti zabezpečovali dva subjekty. Strojnú údržbu ciest a niektorých 
chodníkov (pluhovanie, zametanie, posypávanie) realizovala externá firma Geozem s.r.o. ktorá uspela vo verejnom obstarávaní.  
K dispozícii mala 5 strojov, s ktorými bola pripravená vyraziť do terénu.

Aká bola tohtoročná zimná 
údržba?

Ručnú údržbu mal na starosti Podnik 
služieb KVP s.r.o. Už sú to tri roky,  
odkedy sme sa rozhodli ísť touto cestou.  
Ukazuje sa, že to bolo správne roz-
hodnutie. Napriek tomu, že sa výška 
nákladov na zimnú údržbu odvíja vždy 
od toho, aké veľké vrtochy nám  
pripraví počasie, efektivita prác a s tým 
súvisiacich nákladov vo vlastnej réžii  
je viditeľná. Najväčšou pridanou hodno-
tou sociálneho podniku je flexibilnosť  
a operatívnosť prác. V prípade potreby  
sú zamestnanci ihneď privolaní na zásah, 
aby ešte pred tým, než my ostatní ideme 
do práce, očistili a posypali hlavné trasy.

Celkový postup prác koordinoval štáb 
zimnej údržby, ktorý bol často aj osobne 
v teréne. Pohyb vozidiel sme zároveň 
sledovali prostredníctvom GPS, aby sme 
mali prehľad o tom, kde a kedy vozidlo 
vykonalo zimnú údržbu. Aj keď si mys-
líte, že ste na všetko pripravení, počasie 
Vám vie zmeniť plány zo sekundy na 
sekundu. Prvá väčšia snehová nádiel-
ka dorazila na Sídlisko KVP začiatkom 
decembra. A bola to poriadna dávka. 
Pracovníci vyrazili do terénu za skorého 
ráno, robili maximum, no počasie bol 
tento raz silnejší súper. 

Situácia so silným snežením sa vymykala 
spod kontroly. Následky z tohto zásahu 

nás sprevádzali aj po ďalšie dni, kedy 
sme museli ručne rozbíjať zľadovatelé 
úseky. To dalo riadne zabrať z časového 
ako aj ľudského hľadiska. 

Ako sa však hovorí, iba ten, kto nič 
nerobí, nerobí ani chyby. My sme sa z tých 
našich snažili poučiť a ďalšie zásahy 
zmanežovať efektívnejšie. Tohtoročnú 
zimu si na našom sídlisku budeme  
pamätať ako jednu z najsilnejších  
za uplynulé roky. Svedčí o tom aj  
pokladnica, do ktorej síce nenasneži-
lo, no vďaka nákladom sa do nej dostal 
prievan. Na posyp sa minulo viac ako 120 
ton posypového materiálu a viac ako 10 
ton soli. Všetky stroje v teréne sme mali 
pod GPS kontrolou pre lepšiu operatív-
nosť zásahu, ale aj kontrolu peňazí pri 
fakturáciách.

Len za december boli vyčíslené náklady 
na zimnú údržbu vyše 21 000 eur,  
priemerná mesačná suma za údržbu  
v januári a februári sa vyšplhala  
na približne 11 000 eur mesačne. 

Obyvatelia nám nič 
neodpustia
Ani počas tejto zimy sme sa samozrej-
me nevyhli kritike obyvateľov, ktorí 
vyjadrovali svoju nespokojnosť najmä na 
sociálnych sieťach. Niektorí nám písali, 
že sme mohli posypávať chodníky viac, 
iní sa pozastavovali nad tým, prečo sme 
sypali až toľko kameniva, ktoré im ničilo 
topánky alebo autá. 

Aj keď by sme veľmi chceli, všetkým po-
žiadavkám vyhovieť naozaj nedokážeme.  

Vzhľadom na finančné a kapacitné 
možnosti sa však snažíme o čo najlepšie 
zvládnutie povinností. Obzvlášť,  
v aktuálnych rokoch kríz. Tie majú  
zásadný vplyv na krátenie rozpočtov 
obcí a v nemalej miere sa dotkli aj nášho 
sídliska. Každé euro ako verejný zdroj 
financií, musíme dvakrát obrátiť, kým 
odpovieme na otázku, na čo ho použiť. 

Zimná údržba je presne jednou z týchto 
činností, a to najmä z dôvodu veľkej  
finančnej náročnosti údržby. Pre vysvet-
lenie, drahý zásah môže byť i zbytočný, 
ak sa rýchlo oteplí a sneh z ciest a chod-
níkov sa roztopí. Vtedy peniaze doslova 
posielame do kanálu. Vykonávať zimnú 
údržbu je priam celá veda, preto si žiad-
ny cestár ani naši pracovníci nezaslúžia 
počuť hromženie na ich dôležitú prácu. 
Ani polievka sa nenavarí sama, a to i keď 
sme hladní ako vlk.  Radosť zo snehu  
je veľká, no pri zimnej údržbe platí,  
že rovnako veľmi sa tešíme aj keď sa 
chýli ku koncu.

Foto: archív MČ KVP

Miroslav Michalus - prednosta miestneho úradu

Foto: archív MČ KVP

zdroj FB: MČ KVP
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Čistota a údržba 

Vyčistili sme sídlisko  
od posypového  
materiálu 
Prvým znakom toho, že zima nám už 
dáva jasné zbohom je na našom sídlisku 
to, že z ulíc a ciest pomaly ale isto miznú 
drobné kamienky. Jarné upratovanie sa 
na KVP začalo v prvej polovici marca 
odstraňovaním posypového materiálu.  
V priebehu troch týždňov už bolo vyčis-
tené celé sídlisko. Práce prebiehali po 
jednotlivých okrskoch, v teréne bolo 
vyše 30 pracovníkov. S čistením pomá-
halo aj zametacie autíčko. V priemere 
sme za jeden týždeň odviezli približne  

35 ton posypového materiálu. Veľké poďa-
kovanie patrí aj aktívnym občanov, ktorí  
si kamienky pred svojim panelákom poza-
metali sami aj napriek tomu, že nemuseli. 
Veľmi nám tým pomohli a ušetrili čas. 

Chystáme veľké  
upratovanie KVP,  
pridajte sa k nám  
Hovorí sa, že kultúru národa spoznáš pod-
ľa čistého domova. Tým našim je Sídlisko 
KVP, cez ktoré denne prechádzajú tisícky 
ľudí. Hlavne my, miestni sa tu predsa vždy 
chceme cítiť príjemne. K peknému pros-
trediu môžeme prispieť všetci. Každého, 

kto má chuť urobiť niečo naviac, pozývame 
na spoločné upratovanie Sídliska KVP. 
Dobrovoľnícka akcia s názvom 
 „    Deň čistého KVP“ sa uskutoční  
v sobotu 1.apríla od 9:00 – 13:00 hod.
Hlavný bod programu – vyčistiť a upratať 
naše sídlisko od odpadkov a neporiadku. 
Ochranné pomôcky budú zabezpečené, 
stačí len prísť.

