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    Vážení spoluobčania,

súčasťou tohto čísla občasníka 
Kvapka mali byť aj články 
poslancov miestneho zastupiteľstva, 
ktorí na otázku „Ako hodnotíte 
Vaše pôsobenie vo funkcii poslanca 
po polovici štvorročného volebného 
obdobia?“ rubriky Poslanecká 
SMS odpovedali osočovaním mojej 

osoby. Zásady, ktoré upravujú vydávanie občasníka 
KVaPka schválené Miestnym zastupiteľstvom v roku 
2011 (Zásady informovanosti občanov prostredníctvom 
komunikačných prostriedkov Mestskej časti Košice – 
Sídlisko KVP)  v článku 9 bod 1 písmeno c)  hovoria 
o tom, že ak sa v komunikačných prostriedkoch mestskej 
časti vyskytne tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti 
alebo súkromia inej osoby, príspevok nebude uverejnený. 
V súlade s týmto článkom zásad, ako aj základnou 
morálkou, som rozhodol o neuverejnení vyššie 
spomenutých príspevkov poslancov. Napriek tomu,  
že v redakčnej rade ako nezávislý starosta nemám žiadne 
zastúpenie, ako štatutár zodpovedám za efektívne 
vynakladanie finančných prostriedkov súvisiacich  
s vydávaním tohto občasníka. Avšak v zmysle vyššie 
citovaných zásad rozhoduje napríklad o finančnom 
ohodnotení redaktora – editora výlučne redakčná 
rada. Zloženie Redakčnej rady zo zástupcov všetkých 

politických strán umožňuje jej členom vytvoriť opozíciu 
voči štatutárovi. Zásady možno vznikali s myšlienkou 
zabrániť starostovi zneužívať občasník na svoju 
propagáciu, no paradoxne došlo k situácii, keď sa ho 
pokúšajú zneužiť samotní členovia redakčnej rady proti 
starostovi, čo im tieto zásady umožňujú. Oneskorené 
vydanie tohto čísla bolo čiastočne zapríčinené tým,  
že o reakciu na články, ktoré sa dotýkajú mojej 
osoby, som bol požiadaný až na prvom zasadnutí 
redakčnej rady 16.03.2017 a následne 22.03.2017  
a čiastočne tým, že sa členovia rady nevedeli z hľadiska 
priestorových dôvodov dohodnúť,  ktoré príspevky 
poslancov budú uverejnené v KVaPke a ktoré na webe. 
Napriek nepodloženým a všeobecným tvrdeniam ako 
aj napádaniu mojej osoby v spomínaných príspevkoch, 
ich redakčná rada chcela zverejniť. V rámci svojej 
zodpovednosti trvám na tom, aby periodikum MČ KVP 
slúžilo výlučné k informovaniu občanov o dianí okolo 
nás, o problémoch a ich riešení, o nakladaní s finančnými 
prostriedkami MČ, o rokovaniach zastupiteľstva, 
o skúsenostiach a iných informáciách týkajúcich  
sa každodenného života ľudí na KVP. 
 Jedným z mojich prvých krokov na poste starostu 
bolo vytvorenie priestoru pre uverejňovanie príspevkov 
poslancov KVP v Kvapke. Súčasne som im doširoka 
otvoril dvere na všetky akcie usporiadané mestskou 
časťou. Je potrebné napísať, že poslanci KVP sa do môjho 
príchodu nezúčastňovali na akciách MČ a do Kvapky 

mohli svoje príspevky uverejňovať iba sporadicky. To je 
skrátka fakt. Ďalším mojím krokom bolo, že sa v Kvapke 
prestali objavovať fotografie a texty propagujúce starostu 
KVP. Toto bol zrejme jeden z konkrétnych parametrov  
v hodnotení Transparency International. Táto 
organizácia na jeseň 2016 vyhodnotila Kvapku na  
1. mieste v Košiciach medzi samosprávnymi periodikami, 
čo sa týka obsahu a prínosu za posledné dva roky.
 Kvapka sa však začala posúvať do polohy novín 
uverejňujúcich bulvárne informácie. Redakčná rada 
namiesto odmietnutia takéhoto vývoja, ho naopak 
podporila. Rola samosprávnych novín nespočíva  
v uverejňovaní senzácií. Taktiež rola a mandát poslancov 
KVP nespočíva v útokoch na starostu, ale v návrhoch  
na riešenia zásadných problémov. V spolupráci 
môžeme pre občanov KVP urobiť omnoho osožnejšie  
a prospešnejšie veci.
 Toto všetko sú dôvody, pre ktoré som sa rozhodol,  
že od tohto čísla Kvapky v nej nebudú uverejňovať svoje 
príspevky poslanci MČ KVP, ani ja osobne. V tomto 
roku nás čakajú voľby do VÚC. Periodikum Kvapka 
má slúžiť k informovaniu občanov KVP  z hľadiska 
samosprávy a nie ako nástroj predvolebnej kampane. 
Kvapka je platená z verejných peňazí, to isté platí aj pre 
podujatia mestskej časti. Nik si nebude robiť politickú 
reklamu za verejné peniaze – aspoň pokiaľ ja budem 
starostom KVP.

Alfonz Halenár
starosta

Ostatné slovo starostu

Rozpočet Mestskej časti Košice 
- Sídlisko KVP na rok 2017

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na svojom 
XXII. Rokovaní  dňa 24. januára 2017 schválilo uznesením č. 249/a rozpočet 
MČ na rok 2017 vrátane programov a podprogramov. Súčasne vzalo na 
vedomie viacročný rozpočet MČ Košice - Sídlisko KVP na roky 2018 – 2019. 
 Rozpočet MČ  je základným nástrojom finančného hospodárenia  
v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií 
MČ. Je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Vyjadruje samostatnosť 
hospodárenia mestskej časti.
  V súlade so zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov je rozpočet MČ zostavený v troch častiach, a to ako bežný rozpočet, 
kapitálový rozpočet a finančné operácie. Bežný rozpočet je zostavený ako 
vyrovnaný, kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom v  sume 90 800,- €. 
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými  finančnými operáciami 
– prevodom z rezervného fondu MČ KVP v sume 90 800,- €. 
 MČ Košice – Sídlisko KVP zapracovala do svojho rozpočtu finančné toky 
zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Mesta Košice. Prednostne bolo zabezpečené 
krytie výdajov zo záväzkov MČ, ktoré vyplývajú z povinností ustanovených 
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 401/1990 Zb. o Meste 
Košice v znení neskorších zmien a doplnkov.
PRÍJMY:
Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 1 217 038,- €, kde podstatnú časť 
tvoria daňové príjmy, a to podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ktorá 
bola rozpočtovaná vo výške 797 826,- €.  U nedaňových príjmov sú to najmä 
príjmy z prenájmu majetku, ktorý má MČ v správe, administratívne poplatky, 
úroky, poplatky z náhodného predaja a služieb, ostatné príjmy, transfer zo ŠR  
a transfer z rozpočtu Mesta Košice.
Kapitálové príjmy MČ na rok 2017 nerozpočtovala. 
Príjmové finančné operácie – prevody prostriedkov z peňažných fondov 
(rezervného fondu) v sume 90 800,- € sú rozpočtované na krytie kapitálových 
výdavkov.
Celkové príjmy rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP (bežného a príjmových 
finančných operácií) sú rozpočtované vo výške 1 307 838,- €.
VÝDAVKY:
Bežné výdavky: 1 217 038,-  €
Kapitálové výdavky: 90 800,-  € 
 MČ zabezpečuje v rámci bežných výdavkov mimo  výdavkov na 
zabezpečenie samosprávnych funkcií obce, činnosť členov miestneho 
zastupiteľstva, kultúrne a športové aktivity, starostlivosť o starých občanov, 
sociálnu oblasť a pod., najmä činnosti súvisiace so zabezpečovaním verejno-
prospešných činností, ako sú:
•	 údržba	miestnych	komunikácií,
•	 údržba	zelene,	detských	a	športových	ihrísk,
•	 čistota	a	zimná	údržba	verejných	priestranstiev.
 Dôležitú časť rozpočtu tvoria kapitálové výdavky, ktoré boli smerované  
 na realizáciu investičných akcií:
•	 Chodník	Starozagorská	6	(po	bazéne)		

•	 Rekonštrukcia	chodníkov	na	dopravnom	ihrisku	
•	 Uzamykateľné	kontajneroviská	–	I.	etapa	
•	 Workoutové	ihrisko
•	 Výstavba	parkovísk
•	 Dobudovanie	kamerového	systému	
•	 Rekonštrukcia	detského	ihriska	Klimkovičova	–	Čordákova
•	 Rekonštrukcia	 dopadovej	 plochy	 pre	 detské	 ihrisko	 Dénešova	 
 a spracovanie projektových  dokumentácií a geodetické zameranie 
 k projektom. 
 Celkové výdavky rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP (bežného  
a kapitálového) sú rozpočtované vo výške  1 307 838,- €.

Ľudmila Nogová
Ekonomické oddelenie

Ospravedlnenie
 Mestská časť sa ospravedlňuje za mylné informácie ohľadom parkovania 
v areáli TITUS II na Klimkovičovej ulici, ktoré boli uverejnené v občasníku 
Kvapka 5/2016. Na základe nesprávnych informácií poskytnutých zo strany 
investora, sme informovali občanov o možnosti parkovania na verejne 
prístupných parkovacích miestach pred novostavbou obytného domu v areáli 
TITUS II. Podľa aktuálneho právneho stavu je však väčšina vybudovaných 
parkovacích miest v areáli vo vlastníctve súkromných osôb. Realizáciou 
obytného súboru TITUS II došlo k zrušeniu 11 verejne prístupných 
parkovacích miest  na Klimkovičovej ulici, pričom jednou z požiadaviek MČ 
bola výstavba verejného parkoviska s minimálnym počtom parkovacích miest 
71 v zmysle regulačného plánu Moskovská trieda (uznesenia MZ z roku 2012  
a 2013), čo nebolo investorom, ani príslušným stavebným úradom akceptované. 
Za účelom výstavby prístupovej cesty, chodníka a časti 5 parkovacích miest 
k obytnému súboru TITUS II bola v marci 2014 uzavretá nájomná zmluva 
k pozemkom vo vlastníctve mesta Košice, avšak aj v tejto zmluve absentoval 
záväzok nahradiť ušlých 11 parkovacích miest na Klimkovičovej ulici. Napriek 
uvedenej situácii MČ využije všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii,  
na dosiahnutie kompenzácie za zrušené parkovacie miesta.  