Vezmite svojich priateľov, susedov či zná-
mych a príďte nám pomôcť. Pre rodiny je 
to ideálna príležitosť ako deťom ukázať,  
že je dôležité pestovať zodpovednosť za 
veci verejné, že prírode vieme pomôcť 
všetci a že upratovanie nemusí byť nuda. 
So správnymi ľuďmi je možné zažiť príjem-
ný a veselý čas. Príďte sa presvedčiť sami.

Upratujeme sídlisko po zime

1.4.2023 | Sobota
9:00 – 13:00 hod.

Foto: archív MČ KVPFoto: archív MČ KVP

Ivana Palaiová - redaktor

Viac informácií získate na adrese  
klaudia.eliasova@mckvp.sk  
alebo na čísle 055/789 06 40
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Koniec zimy privial do našej mestskej 
časti viac vetra ako sme predpoklada-
li. Reč je o pracovníkoch, ktorí začali 
demontovať prístrešky MHD na pokyn 
spoločnosti euroAWK s.r.o.  

Tá už odstránila zo Sídliska KVP všetkých 
19 prístreškov, a to aj napriek vytrvalej  
a enormnej snahe samosprávy dohodnúť 
sa na tom, aby s demontážou počkali až 
do osadenia nových. Túto aktivitu začali 
bez toho, aby mestskú časť informovali 
o presnom harmonograme prác. Z tohto 
dôvodu sme na to cestujúcich nedokázali 
včas a dostatočne pripraviť. 

Z KVP-čkárov sa tak stali rukojemníci 
tejto nepriaznivej situácie, čo mestskú 
časť mrzelo najviac. „Zo všetkých síl 
sme sa tomu snažili vyhnúť, ale spoloč-
nosť nebola ochotná akceptovať naše 
pripomienky a platnú právnu úpravu. 
Za štyri roky s nami nedokázali uzavrieť 
dohodu – a to ani  napriek tomu, že sme 
ustúpili z viacerých požiadaviek a boli 
sme ochotní prístrešky MHD aj odkúpiť,“ 
vysvetlil starosta mestskej časti  
Ladislav Lörinc.

Dočasný diskomfort 
obyvateľov
Mestská časť bola s firmou dohodnutá  
na tom, že vopred oznámi, ktoré  
prístrešky a kedy začne demontovať  
ako prvé, to sa však nestalo. Spoločnosť 
začala navyše s demontážou bez povole-
nia cestného správneho orgánu, za plnej 
prevádzky a bez akéhokoľvek ohrani-

čenia prác, čím ohrozila bezpečnosť 
okoloidúcich ľudí. 

Miestne zastupiteľstvo preto schválilo 
na mimoriadnom zasadnutí prená-
jom pozemkov pre novú spoločnosť za 
účelom umiestnenia a prevádzkovania 
prístreškov MHD. Poslanci tak rozhodli 
deň potom, kedy ich vtedajší prevádz-
kovateľ začal demontovať. EuroAWK má 
navyše voči mestskej časti pozdĺžnosť za 
nájomné. Ide o sumu, ktorá sa pohy-
buje v tisíckach eur. Vedenie sídliska aj 
miestni poslanci rozumejú nespokoj-
nosti obyvateľov, počínanie spoločnosti 
prekvapilo aj samosprávu, situáciu sme 
však začali okamžite riešiť. Výsledkom je 
zmluva s novým dodávateľom, ktorá bola 
podpísaná začiatkom marca.

Nové moderné  
prístrešky
Cestujúcu verejnosť teraz čaká príjem-
nejšia zmena a hlavne zvýšenie kultúry  
a komfortu cestovania.

„Nový dodávateľ nám vyšiel v ústrety  
a do konca apríla prisľúbil inštaláciu 
prvých 10-tich nových prístreškov.  
Zvyšné budú dobudované postupne 
vzhľadom na dodacie lehoty. Faktom 
však je, že do dvoch rokov budú  
na Sídlisku KVP všetky vymenené.  

Ide o prístrešky s modulárnym sys-
témom, vyrobené z oceľovej zinkovej 
konštrukcie a upravené vypaľovaným  
lakom. Novinkou bude jeden prístrešok, 
na ktorom budú umiestnené solárne 
panely.

Obyvateľov a cestujúcich prosíme  
o trpezlivosť,“ upresnil starosta.

Tešiť sa môžete na nové, moderné prí-
strešky. Veríme, že súčinnosť zaintere-
sovaných strán a inštitúcii nesklame 
a všetko pôjde tak, aby sme získali všetky 
potrebné povolenia na umiestnenie  
prístreškov čo najskôr. 

Zo strany mestskej časti pre to urobíme 
maximum, spokojnosť obyvateľov je na 
prvom mieste.

Na zastávkach MHD pribudnú 
nové prístrešky

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Ivana Palaiová - redaktor
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Harmonogram  
projektu:

Pamätáte si, ako sme Vám v júni 2020 
predstavili náš projekt revitalizácie 
vnútrobloku Jasuschova – Bauerova? 
Vízia prechádza do reality.

Veľké a dlhodobé úsilie, ktoré sme 
do projektu dali spolu s architektmi 
prinieslo výsledok. Naša mestská časť 
bola úspešná so žiadosťou o nenávratný 
finančný príspevok, ktorú sme prostred-

níctvom Mesta Košice podali v rámci  
výzvy Ministerstva investícií, regionál-
neho rozvoja a informatizácie SR.  
Na tento projekt sme získali 500 000 eur.

Vnútroblok medzi Jasuschovou  
a Bauerovou ulicou by mal byť obohate-
ný o množstvo zelene a stromov, nové 
zábavné prvky na ihriskách či dokonca 
moderný  okružný chodník. Projekt je 
zelený, čo znamená, že myslí aj na klímu 
a tiež bezbariérové riešenia.

Investorom stavby je Mesto Košice, 
zhotoviteľom EUROBAU Košice. Pozrite 
si harmonogram prác, ktorý sa však  
v priebehu výstavby môže meniť  
a aktualizovať.

Podrobnejšie informácie o projekte náj-
dete na našom webe v projektovej sekcii 
na  http://www.mckvp.sk/projekty/
jasuschova-bauerova/

 

13.1.2023 – 16.6.2023
Búracie práce (odstraňovanie bas-
ketbalového ihriska a prašiakov, 
realizácia workoutového, hokejbalo-
vého a multifunkčného ihriska)

13.2.2023 – 1.6.2023
Sadové úpravy (terénne modulácie, 
realizácia dažďového záhonu, úpra-
va zeminy, nová výsadba, kosenie a 
úprava zelene)

10.2.2023 – 28.4.2023
Realizácia vodopriepustných plôch 
(odstraňovanie asfaltu, obrubníkov 
a podkladu, rozoberanie dlažby, 
búranie betónu, odstraňovanie oplo-
tenia, hĺbené vykopávky, realizácia 
mlatových povrchov a pokladanie 
dlažby)

15.2.2023 – 28.6.2023
Realizácia prvkov technického vy-
bavenia (odstraňovanie pôvodných 
prvkov a realizácia nového pingpon-
gového ihriska, detských ihrísk, 
osádzanie mobiliáru a pergoly)

Vnútroblok Jasuschova –  
Bauerova prechádza masívnou 
obnovou, čo sa bude diať?