Lenka Čechová Pisarčíková
vedúca Oddelenia správy majetku
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Informácie z rokovaní 
Miestneho zastupiteľstva

XXI. rokovanie (20. december 2016)

XXII. rokovanie (24. január 2017)

XXIII. rokovanie (21. február 2017)

Miestne zastupiteľstvo
•	 schválilo
- doplnenie a zmeny Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva 
 MČ Košice-Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu;
- doplnenie Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných  
 prostriedkov Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu;
- V. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2016 podľa  
 predloženého návrhu; 
•	 žiada	
- starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, aby vypovedal zmluvu  
 pod názvom „Zmluva o poskytovaní právnej pomoci“, ktorá je uzatvorená  
 medzi MČ Košice-Sídlisko KVP a advokátom JUDr. Jozefom Sotolářom,  
 PhD., vrátane všetkých jej dodatkov;
- starostu, aby zabezpečil využívanie mobilnej aplikácie v plnom rozsahu,  
 ktorý nie je spoplatnený.

Miestne zastupiteľstvo
•	 berie	na	vedomie
- stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko  
 KVP na rok 2017;
•	 schvaľuje
- rozpočet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2017 vrátane  
 programov a podprogramov na rok 2017 podľa predloženého návrhu  
 zo dňa 20. 12. 2016 s týmito zmenami:
1. V programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprograme 1.2:  
 Strategické plánovanie a projekty sa zvyšujú kapitálové výdavky na:
 a) PD – vyústenie Dénešovej ulice na Moskovskú triedu o sumu 1 000 €
 b) PD – parkoviská na Zombovej ulici o sumu 1 000 €
 c) PD – parkoviská na Janigovej ulici o sumu 1 000 €
 d) PD – vybudovanie chodníka od Húskovej ulice k miestnemu úradu 
 o sumu 500 €
 e) PD – parkoviská na Starozagorskej ulici o sumu 1 000 € 
 vo funkčnej klasifikácii 04.4.3 – Výstavba, položka 716
2. V programe 5: Šport, podprograme 5.1: Športové ihriská sa zvyšujú  
 kapitálové výdavky na:
	 -	Workoutové	ihrisko	o	sumu	10	000	€
 vo funkčnej klasifikácii 08.1.0 – Rekreačné a športové služby, položka 717
3. V programe 7: Prostredie pre život, podprograme 7.7: Verejné priestranstvá  
 sa zvyšujú kapitálové výdavky na:
 - dobudovanie kamerového systému o sumu 10 000 €
 vo funkčnej klasifikácii 06.2.0 – Rozvoj obcí, položka 718
4. V programe 4: Komunikácie, podprograme 4.2: Výstavba parkovísk  
 sa zvyšujú kapitálové výdavky na:
 - výstavbu parkovísk o sumu 28 000 €
 vo funkčnej klasifikácii 04.5.1 – Cestná doprava, položka 717
5. V programe 7: Prostredie pre život, podprograme 7.5: Detské ihriská 
 na verejných priestranstvách  sa zvyšujú kapitálové výdavky na:
 - rekonštrukciu DI Klimkovičova – Čordákova o sumu 5 000 €
 vo funkčnej klasifikácii 06.2.0 – Rozvoj obcí, položka 717
6. V programe 7: Prostredie pre život, podprograme 7.5: Detské ihriská 
 na verejných priestranstvách sa zvyšujú kapitálové výdavky na:
 - rekonštrukciu dopadovej plochy pre DI Dénešova 35 o sumu 5 000 €
 vo funkčnej klasifikácii 06.2.0 – Rozvoj obcí, položka 717
7. V programe 4: Komunikácie, podprograme 4.3: Správa a údržba miestnych  
 komunikácií sa zvyšujú bežné výdavky na:
 - osadenie značiek zóny parkovania o sumu 6 000 €
 vo funkčnej klasifikácii 04.5.1 – Cestná doprava, položka 633
8. V programe 2: Interné služby, podprograme 2.5: Vzdelávania zamestnancov  
 sa zvyšujú bežné výdavky na:
 - vzdelávanie kontrolórky mestskej časti (semináre, školenia, kurzy a pod.)  
 o sumu 1 000 € vo funkčnej klasifikácii 09.5.0 – Vzdelávanie nedefinovateľné  
 podľa úrovne, položka 637
9. V programe 9: Administratíva, podprograme 9.1: Administratíva sa zvyšujú  
 bežné výdavky na:
 - cestovné náhrady pre vzdelávanie kontrolórky mestskej časti (semináre,  
 školenia, kurzy a pod.) o sumu 250 € vo funkčnej klasifikácii 01.1.1. – 
 Výkonné a zákonodarné orgány, položka 631
10. V programe 7: Prostredie pre život, podprograme 7.5: Detské ihriská 
 na verejných priestranstvách sa zvyšujú bežné výdavky na:
 - rutinnú a štandardnú údržbu detských ihrísk o sumu 10 000 €
 vo funkčnej klasifikácii 06.2.0 – Rozvoj obcí, položka 635
11. V programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprograme 1.2: 
 Strategické plánovanie a projekty sa znižujú kapitálové výdavky na:
 - revitalizáciu vyvýšených kvetinových záhonov o sumu 2 000 €
 vo funkčnej klasifikácii 04.4.3 – Výstavba, položka 716
12. V programe 4: Komunikácie, podprograme 4.1: Výstavba chodníkov 
 sa znižujú kapitálové   výdavky na:
	 -	bezbariérový	chodník	Wuppertálska	-	Titogradská	o	sumu	39	300	€
 vo funkčnej klasifikácii 04.5.1 – Cestná doprava, položka 717
13. V programe 4: Komunikácie, podprograme 4.1: Výstavba chodníkov 
 sa znižujú kapitálové výdavky na:
 - chodník k ZŠ Čordákova o sumu 7 000 €
 vo funkčnej klasifikácii 04.5.1 – Cestná doprava, položka 717
14. V programe 7: Prostredie pre život, podprograme 7.4: Ochrana životného  
 prostredia sa znižujú kapitálové výdavky na:
 - uzamykateľné kontajneroviská o sumu 58 000 €
 vo funkčnej klasifikácii 05.3.0 – Znižovanie znečisťovania, položka 717

15. V programe 7: Prostredie pre život, podprograme 7.6: Menšie obecné  
 služby sa znižujú  kapitálové výdavky na:
 - nákup elektrickej kolobežky o sumu 1 400 €
 vo funkčnej klasifikácii 06.2.0 – Rozvoj obcí, položka 714
16. V programe 9: Administratíva, podprograme 9.1: Administratíva sa znižujú  
 kapitálové výdavky na:
 - štruktúrovanú kabeláž o sumu 7 000 €
 vo funkčnej klasifikácii 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány,  
 položka 717
17. V programe 9: Administratíva, podprograme 9.1: Administratíva sa znižujú  
 kapitálové výdavky na:
 - klimatizačné zariadenie – II. etapa o sumu 7 000 €
 vo funkčnej klasifikácii 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány, 
 položka 713
18. V programe 4: Komunikácie, podprograme 4.1: Výstavba chodníkov  
 sa znižujú kapitálové výdavky na:
 - chodník Starozagorská ulica (po bazéne) o sumu 3 000 €
 vo funkčnej klasifikácii 04.5.1 – Cestná doprava, položka 717
19. V programe 9: Administratíva, podprograme 9.1: Administratíva sa znižujú  
 kapitálové výdavky na:
 - rekonštrukcia a modernizácia špeciálnych zariadení o sumu 2 500 €
 vo funkčnej klasifikácii 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány, 
 položka 718
20. V programe 2: Interné služby, podprograme 2.6: Obecný informačný  
 systém sa znižujú kapitálové výdavky na:
 - rekonštrukciu a modernizáciu softvéru o sumu 9 800 €
 vo funkčnej klasifikácii 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány, 
 položka 718
21. V programe 7: Prostredie pre život, podprograme 7.5: Detské ihriská  
 na verejných priestranstvách sa znižujú kapitálové výdavky na:
 - detské ihrisko Drábova ulica o sumu 5 000 €
 vo funkčnej klasifikácii 06.2.0 – Rozvoj obcí, položka 717
22. V programe 9: Administratíva, podprograme 9.1: Administratíva sa znižujú  
 bežné výdavky na:
 - mzdy a odvody do poistných fondov
  a) o sumu 12 800 € vo funkčnej klasifikácii 01.1.1 – Výkonné 
  a zákonodarné orgány, 
  položka 610
  b) o sumu 4 450 € vo funkčnej klasifikácii 01.1.1 – Výkonné 
   a zákonodarné orgány, 
  položka 620
23. Príjmové finančné operácie sa v položke 454 – prevody prostriedkov 
 z peňažných fondov znižujú o sumu 79 500 €;
 - výšku ročného príspevku do Denného centra Mestskej časti Košice – 
 Sídlisko KVP, Cottbuská 36, Košice takto:
  - členovia s trvalým pobytom v MČ Košice-Sídlisko KVP - 0,50 €;
  - členovia s prechodným pobytom v MČ Košice-Sídlisko KVP 
  a členovia, ktorí mali v predchádzajúcom období trvalý pobyt 
  v MČ Košice-Sídlisko KVP - 2,50 €;
 - plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  
 Košice-Sídlisko KVP na 1. polrok 2017 v nasledujúcich termínoch:

zasadnutia miestneho zastupiteľstva: 21. 02. 2017 o 15:00 hodine 
(utorok)    18. 04. 2017  o 15:00 hodine                                           
     27. 06. 2017 o 15:00 hodine

zasadnutia miestnej rady:  14. 02. 2017 o 15:00 hodine
(utorok)    11. 04. 2017 o 15:00 hodine
     20. 06. 2017 o 15:00 hodine;
prerušuje
- diskusiu k bodu č. 9. s  názvom „Informatívna správa miestneho úradu  
 o pláne a realizácii zimnej údržby“ s tým, že v bode sa bude pokračovať  
 na najbližšom riadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva;

žiada
- miestny úrad, aby pripravil a predložil materiály a podklady k tomuto  
 bodu;
- starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, aby bezodkladne vydal  
 povolenie mestskej časti na prejazd 10 áut  SZUŠ Vlada Urbana podľa  
 zoznamu, ktorý bol SZUŠ doručený miestnemu úradu dňa 17. 07. 2016;
ruší
- uznesenie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP  číslo 106 zo dňa 28.02.2012.