Foto: archív MČ KVP

V našom občasníku KVaPka zo septem-
bra 2022 sme Vás informovali o plánova-
nom projekte Nového trhoviska.  
V pláne je využiť doposiaľ nevyužitú plo-
chu bývalého trhoviska na Moskovskej 
ulici. Na tomto mieste by malo vzniknúť 
moderné trhovisko, malý amfiteáter  
s pódiom pre rôzne kultúrne a spoločen-
ské podujatia, gastro-prevádzka  
a ihrisko pre deti. 

Našou úlohou bude zabezpečiť prístupo-
vú komunikáciu a priviesť na toto miesto 
všetky potrebné inžinierske siete – voda, 
kanál, elektrina. V článku spred pár me-
siacov odznela aj informácia,  
že s prácami by sa malo začať na jar  
roku 2023. Situácia sa nám však skom-
plikovala. Pri projektových prácach sme 
narazili na problém s regulatívmi územ-
ného plánu, ktorý má, našťastie, riešenie 
a preto sa mestská časť dala do práce. 

Najväčší problém spočíva v tom,  
že hlavný investor nateraz odložil  
výstavbu trhoviska z finančných  
dôvodov.  

Myšlienky na Nové trhovisko a vybudo-
vanie ďalšieho komunitného bodu, ktoré 
nám na sídlisku chýba sa nevzdávame. 
Na stole je plán, sú rozpracované doku-
menty, prebehla aj diskusia  

s kompetentnými. A hlavne, projekt sme 
už predstavili aj tým, pre ktorých vzni-
kol – obyvateľom KVP.  Z našej pozície 
urobíme všetko preto, aby skvelá myš-
lienka nezapadla prachom. V prípade už 
vypracovanej projektovej dokumentácie 
k využitiu tohto priestranstva, mestská 
časť zvažuje aj jej odkúpenie.

Kríza ovplyvnila aj 
výstavbu trhoviska, 
práce sú pozastavené

Foto: archív MČ KVP

11Jaromil Čop - vedúci oddelenia výstavby
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Dajme spoločne veciam druhú 
šancu a podajme pomocnú ruku
Iste s nami budete súhlasiť, že pomoc 
ľuďom v núdzi má zmysel v každej  
dobe, bez ohľadu na ročné obdobie.  
Ako samospráva chceme ísť príkladom, 
lebo cítime povinnosť podať pomocnú 
ruku tým, ktorí to potrebujú. Pravidelne 
preto organizujeme rôzne charitatívne  
a dobrovoľnícke zbierky.

Najväčšiu tradíciu majú na sídlisku 
Zbierky šatstva, ktoré spájajú prijemné  
s užitočným. Na jednej strane sa ľudia 
zbavia nepotrebného oblečenia a vecí, 
ktoré už nevyužívajú, a na strane druhej 
urobia radosť a službu tým, ktorí  
to potrebujú. Uplynulé  4 roky ukázali,  
že o zbierky je veľký záujem aj z iných 
mestských častí či okrajových miest. 

Zbierky šatstva, obuvi, hračiek, domá-
cich a hygienických potrieb sa na KVP 
konajú 4-krát ročne, a to vždy v druhý 
piatok v mesiacoch marec, jún, septem-
ber a december. Pravidelne vyzbierame 
vyše 300 plných vriec, ktoré poputujú 
na charitatívne účely do komunitných 
centier po celom východnom Slovensku. 
Spolupracujeme s rôznymi neziskovými 
organizáciami či občianskymi združe-
niami. Napríklad, s Komunitným cen-
trom v Sečovciach, útulkom pre ľudí bez 

domova v Bernátovciach či charitným 
domom na Bosákovej ulici v Košiciach. 

Zbierky šatstva v pra-
videlných termínoch
Prvá tohtoročná zbierka sa uskutočnila 
koncom marca a opäť priniesla hodnotný 
výsledok. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
zapojili a prispeli, napríklad kúskom  
oblečenia, ktoré už nenosia alebo hrač-
kami, ktoré ich deti už nevyužívajú.  
Dali ste veciam druhú šancu a zároveň 
vyčarili úsmev tým, ktorí  z rôznych  
príčin nemajú toľko šťastia ako my. 

Každá pomoc však musí mať svoje pra-
vidlá, aby bola účinná a priniesla viac 
úžitku ako starostí. Ak sa rozhodnete 
podporiť našu zbierku, prosíme, dbajte 
na to, aby bolo oblečenie čisté a použiteľ-
né. To je jediná a najdôležitejšia pod-
mienka, ktorú máme pre prijatie vecí.
Okrem charitatívnej činnosti sa týmito 
zbierkami snaží mestská časť znižovať 
objem komunálneho odpadu a zamedziť 
tomu, aby ľudia vyhadzovali ošatenie 
do kontajnerov alebo ho z nich vyberali. 
Okrem pomoci ľuďom myslí KVP aj na 
štvornohých kamarátov. Pred Vianocami 

mohli obyvatelia podporiť rôzne útulky 
pre zvieratá. Veľkú dávku spolupatrič-
nosti KVP – čkári prejavili aj vlani, keď 
sme vyhlásili zbierku školských pomôcok 
pre deti v núdzi alebo pre ľudí postihnu-
tých vojnou na Ukrajine. Vyplatila sa aj 
spolupráca s neziskovou organizáciou 
Úsmev ako dar, v rámci ktorej sme  
pomohli deťom so zabezpečením  
pomôcok pred začiatkom školského roka.

Ak Vám naše termíny zbierok nevyho-
vujú, neváhajte nás kontaktovať na  
tel.čísle 055/789 06 40 alebo emailovej 
adrese sks@mckvp.sk, radi Vám  
pomôžeme.