Miestne zastupiteľstvo
•	 schválilo
- I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2017 podľa  
 predloženého návrhu;
- Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 28/2017, ktorým sa ruší Všeobecne  
 záväzné nariadenie   č. 9/2016  o  prevádzke  a  otváracích  hodinách 
 na umyvárkach  automobilov umiestnených na území Mestskej časti  
 Košice-Sídlisko KVP;
•	 vyhovuje	
- Protestu   prokurátora  Pd 131/16/8803-4  zo  dňa  16.01.2017  podanému  
 proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2016 o  prevádzke  a  otváracích   
 hodinách na umyvárkach  automobilov umiestnených na území Mestskej  
 časti Košice- Sídlisko KVP;
•	 berie		na	vedomie		
- Správu Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice-Sídlisko KVP 
 o bezpečnostnej  situácii na sídlisku KVP  za  obdobie od 01. 07. 2016  
 do 31. 12. 2016; 
- Správu Mestskej polície Košice – stanica KVP o bezpečnostnej  situácii  
 na sídlisku KVP za  obdobie od 01. 07. 2016 do 31. 12. 2016;
- právne stanovisko advokáta JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD. k Návrhu dohody  
 o urovnaní ( JUDr.Kalapošová a MČ KVP) podané na MÚ MČ Košice- 
 Sídlisko KVP dňa 14. 12. 2016, podacie číslo 2016/06119, v súdnom spore  
 sp. zn. 45C/9/2011. 
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Pálava  PREDAJŇA SUDOVÉHO VÍNA VEDĽA MIESTNEHO ÚRADU 
V našej predajní nájdete širokú ponuku kvalitného vína z rôznych oblastí Slovenska a Moravy. Súčasťou predajne 
je aj salónik na degustáciu vína v príjemnom prostredí  s kapacitou 16 osôb, vhodný na aj na malú oslavu 
a posedenie v uzavretej spoločnosti priateľov pri kvalitnom víne. V ponuke až 17 druhov sudových vín. 

 
DEGUSTÁCIA ZDARMA !!! 

Chuť každého ročníka a šarže vína je iná, a preto ho ponúkame a odporúčame  pred nákupom ochutnať. 
Ochutnávku preto ponúkame ZDARMA, aby ste si tak overili kvalitu vína ktoré nakupujete. 

 PONUKA SUDOVÉHO VÍNA od 1,49 €/L  
• FRANKOVKA MODRÁ suché                 

• FURMINT suché                                       

• VELTLÍNSKE ZELENÉ   suché                

• SVÄTOVAVRINECKÉ (ružové) polosuché   

• SKLEPMISTR ČERVENÉ  polosladké    

• SKLEPMISTR  BIELY  polosladké          

• RULANDSKÉ BIELE  suché                    

• MODRÝ PORTUGAL polosuché             

• SVÄTÝ URBAN polosladké                     

• RÍZLING VLAŠSKÝ suché                       

• SVÄTOVAVRINECKÉ suché                    

• VLČIA KRV sladké 

• RÍBEZĽOVÉ VÍNO polosladké 

• ČIERNY PANTER (ríbezľové víno polosladké)   

• CHARDONNAY suché    

• TRAMÍN polosuché   

•CABERNET SAVIGNON suché                     
    

OTVORENÉ 
Pondelok            13,00-19,00 
Utorok - Štvrtok 11,00-19,00 
Piatok                  10,00-19,00 
Sobota                  8,00-13,00 

 
 
 

KDE NÁS NÁJDETE ? 
 

Zombova ulica, vedľa Miestneho úradu 
 
 
 
 

AKCIA ! FĽAŠOVÉ VÍNA  
 

Zníženie cien rôznych atraktívnych 
druhov vín vhodných aj ako darček. 

 
 
 

Kontakt pre bližšie informácie : 
0908 368 430 
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Stravovanie dôchodcov
 Ako majú starobní a invalidní dôchodcovia postupovať v prípade,  
ak si potrebujú  vybaviť  stravovanie? Aby sme Vám stravovanie mohli 
zabezpečiť, je potrebné, aby ste prišli osobne na Miestny úrad MČ Košice - 
Sídlisko KVP do kancelárie č. 10 s aktuálnym výmerom o dôchodku. Pokiaľ  
je Vám priznaný dôchodok vo výške do 270,- €, účelový príspevok mesta 
Košice na 1 obed je vo výške 0,83 €. Ak je Váš dôchodok vo výške od 270,- € 
do 370,- €, bude tento príspevok vo výške 0,66 €.
 MČ zabezpečuje stravovanie v štyroch školách na sídlisku KVP - ZŠ 
Drábova, ZŠ Janigova, ZŠ Starozagorská a Spojená škola sv. Košických 
mučeníkov na Čordákovej ulici.  Cena obeda v školských jedálňach 
je 2,39 €, okrem Spojenej školy sv. Košických mučeníkov, kde je cena  
2,46 €. Dôchodcovia sa môžu stravovať aj  v troch reštauračných zariadeniach  
v Mozaike (Trieda KVP 1), v reštaurácii Krušovice (Trieda KVP 4) a jedálni  
v budove mestských lesov (Moyzesova 18). Cena obeda v týchto zariadeniach 
je 2,80 €. Z reštaurácií Mozaika  a Krušovice je možné zabezpečiť aj bezplatný 
dovoz stravy do domácností imobilných občanov v rámci nášho sídliska.