Foto: archív MČ KVP

www.mckvp.sk

Šatstva | Obuvi | Domácich potrieb   
Hračiek

jún | september | december
 

15:00 - 19:00 hod.  
Priestory garáže miestneho úradu

12 Ivana Palaiová - redaktor
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Zo života sídliska

Jedno veľké  
a špeciálne  
poďakovanie  
pre výnimočnú ženu
Denné centrum si do svojej kroniky po  
8. 3. 2023 veľkými písmenami zapíše 
jedno veľké meno. Reč je o milej osobe, 
veselej a húževnatej žene. Pani Mária 
Neveziová po desiatich rokoch dala bod-
ku za vedením centra. V mene všetkých 
členov a hlavne vedenia mestskej časti sa 

jej chceme poďakovať. Stála za množ-
stvom skvelých podujatí, výletov, 
ale hlavne za spájaním sa pre dobré  
a užitočné veci. Svojim prístupom k živo-
tu určite motivovala nejedného seniora  
a stala sa kamarátkou mnohých ľudí  
bez ohľadu na vek, a to je veľkou vzác-
nosťou. Sme radi, že v mestskej časti 
máme takýchto skvelých ľudí. 

Pani Neveziová, želáme Vám veľa úsme-
vu v každej životnej chvíli, lebo práve 
ten váš je liekom aj riešením mnohých 
ťažkostí.  

Marec patril všetkým ženám, 
ďakujeme Vám 

To, že 8. marca je v uliciach akosi viac 
žien s kvetom v ruke, aj napriek tomu, 
že meniny majú Alanovia, je už dobre 
známa vec. Viete však, prečo vznikol 
Medzinárodný deň žien, ktorý si v tento 
deň pripomíname?  

Pravdou je, že MDŽ je historicky naj-
mä dňom boja za rovnoprávnosť žien. 
Tento špeciálny sviatok zaviedla OSN 
pre pripomienku štrajku newyorských 
krajčírok z roku 1908. Ženy sa vtedy usi-
lovali o kratší pracovný čas, lepšie platy, 
hlasovacie právo a koniec detskej práce. 
Toto hovorí encyklopédia, no smutnou 
realitou je, že aj v súčasnosti sú na svete 
krajiny, kde sa na práva žien zabúda. 

Na Sídlisku KVP žijú a pracujú skvelé 
ženy, mnohé z nich sme Vám už pred-
stavili aj na stranách občasníka, ktorý 
práve držíte v rukách. Iné možno nie je 
vidieť, no stoja za skvelými projektmi 

alebo Vám ochotne poradia, napríklad aj 
u nás na miestnom úrade, ale aj v potra-
vinách či s výberom dobrej knihy medzi 
regálmi knižnice.

Špeciálny obdiv si zaslúžia dámy, kto-
rých tvár už možno zdobí vráska. Hovorí 
o živote so všetkým, čo k nemu patrí,  
o radostiach, starostiach aj poriadnej 
dávke zážitkov a životných skúseností. 
Na tieto dámy nezabudla ani mestská 
časť, ktorú poctili už len tým, že sa tu 
rozhodli bývať. Našim milým KVP-čkár-
kam, ktoré sú pevným základom 
denného centra sme poďakovali za to, 
že dodávajú tomuto svetu lásku, nádej 
aj empatiu, že sa starajú o svoje rodiny, 
priateľov a blízkych. Zaželali sme im, aby 
aj naďalej s rozvahou zvládali všetky situ-
ácie, aby nezabudli dávať pozor hlavne na 
seba a nestrácali chuť robiť to, čo ich baví. 

Za dverami centra totiž nájdeme celý rad 
inšpiratívnych žien. Skvelým príkladom 
je aj skupina Lady Line. Ide o ženy  
z nášho sídliska, ktoré trávia čas tým,  
že tancujú. Vymýšľajú choreografie, 
kroky, a okrem toho sa aj dobre poroz-
právajú a stretnú sa s celou komunitou. 
Rozhodli sa nezatvoriť dvere svojho bytu 
a aj v zrelom veku sú aktívne. Na oblátku,  
my s nimi rátame na podujatiach síd-
liska, kde svojimi vystúpeniami vždy 
vyčaria úsmev aj obdiv. 

Aj vďaka takýmto ľuďom sa o KVP hovo-
rí, že to tu žije a kráča s dobou. Vek, po-
hlavie či pracovná pozícia nemusia vždy 
zohrávať rolu. Spýtajte sa ľudí z denného 
centra, určite Vám povedia, že najdôleži-
tejšia je radosť zo všetkého, čo robíte  
a na prvom mieste úcta voči každému,  
a to nielen raz v roku.

STAŇTE SA ČLENMI DENNÉHO CENTRA
> utorkový klub 13:00 – 17:00 

> štvrtkový (kresťanský) klub 13:00 – 17:00

Bližšie informácie na 055/ 789 06 19  
alebo na miestnom úrade v Kancelárii č.10

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP
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Na slovíčko o aktuálnych 
problémoch nášho sídliska
Prinášame Vám novú rubriku, v ktorej sa 
budeme pravidelne zameriavať na prob-
lémy, ktoré Vás trápia ako aj celospo-
ločenské témy, ktoré podnecujú rôzne 
diskusie. Vnímame potrebu venovať sa aj 
negatívnym témam a tým, ktoré vzbu-
dzujú otázky či kritické reakcie na adresu 
mestskej časti. Budeme sa Vám ich snažiť 
vysvetliť aj očami odborníkov. Neváhajte 
nám preto napísať aj Vaše tipy na témy 
na adresu – redaktor@mckvp.sk.

V tomto čísle sa premiérovo porozprá-
vame o aktuálnej téme financovania 
samosprávy. Často sa na nás obraciate  
s otázkou ako sa zdražovanie a krízy  
dotknú miestneho rozpočtu a aký to 
bude mať dopad na Vás – KVP-čkárov. 
Túto problematiku nie je jednoduché 
vysvetliť, no my sa o to pokúsime. 

Viaceré mestá a obce na Slovensku 
v tomto roku obmedzujú služby pre 
svojich obyvateľov. Dôvodom sú nižšie 
príjmy z podielových daní, zvyšovanie 
cien za tovary a služby, valorizácia miezd 
ale najmä balíčky pomoci, ktoré vláda  
a parlament schvaľuje na úkor samo-
správ. Daňový bonus zníži ich príjmy  
o viac ako pol milióna eur, pričom dofi-
nancovanie zo strany štátu nepokryje  
ani pätinu pôvodnej sumy.

Samosprávy už nedokážu financovať 
služby zo svojho rozpočtu tak ako do-
teraz. Aj Mestskú časť Košice – Sídlisko 
KVP čaká finančne náročný rok, ktorý 
odzrkadľuje tzv. krízový rozpočet, ktorý 
schválilo miestne zastupiteľstvo ešte 
koncom minulého roka. Tvorený je  
s ohľadom na vyššie spomínané opatre-
nia, no rovnako aj na aktuálnu energe-
tickú krízu.

,,Nuž, súčasná situácia v rozpočtoch 
miest a obcí je naozaj alarmujúca.  
Do rozpočtu boli zapracované nižšie príj-
my z podielových daní v dôsledku zníže-
nia počtu obyvateľov oproti predchádza-
júcemu roku o viac ako tisíc občanov, čo 
pri prerozdeľovanej sume 59,50 eur/ 
1 obyvateľ z Mesta Košice je zníženie  
o 59 500 eur. Súčasne bolo potrebné zni-
žovať výdavky. Oproti roku 2022 sú niž-
šie výdavky takmer vo všetkých oblas-
tiach, najmä v kategórii mzdy a odvody, 
a to aj napriek valorizácii. Naopak, k zvý-
šeniu výdavkov rozpočtu prispeli veľmi 

výrazne vyššie ceny 
energií. Tento nárast 
výdavkov nás donútil 
znížiť na minimum 
prostriedky najmä na 
opravy a údržby ciest, 
budov a na samotné 
investičné aktivity,“ 
vysvetľuje vedúca 
ekonomického odde-
lenia miestneho úradu 
Viera Háberová.

Rozvoj sa 
nezastaví
Mestská časť sa však 
rozhodla šetriť  
v prvom rade na 
chode úradu, aby čo 
najmenej obmedzila 
služby pre svojich 
obyvateľov. 

Miestni poslanci si dobrovoľne znížili 
poslaneckú odmenu. V uplynulom voleb-
nom období činila poslanecká odmena 
zhruba 316 eur, plus ďalšie príplatky za 
komisie. Teraz došlo k úprave a k fixácii, 
po novom dostávajú poslanci odmenu  
v hodnote 250 eur s tým, že sú zachova-
né príplatky za aktívnu činnosť poslanca 
v prípade, že je predseda alebo člen ko-
misie MČ. Nižší príplatok poberá za svoju 
činnosť aj zástupca starostu, základný 
plat poberá aj starosta mestskej časti. 

Podľa Háberovej však ide z dlhodobého 
hľadiska o neudržateľný stav. „Čo nikoho 
neteší, bolo nevyhnutné pristúpiť  k zní-
ženiu počtu zamestnancov. Zvyšovanie 
cien energií nás núti aj zvýšiť prevádzko-
vé výdavky u nájomcov a postupne zvýšiť 
aj nájmy, ktoré v posledných rokoch 
upravované neboli. V tomto prípade je 
ale veľkou hrozbou, že nájomcovia ne-
budú schopní prevádzky finančne udržať, 
čím by došlo aj k zníženiu príjmov  
z prenájmov“.

Najväčší vplyv majú na fungovanie 
mestskej časti podľa jej slov podielové 
dane, ktoré sa nezvyšujú adekvátne  
k inflácii. „Je neudržateľné financovanie 
MČ pri znižujúcich sa príjmoch z podie-
lových daní, ktoré tvoria 70,5 % rozpočtu 
bežných príjmov a neustále sa zvyšujú-

cich cenách tovarov, služieb, energií.  
Do dnešného dňa neboli rozdiely  
v náraste cien energií štátom refun-
dované. Dopad tohto zvyšovania bude 
najmä na cash flow MČ a je predpoklad, 
že pri tomto trende bude potrebné riešiť 
dofinancovanie prijatím prevádzkového 
úveru. Žiaľ, rezervy nevidím. Ak by Mesto 
Košice zvýšilo v rozpočte na rok 2023 
(ktorý zatiaľ nie je schválený) podielové 
dane napr. aj o cca 5,00 eur/1 obyvateľ, 
pri zníženom počte obyvateľov bude  
rozpočet nižší ako v roku 2022“, upres-
nila Háberová.

V dôsledku všetkých vyššie uvedených 
vplyvov nie je možné napĺňať rezervný 
fond tak ako to bolo po minulé roky.  
Ak chceme posúvať naše sídlisko vpred, 
musíme sa naďalej zameriavať na získa-
vanie externých zdrojov. Počas minulého 
volebného obdobia sme podali vyše  
80 projektov a do rozpočtu mestskej 
časti získali na strategické projekty  
vyše 2 milióny eur. Výzvy a granty sú 
jednoducho najlepšou cestou, ako pri-
kotúľať peniaze na aktivity sídliska. 

Aj v súčasnosti máme pripravené rôzne 
projekty, ktorých realizácia zabezpe-
čí nové ekologické opatrenia, obnovy 
vnútroblokov či využívanie voľného času 
pre rodiny s deťmi. Pred nami je ešte 
množstvo práce, no my sme pripravení.

Ivana Palaiová - redaktor

zdroj FB: MČ KVP
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Predstavujeme Vám  
Podnik služieb KVP s.r.o.
Sídlisko KVP je jedinou košickou mest-
skou časťou, ktorá vo vlastnej réžii 
zabezpečuje práce ako je zimná údržba, 
kosenie trávy či výsadbu stromov. Ročne 
na to vynaloží približne 200 000 eur, no 
aj napriek tomu sú tieto služby poddi-
menzované. Podnik služieb KVP, ktorý 
sme v roku 2019 založili, nám umožnil 
vykonávať tieto činnosti efektívnejšie 
a lacnejšie ako keď sme za nich platili 
externým dodávateľom. Zároveň sme 
vytvorili desiatky miest pre ľudí zo zne-
výhodneného prostredia a dali im šancu 
uplatniť sa.

Dnes Vám predstavíme tých, pre ktorých 
je Podnik služieb druhým domovom.  
Sú aktívni v každom ročnom období  
a sú majstrami vo všetkom čo súvisí  
s údržbou nášho sídliska.

Rastislav Pernisch 

Riaditeľom Podniku služieb KVP s.r.o sa 
stal od januára tohto roka Rasťo Pernisch. 
Človek, ktorý má zmapovaný každý kút 
sídliska, pozná všetky jeho miesta, a to 
určite nie iba z prechádzok. Uplynulé  
4 roky pracoval na miestnom úrade  
ako údržbár, pod ruky mu prišlo všetko 
čo bolo treba opraviť. Zo skúseností  
z predošlých zamestnaní je presvedčený 
o tom, že prácu treba brať so všetkým  
čo k nej patrí. Začať od nuly, neohŕdať 
nosom a aspoň na chvíľu vyskúšať aj  
menej lichotivé činnosti. Riadia sa tým 
veľké zahraničné firmy, prečo by to 
nefungovalo aj tu? Dnes je osobou, ktorá 
manažuje denné aj týždenné úlohy  
ostatných. Je vždy v strehu, do úvahy 
musí brať to, koľko ľudí má ráno k dispo-
zícii, aké je počasie či akú techniku budú 
potrebovať. Najpodstatnejšie je podľa 
jeho slov určenie priorít aj napriek tomu, 
že od neho chcú všetci všetko a ihneď. 
V práci preto musí mať systém, všetky 
úlohy si svedomito zapisuje a potom  

s úsmevom odškrtáva tie, ktoré spolu so 
svojim tímom splnia. Riadi sa heslom, 
že z práce by sa malo chodiť s rovnakým 
úsmevom ako do nej ráno vstupujete.  
Na sídlisku ho môžete stretnúť aj v mon-
térkach, pretože nemá problém priložiť 
ruku k dielu, ak je to treba. 