Alica Schützová
Sociálny referát

OZNAM

Riešime podnety obyvateľov

Z	mailového	formuláru	starostky	tentoraz	vyberáme	podnet,	ktorý	sa	
týka	prístavby	balkóna.	

Aj tento rok štyri zbierky šatstva
 Aj v roku 2017 bude MČ organizovať zbierky v pevných termínoch. Tieto sú 
na rozdiel od minulého roka druhý piatok v mesiacoch marec, jún, september  
a december v termínoch:

10. marca,
9. júna,

8.	septembra
8.	decembra.

 Do zbierok môžete priniesť šatstvo, obuv, domáce potreby (riad), lôžkoviny, 
posteľnú bielizeň, uteráky, deky, hračky i elektroniku.

Alica Schützová
Sociálny referát

KVaPka medzi najprínosnejšími 
radničnými novinami

Podnikatelia, pozor na pravidlá 
času predaja a prevádzky

Psi a ich spolunažívanie
s obyvateľmi

Opotrebované pneumatiky 
nepatria do komunálneho 

odpadu ani ku kontajnerom

 Dňa 3. januára 2017 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Košice. Toto nariadenie  platí na celom území mesta 
Košice. 
 Podnikatelia, ktorých prevádzková doba prevádzky je v rozpore s  týmto 
nariadením, sú povinní do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia upraviť prevádzkovú dobu prevádzky v súlade s týmto nariadením.
Oznamovacia povinnosť
1.  Podnikateľ prevádzkujúci prevádzku je povinný najneskôr 10 dní pred jej 
otvorením a 5 dní pred zmenou prevádzkovej doby písomne oznámiť mestskej 
časti, na území ktorej sa prevádzka nachádza, jej prevádzkovú dobu. 
2. Podnikateľ prevádzkujúci prevádzku je povinný najneskôr 5 dní pred 
zmenou prevádzkového času podľa § 4 ods. 3 písm. g) písomne túto zmenu 
oznámiť mestskej časti, na území ktorej sa prevádzka nachádza. 
3. Podnikateľ prevádzkujúci prevádzku je povinný najneskôr v deň ukončenia 
prevádzkovania prevádzky túto skutočnosť písomne oznámiť mestskej časti,  
na území ktorej sa prevádzka nachádza.

Katarína Stojková
vedúca Oddelenia podnikateľských činností a informatiky

 Vážení obyvatelia,
domáce zvieratá pozitívne vplývajú na psychické i fyzické zdravie človeka.  
S chovom domáceho maznáčika sú však spojené nielen každodenné radosti, 
ale aj povinnosti a problémy.
 V súčasnosti jednou z najviac diskutovaných tém je problematika zbierania 
psích exkrementov. Mestská časť sa snaží rôznymi opatreniami pôsobiť 
motivujúco na majiteľov psov a túto morálnu povinnosť im uľahčiť. V rokoch 
2015 a 2016 boli zakúpené vrecká na psie exkrementy a bolo osadených 
ďalších 12 košov určených na psí exkrement. 
 Súčasná legislatíva  umožňuje ukladať exkrementy spoločenských zvierat 
do kontajnerov a nádob, určených na bežný komunálny odpad. Mestská časť 
v dohľadnej dobe označí klietky kontajnerovísk príslušným piktogramom, aby 
obyvatelia boli upovedomení o tejto možnosti, ktorá napomôže s riešením 
problému často preplnených košov na psie exkrementy aj z dôvodu, že sa do 
nich hádžu aj iné smeti, ktoré tam nepatria. 
 Pre zlepšenie situácie a zosúladenia vzájomného spolužitia ľudí a zvierat 
bolo pod Jasuschovou ulicou zriadené prenosné mobilné oplotenie pre psov, 
kde sa môžu voľne pohybovať, čo iste ocenia majitelia psov, ako aj ostatní 
obyvatelia. 
 Touto cestou chceme upozorniť nielen majiteľov psov, ale aj ostatných 
obyvateľov sídliska, aby majiteľov psov, ktorí nezbierajú psie exkrementy  
z verejných priestranstiev a  zelene oslovili a upozornili na povinnosti  
a následky vyplývajúce v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.18/2002 
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov podľa § 7 odst.5.
 Povinnosťou držiteľa psa je bezodkladne odstrániť nečistotu spôsobenú 
psom takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu hygieny prostredia!
Za pochopenie a osobný podiel na skvalitnení životného prostredia mestskej 
časti a vzťahov medzi psičkármi a ostatnými obyvateľmi  Vám vopred ďakujeme.

Katarína Stojková
vedúca Oddelenia podnikateľských činností a informatiky

 V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon  
o odpadoch) mesto nie je zodpovedné za opotrebované pneumatiky, nakoľko 
nie sú komunálnym odpadom (od 01.01.2016). Za iný ako komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad mesto zo zákona nemá zodpovednosť.  Teda 
zodpovednosť za nezákonne umiestnený iný ako komunálny odpad má mať 
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP.
 Zo zákona o odpadoch vyplýva, že občan je povinný odovzdať 
opotrebované pneumatiky (OP) distribútorovi pneumatík  (fyzická osoba 
- podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania 
na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej 
podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť 
servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu 
pneumatík bez ich predaja) pričom je oprávnený využiť bezplatný spätný zber. 
Konečný používateľ pneumatiky - občan,  je povinný pneumatiku po tom, 
ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík 
okrem odpadových  pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla 
odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi 
starých vozidiel.
 Miesta spätného odberu odpadových pneumatík v Košiciach nájdete na 
www.mckvp.sk.

Oddelenie ŽP magistrát mesta Košice 

 Občasník KVaPka sa zaradil medzi najprínosnejšie radničné noviny 
na Slovensku. Vyplýva to zo zistení Transparency International Slovensko 
(TIS), ktoré sa zameralo na podrobné hodnotenie užitočnosti, objektívnosti  
a verejnoprávneho charakteru novín v 100 najväčších mestách na Slovensku. 
Do porovnania bolo zaradených 83 samospráv, ktoré vydali alebo financovali 
za posledné dva roky aspoň päť čísel radničných novín. Občasník KVaPka sa 
podľa porovnávacieho indexu BENEFIT, na základe ktorého bol zostavený 
rebríček radničných periodík, umiestnil na 17. mieste. Ide o najlepšie 
umiestnenie spomedzi všetkých radničných novín v meste Košice. KVaPka 
za to vďačí predovšetkým svojmu obsahu, ktorého cieľom je poskytnúť 
obyvateľom sídliska skutočné a užitočné informácie vychádzajúce z Miestneho 
úradu. Zatiaľ, čo iné občasníky neraz využívajú svoj obsah na propagáciu úradu 
či samotných starostov, v KVaPke venujeme v prvom rade priestor témam, 
ktoré sa bytostne dotýkajú života občanov na sídlisku. Občasník nevnímame 
ako reklamu, ale ako nástroj na kvalitné a pravdivé informovanie. 
  Podrobné hodnotenie za jednotlivé periodiká bolo zverejnené na stránke 
hlasnetruby.transparency.sk

 Tomáš Zagiba
 redaktor - editor
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Čo s kapacitou
v materských školách?

 Na základe podnetov občanov sa Mestská časť Košice - Sídlisko KVP začala 
aktívne zaoberať problematikou vzniku nových miest pre deti predškolského 
veku v materských školách (MŠ) na našom sídlisku. V novembri 2016 bola 
vypracovaná „Analýza kapacitnej nedostatočnosti materských škôl v MČ 
Košice - Sídlisko KVP“ ako informatívny materiál.
 Analýza poukazuje na problematiku nepostačujúcich kapacít v materských 
školách nachádzajúcich sa na území našej MČ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Košice. Vychádza z dostupných údajov evidencie obyvateľov s trvalým 
pobytom v MČ Košice - Sídlisko KVP, vyplneného dotazníka riaditeľmi MŠ 
na sídlisku KVP a informácií zaslaných Oddelením školstva Magistrátu mesta 
Košice. Súčasťou analýzy sú aj návrhy riešenia tejto nepriaznivej situácie, 
medzi ktoré patrí rozširovanie kapacít existujúcich MŠ využitím priestorových 
rezerv, opätovná premena priestorov bývalých materských škôl na funkčné 
triedy a sprísnenie kritérií prijímania detí do materských škôl. Každý z návrhov 
je rozdielne finančne náročný.
 Základným cieľom analýzy je informovať MČ Košice - Sídlisko KVP a 
mesto Košice ako zriaďovateľa MŠ o nárokoch a potrebe obyvateľov MČ na 
predškolskú výchovu detí, ako aj poukázať na možné spôsoby riešenia. Potreby 
navýšenia kapacít MŠ v najbližších rokoch vychádzajú z demografického 
vývoja počtu narodených detí a súčasného počtu MŠ a ich kapacít. 
 Zozbierané údaje poukazujú na fakt, že v školskom roku 2016/2017 
nenastúpilo do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice 
až 177 detí zo Sídliska KVP, ktoré spĺňajú kritériá prijímania do materských 
škôl. Niektoré z týchto detí prijali iné škôlky, no stále ostáva 99 detí, ktorým 
nedostatočné kapacity neumožňujú navštevovať MŠ v Mestskej časti Košice-
Sídlisko KVP.
 Z hľadiska demografického vývoja súčasná kapacita MŠ na KVP nie je 
schopná pokryť potreby všetkých detí predškolského veku. Každým rokom 
môžeme očakávať rastúci záujem o prijatie do MŠ spojený s vyšším počtom 
detí v predškolskom veku (3-5 r.) zo Sídliska KVP. Keď v školskom roku 
2016/2017 ich bolo 649, tak už v školskom roku 2019/2020 ich bude 778. 
Tento stav vyvoláva na jednej strane nespokojnosť rodičov, na strane druhej 

mobilizuje MČ, aby tento nepriaznivý stav riešila. 
 Nakoľko je zodpovednosť na strane zriaďovateľa MŠ, ktorým je Magistrát 
mesta Košice, MČ Košice - Sídlisko KVP sa rozhodla predložiť mu danú 
analýzu. Oslovené boli námestníčka primátora mesta Košice MUDr. Renáta 
Lenártová, PhD. a vedúca oddelenia školstva Mgr. Alžbeta Tamásová.  
 Na magistráte iniciatívu našej mestskej časti privítali a po vzájomnom 
rokovaní pristúpili na predložené návrhy. Výsledok by mal byť nasledovný: 
rekonštrukciou priestorov MŠ Húskova 45 už v školskom roku 2017/2018 
pribudnú dve triedy. Ak k tomu započítame aj zrušenie nájmu súkromnej 
škôlky Kids v MŠ Čordákova 17, k dispozícii budú v novom školskom roku 
spolu tri nové triedy, čo predstavuje okolo 70 až 75 nových miest na našom 
sídlisku.
Vypracovaná analýza je dostupná na našej internetovej stránke www.mckvp.sk