Hovorí, že zamestnancov sociálne-
ho podniku vníma ako rovnocenných 
kolegov a dobré medziľudské vzťahy sú 
pre neho veľmi dôležité. Táto práca mu 
rozšírila nielen obzory ale priniesla aj 
priateľov bez rozdielu veku či farby pleti, 
dosiahnutého vzdelania. Slušný a pra-
covitý môže byť každý, k tomu netreba 
almanach. Podnik služieb prevzal po 
4 rokoch v plnej zbroji šikovných ľudí, 
ktorí sa navzájom rešpektujú a dôveru-
jú si. Zo skúseností prezradil, že aj na 
obyčajný chodník sa dnes už pozerá inak. 
Pre neho nie je dôležité to, či je len poza-
metaný, ale to, ako je pozametaný. Je to 
predsa živá vizitka sociálneho podniku.
Rasťo je milý, pohodový typ človeka, 
ktorý je ochotný pomôcť úplne každé-
mu. Niet pochýb, že sa vo svojej práci 

– starostlivosti o sídlisko našiel. Zároveň, 
ak mu niekto povie, že sa niečo nedá 
urobiť, len sa pousmeje. Keďže množ-
stvo činností vykonával aj on sám, nedá 
sa oklamať, lebo vie, že spôsob ako na 
to, vždy existuje. Svoju funkciu vníma 
zodpovedne, lebo tuší, že ho ešte čaká 
množstvo prekvapení a výziev, ktoré sa 
rýchlo striedajú a menia. 

Martin Jesenský 
Našťastie, Rasťo na to celé nie je sám.  
Vo svojom tíme má veľkú posilu a oporu 
v Maťovi Jesenskom. Tvorili nerozlučný 
tandem aj ako údržbárske duo na miest-
nom úrade, stali sa dobrými priateľmi 
aj mimo práce. Maťo je šikovník akému 
niet páru. Má pracovité ruky a perfektnú 
predstavivosť. Z dreva dokáže vyrezať 

hotové zázraky. Je na neho spoľahnutie, 
bez hundrania urobí všetko o čo ho po-
žiadate, ale najmä, prácu odvedie dobre  
a kvalitne. Chýba mu už iba jediné –  veľ-
ké krídla, vďaka ktorým by sa po sídlisku 
vedel pohybovať ešte rýchlejšie a mať 
všetko v merku. Aktuálne odváža posy-
pový materiál z chodníkov a ulíc, naše 
komunálne autíčko je jeho formula, otočí 
ho aj niekoľkokrát za deň. Rýchly  
a nápomocný vo všetkom. Taký je Maťo.

Julo Kavečanský 
Ďalšieho dôležitého člena sociálne-
ho podniku je momentálne síce vidieť 
pomenej, no za všetko hovoria činy. Julo 
Kavečanský trávi najviac času v dielni. 
Robí všetko čo súvisí so zváraním,  
a činnosťami, ktoré si vyžadujú odbor-
né znalosti. Je to taký lekár bez bieleho 
plášťa. Namiesto skalpelu má šraubováky 
a vo svojej dielni lieči pokazené stroje. 
Vdýchol život nejednej kosačke, zreštau-
roval lavičky či opravil náradie. 
Okrem toho ešte robí údržbu strojov  
a zariadení, krovinorezov, píl, opravuje 
všetko pokazené, opotrebované. Všimli 
ste si nové zábradlie pri obchodných 
centrách  či pri trhovisku? Aj to je výsle-
dok jeho práce. Tento človek má doslova 
zlaté ruky nielen vďaka jeho šikovnosti. 
Mestskej časti šetrí nemalé financie, 
ktoré by sme inak museli platiť externým 
spoločnostiam. Na dnešné pomery je 
tento človek naozaj vzácnosť. Robí čo mu 
sily stačia, aby sa nám tu žilo dôstojne, 
dobre, veselo a čisto. 

V mene celého sídliska ďakujeme všet-
kým našim pracovníkom, sú to šikovní  
a výnimoční ľudia. Pristavte sa pri nich, 
ak ich stretnete a sami sa presvedčte.  
Nie však nadlho, aby stihli všetko,  
čo majú na pláne urobiť.  

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP



16

BIO odpad

Žiť s ohľadom na prírodu je už v súčas-
nosti nevyhnutnosťou. Dobrou správou 
je to, že k ruku dielu môžete pridať aj Vy. 
Od začiatku nového roka muselo aj Mesto 
Košice pristúpiť k povinnosti triediť 
kuchynský biologicky rozložiteľný odpad 
z domácností. Táto nová zákonná úprava 
stojí mestský rozpočet 2,7 milióna eur. 
Možno ste si všimli, že aj na Sídlisku KVP 
pribudli ku každému stanovišťu kon-
tajnerov nové zberné nádoby. Sú hnedej 
farby s objemom 240 litrov a označené 
nápisom kuchynský BIO odpad.  
Ich používanie je jednoduché, každý 
obyvateľ do nich môže voľne vhadzovať 
odpad z kuchyne. 

Súčasťou každej zbernej nádoby je čierne 
vrece. Tieto vrecia sú jediné, ktorých po-
užívanie je pri zbere povolené. Ich účelom 
je chrániť nádobu pred znečistením. Aj pre 
obyvateľov bytov platí, že majú BIO odpad 
z kuchyne vkladať do nádoby voľne, bez 
použitia akýchkoľvek ďalších vrecúšok. 
Vyprázdňovanie zabezpečuje spoločnosť 
KOSIT a.s. dvakrát týždenne.

„Materiál zo zberu kuchynského odpadu  
z domácností obyvateľov Košíc bude  
energeticky a materiálovo zhodnotený  
v bioplynovej stanici. Bioplynová stanica 
spoločnosti Eko-Salmo Plus pri obci Kok-
šov-Bakša je vybudovaná na účely zberu  
a zhodnocovania biologicky rozložiteľných 
odpadov cestou výroby a využitia bioplynu 
na výrobu elektrickej energie. Biologicky 
rozložiteľný odpad predstavuje hodnotný 
zdroj na výrobu alternatívnej energie  
a organického hnojiva,“ uviedol generálny 
riaditeľ podniku Marián Christenko.

Do hnedých nádob  
nepatria veľké kosti 
ani tekuté potraviny
Najväčšie problémy spôsobuje  
bioodpad z kuchyne, ktorý  
nevytriedime dôkladne a do hnedých 
nádob ho vkladáme znehodnotený  
o plasty, sklo, papier či zmesový  
komunálny odpad. 

Rovnako je veľmi dôležité po vložení  
odpadu veko nádoby riadne uzavrieť.  
Podstatné je aj nepoužívať žiadne 
vrecúška či sáčky, a to ani kompostova-
teľné.

V tejto súvislosti sa aj obyvatelia  
Sídliska KVP obávajú najmä premnože-
nia hlodavcov či šírenia zápachu z nádob. 
Spoločnosť KOSIT a.s. tomu chce pred-
chádzať dostatočnou frekvenciou zberu  
a dôsledným zatváraním nádob vekom. 

Pre komunikáciu s obyvateľmi je na 
webe spoločnosti vytvorená samostatná 
stránka, kde je opísaný systém fungo-
vania zberu. Na sociálnej sieti existuje 
od spustenia pilotného projektu skupina 
Triedim BIO v kuchyni, ktorá slúži na 
šírenie informácií k tejto téme. 

Tí, ktorí nie ste aktívnymi užívateľmi 
sociálnych sietí, môžete posielať otázky 
na adresu triedim.BIO@kosit.sk alebo 
konzultovať telefonicky na bezplatnej 
linke 0800-156-748.

Ako správne triediť biologicky 
rozložiteľný odpad?

Foto: archív MČ KVP

 NEPATRÍ:
• odpad vo vrecúškach 
a sáčkoch  
(ani kompostovateľných),

• tekuté potraviny  
(mlieko, riedke polievky),

• veľké kosti  
(bravčové, hovädzie),

• škrupiny od orechov,
• zelený odpad  

zo záhrad  
(tráva, lístie, konáre),

• zmesový komunálny 
odpad,

• triedené zložky 
odpadov  
(papier, plasty, sklo).

 PATRÍ:
• zvyšky ovocia 

a zeleniny,
• zvyšky vareného 

jedla,
• mäso a mliečne 

výrobky,
• staré pečivo a chlieb,
• potraviny po dátume 

spotreby BEZ 
OBALOV,

• jedlé oleje a tuky 
v malom množstve,

• kosti z hydiny a rýb,
• citrusové plody,
• škrupiny od vajec.

Mlieko

Mlieko

Mlieko

Mlieko

Mlieko

Mlieko

Mlieko

Mlieko

DO HNEDÝCH NÁDOB VKLADAJTE, PROSÍME,  
LEN BIO ODPAD A NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNE ĎALŠIE 
VRECKÁ A SÁČKY. ĎAKUJEME.

www.kosice.sk   www.kosit.sk   0800 156 748   Facebook: Triedim BIO v kuchyni

Ivana Palaiová - redaktor
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Modernú domácnosť si dnes už nedokážeme predstaviť bez 
elektrospotrebičov. Uľahčujú prácu, šetria čas aj peniaze.  
Čo však s nimi urobiť, keď doslúžia? V minulosti sme nepotreb-
né chladničky, práčky či sporáky skladovali v domácnostiach, 
kde nám len zaberali miesto.

Často sa tiež vyhadzovali do bežných kontajnerov alebo dokon-
ca do prírody. Skončili niekde v spaľovni alebo len tak pohodené 
na čiernej skládke. Škodlivé látky z nich sa dostávali do okolia  
a ich ekologická recyklácia už nebola možná.

Ročne na Slovensku vyprodukujeme niekoľko desiatok tisíc ton 
odpadu z elektrických a elektronických výrobkov. Pritom 80 až 
90% elektroodpadu sa dá aj naďalej využívať. Pozor, iba v prí-
pade, ak sa dostanú do zberu a odtiaľ na ekologickú recykláciu. 
Dôležitú úlohu v celom procese ekologickej recyklácie zohrá-
vame my, ľudia. Je na nás všetkých, aby sme staré spotrebiče 
odovzdávali tam, kde patria – do zberu. 

Pripomíname, že nechať môžete aj malé elektrospotrebiče, aký-
mi sú fény, vŕtačky či mobily. Práve v týchto prípadoch sa často 
stáva, že ich ľudia vyhodia do koša, lebo sú malé, ľahké  
a v koši nezaberú veľa miesta. Je to chyba. Aj drobný elektrood-
pad patrí do zberu. Lebo len zo zberných miest sa môžu nepo-
trebné spotrebiče dostať na recykláciu. Dôležité je odovzdať ich 
do zberu kompletné a nesnažiť sa o ich neodborné rozoberanie. 

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných 
elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto  
v domácnosti. Pomôžete tým sebe, ale aj našej prírode.

Plánujme s rozumom a vyhnime  
sa neporiadku
Väčšie upratovanie domácností si môžete naplánovať aj podľa 
termínov rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov (VKK) 
na Sídlisku KVP od spoločnosti KOSIT a.s. Bude to efektívnej-
šie, rýchlejšie a najmä, zodpovednejšie voči nášmu okoliu. 
Čo si predstaviť pod názvom nadrozmerný odpad? Je to naprí-
klad nepotrebný nábytok, práčky, chladničky, dvere, staré okná, 

nádoby, koberce, sanitárne vybavenie (WC misa, umývadlo, 
vaňa), plechové rúry. Do zberu nadrozmerného odpadu nepat-
ria vrecia naplnené stavebným či komunálnym odpadom alebo 
bioodpadom.

Harmonogram VKK na celý rok nájdete zverejnený  
na našom webe – http://www.mckvp.sk/obcan/informa-
cia-o-odvoze-odpadu/

V prípade, že vám stanovené termíny nevyhovujú, nadrozmerný 
odpad môžete bezplatne odniesť do zberného dvora. Najbližší  
je na Popradskej ulici.

Veľmi si vážime zodpovedných obyvateľov, ktorí dbajú na čistotu 
v okolí kontajnerov, no vždy je dosť takých, ktorí to nerešpektujú 
a potom to vyzerá ako na smetisku. Našťastie, šanca poučiť sa je 
tu vždy. Využite ju už pri najbližšom upratovaní. Svojou zodpo-
vednosťou nám pomáhate udržiavať naše sídlisko čisté a zdravé.

Vedeli ste, že zo starého 
spotrebiča môže vzniknúť 
záhradný nábytok?

Zber elektroodpadu na Sídlisku KVP 

> Pondelok 17.4.2023 – okrsok I. a okrsok II.
> Utorok 18.4.2023 – okrsok III. a okrsok IV.

Elektroodpad vyložený po tomto čase bude 
odvezený až v najbližšom termíne zberu.

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného 
prostredia.
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Poslanecká SMS
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V ktorej oblasti vnímate najväčšie 
rezervy Sídliska KVP, aké by ste v 
nej navrhli riešenie?
Roman Matoušek
Najväčšie rezervy vnímam v nečinnosti 
mestských podnikov vo vzťahu k našej 
mestskej časti. Stav verejného osvetlenia 
je dlhodobo nefunkčný a nepohla sa ani 
rekonštrukcia Polikliniky na KVP, ktorej 
stav je žalostný. Rovnako neefektívne 
vnímam fungovanie stavebného úradu, 
ktoré nám častokrát komplikuje proces 
realizácie projektov. Je potrebné začať  
už reálne pracovať a spolupracovať pre 
dobro veci, pretože na to doplácajú  
najmä obyvatelia. 

Peter Korim
Osobne vnímam ako najväčšie rezervy 
nášho sídliska parkovanie a „kultúru“ 
odpadového hospodárstva. Pre obe  
oblasti má vedenie MČ veľmi dobré  
riešenia, žiaľ tie závisia od takej „malič-
kosti“ akou je adekvátne financovanie 
rozvoja jednotlivých MČ v Košiciach. 
Takže mojim návrhom je vo všetkých 
typoch volieb voliť osobnosti, ktoré vedia 
čo ľudia potrebujú a vedia ako to dosiah-
nuť, nie tých ktorí na konci dňa neprine-
sú pre ľudí veľa pozitívneho.

Vojtech Tóth
Veľmi pozitívne vnímam kontinuálny 
rozvoj našej mestskej časti. Najväč-
ší priestor na zlepšenie momentálne 
vidím v oblasti bezpečnosti. Je našou 
prvoradou povinnosťou zabezpečiť čisté, 
kultúrne prostredie, v ktorom sa budú 
cítiť obyvatelia bezpečne. Riešenie na 
prevenciu kriminality vidím v inštalácii 
väčšieho počtu bezpečnostných kamier 
vo verejnom priestore.

Milan Pach
Najväčšiu rezervu vidím v oblasti par-
kovania, čo však nie je problém len našej 
mestskej časti. Žiaľ, nestačí už vytvoriť 
zopár nových parkovacích miest.  
To ich nedostatok nevyrieši. So zvyšo-
vaním počtu áut sa problém len prehl-
buje, keďže sídlisko nevieme „nafúknuť“ 
a chceme tu mať aj dostatok zelene. 
Riešenie je jediné – zavedenie systému 
rezidenčného parkovania, o ktorom  
sa už dlhšie hovorí, ale čas jeho zavede-
nia je už nevyhnutný.

Mária Ivanecká
Srdečne pozdravujem všetkých občanov 
nášho sídliska! Navrhujem športoviská, 
kultúrny dom, kde by  sa mohli stretá-
vať mladí aj starší občania. Navrhujem 
vymaľovať kontajnery napr. zvieratkami 
a udržiavať ich v čistote.

Zdeno Bartók
Pri tejto otázke sa mi vynorí niekoľko 
rezerv, no bohužiaľ väčšina z ich riešení 
je závislá na financiách, a samozrej-
me od ochoty mesta spolupracovať na 
požiadavkách mestskej časti. No napriek 
tomu by som vyzdvihol kontajneroviská 
mestskej časti a ich neustály neporiadok 
okolo nich vďaka neohľaduplným   
občanom. Určitým a podstatným rieše-
ním podľa môjho názoru mohlo byť  
vybudovanie podzemných kontajnero-
vísk v spolupráci s mestom a jej spoloč-
nosťou KOSIT a.s.

Iveta Adamčíková
Myslím si, že naše sídlisko napreduje 
a snaha nás všetkých je, aby to takto 
pokračovalo aj naďalej. Celospoločenská 
situácia hlavne finančná je ťažká a bude 
mať dopad aj na rozpočet našej MČ. 
Rezervy možno vidím v tom, že mi  
chýba kultúrno spoločenské zázemie, 
určite bezpečné priechody pre chodcov  
a osvetlenie, ktoré je v úbohom stave. 
Parkovanie je problémom celého mesta  
a samozrejme aj našej MČ. Chcem veriť, 
že sa pohne aj výstavba Senior domu.

Marián Horenský
Poukázal by som na „spoluprácu“ mest-
skej časti a samotného mesta Košice  
v rámci dvojstupňovej samosprávy.  
V mnohých prípadoch magistrát nere-
flektuje požiadavky KVP v takej miere, 
ktorá by bola žiaduca a potrebná,  
čo v mnohých prípadoch brzdí projekto-
vé zámery sídliska. Mám pocit, že často 
sa hľadajú dôvody ako „nedá sa“, „nie je 
to možné“. Skôr je to teda kritika alebo 
apel na mesto, nakoľko podľa mojich 
vedomostí mestská časť v snahe o rozvoj 
postupuje vždy proaktívne.

Marián Koszoru
Z pohľadu MČ považujem za najväčší 
nedostatok výšku financovania našej 
MČ najmä v kontexte kompetencií. Buď 
je potrebné zmeniť spôsob financovania 
alebo v súčasnom systéme vidím riešenie 
v snahe zvýšiť počet obyvateľov s trvalým 
pobytom na KVP. Z pohľadu obyvateľa 
vnímam najväčšie nedostatky v oblasti 
dopravy – parkovanie a investičný dlh 
na cestách a chodníkoch. Riešenie vidím 
v regulácii parkovania a v pravidelných 
investíciách do komunikácií.

Marián Podolinský
Jednoznačne parkovanie. Pri aktuálnych 
reáliách vlastnenia automobilov v po-
mere 1 motorové vozidlo k 1 dospelému 
obyvateľovi, žiaľ, takéto zabezpečenie 
parkovania pre každého nie je možné, 
nakoľko by sme tu už nemali žiadnu ze-
leň, ihriská či inú občiansku vybavenosť. 
Rozlohu ani rozpočet sídliska 10 násobne 
nenafúkneme, no riešením je dômyselný 
rezidenčný parkovací systém, rozumné 
nastavenie zón parkovania či výnimiek 
státia na konkrétnych chodníkoch.

Martin Žec
Mestská časť má rezervy v infraštruk-
túre, kde máme výrazný investičný dlh. 
Postupnou obnovou povrchov vozoviek 
a chodníkov však smerujeme k jeho 
znižovaniu. Rezervu vidím aj vo vzťahu 
k mládeži od 13 do 19 rokov, ktorej je 
potrebné vytvoriť aktívny priestor.  
Výzvou bude aj transparentná a spravod-
livá parkovacia politika a ďalej starost-
livosť o zeleň, kde je potrebné vytvoriť 
akčné plány a postupy.

Erika Liptáková
Najväčšie rezervy, s ktorými by sa dalo 
niečo reálne urobiť vnímam v dvoch 
oblastiach: 1. Nečistota a neporiadok 
okolo kontajnerov. Riešenie: nainštalo-
vať uzamykateľné kontajneroviská. Tieto 
sa, navyše, môžu nechať obrásť popí-
navými rastlinami, čím pribudne nová 
zeleň. 2. Chýbajú lavičky pri chodníkoch. 
Riešenie: osadiť lavičky s odpadkovými 
košmi na miestach využívaných na relax 
a prechádzky, napr. na ul. Wuppertálska, 
ul. Dénešova.
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KVaPka

kvíz šport

Drocárov Park 1, Košice - Sídlisko KVP

Otváracie hodiny:

Po-Štv: 11:00 - 21:00 Pia: 11:00 - 22:00
So: 14:00 - 22:00 Ne: 14:00 - 20:00

káva