Roksolana Ščuroková
Referát kultúry, vzdelávania a športu

Cieľom je byť čo 
najtransparentnejší

 Mestská časť Košice – Sídlisko KVP bola v roku 2016 hodnotená spoločnosťou 
Trasparency International Slovensko (TIS) a umiestnila sa na 71. mieste s 
výslednou známkou C. Týmto by sme chceli oceniť prácu spoločnosti TIS, nakoľko 
napomáha samospráve napredovať a zlepšovať svoju prácu. Úplne sa ale s daným 
hodnotením nemôžeme stotožniť, čo sme vyjadrili aj v liste zaslanom spoločnosti 
TIS.
 V zmysle stanoviska TIS na námietky mestskej časti bude upravené hodnotenie 
v dvoch oblastiach smerom nahor, a to konkrétne v oblasti I. Prístup k informáciám 
a v oblasti VII. Byty a sociálne zariadenia. Spoločnosť TIS sa vyjadrila, že do 
budúcnosti  budú otázky konkretizované viac do hĺbky, aby sa predišlo prípadným 
nedorozumeniam. 
 Hodnotenie spoločnosti TIS sa týkalo obdobia 2014 -2016. V porovnaní s 
predchádzajúcim hodnotením (za obdobie 2012 – 2014) mestská časť v svojej 
činnosti nepoľavila a všetko, čo zo zákona sme povinní zverejňovať, zverejňujeme. 
Z desiatich hodnotených oblastí oproti predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu 
sme v troch oblastiach zaznamenali postup smerom nahor, v dvoch oblastiach sa 
hodnotenie nezmenilo, v troch oblastiach sme zaznamenali pokles, v jednej oblasti 
veľmi mierny pokles a jedna oblasť v predchádzajúcom období hodnotená nebola 
a nemala byť ani teraz, nakoľko mestská časť nie je zriaďovateľom materských škôl, 
ani zariadenia sociálnej starostlivosti. 
 Týmto by sme vo vzťahu k obyvateľom  chceli vyjadriť stanovisko, že cieľom 
mestskej časti je byť vo vzťahu k občanom čo najtransparentnejší a týmto smerom 
budeme pokračovať aj do budúcnosti.
 Celé znenie listu, ktorý sme zaslali spoločnosti TIS, nájdete na stránke www.
mckvp.sk.

Katarína Stojková
vedúca Oddelenia podnikateľských činností a informatiky

Projekt Logopéd
 Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP číslo 
122 zo dňa 15. decembra 2015 poskytla MČ Košice - Sídlisko KVP rodičovským 
združeniam pri materských školách dotácie na zabezpečenie pilotného projektu 
„Zabezpečenie	 služieb	 logopéda	 v	 materských	 školách	 v	 MČ	 Košice	 -	
Sídlisko	KVP	2016“. Projekt sa realizoval v časovom období  január – november 
2016 a bol zameraný na logopedickú prevenciu a redukciu rečových chýb u 
detí predškolského veku pomocou zabezpečenia služieb logopéda. Cielenou 
logopedickou intervenciou sme chceli dosiahnuť, aby mali deti pred vstupom do 
ZŠ nielen správnu výslovnosť všetkých hlások, ale aj aby u nich bola rozvinutá reč 
vo všetkých jazykových rovinách, v prepojení s rozvojom ostatných oblastí vývoja.
 Oslabenie v oblasti reči prináša dieťaťu narušenie rečového vývoja, môže 
spôsobovať aj ťažkosti pri učení a ak pretrváva do dospelosti, aj vo voľbe povolania. 
Je ohrozené jeho postavenie v skupine rovesníkov, v nadväzovaní vzťahov, ako aj z 
hľadiska sebahodnotenia. Preto je veľmi dôležité podporiť logopedickú starostlivosť 
u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou už v predškolskom veku.
 MČ sa rozhodla urobiť kvantitatívny prieskum stavu a počtov detí s rečovými 
chybami. Podľa vyjadrení pedagógov materských škôl až 61 percent detí by 
potrebovalo intervenciu logopéda. Zo 180 detí v predškolskom veku navštevujúcich 
MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice na našom sídlisku bolo vyšetrených 
164 detí. Podľa logopédov stovka detí potrebovala intervenciu logopéda. Podľa 
rodičov detí by potrebovali logopedickú starostlivosť len v 56 prípadoch.
 Zo zistených skutočností vyplýva fakt, že rodičia často podceňujú rečové vady 
u svojich detí, alebo ich nevedia rozpoznať. Pri práci logopéda s dieťaťom mal rodič 
možnosť byť prítomný. Vo väčšine prípadov logopéd hodnotil spoluprácu s rodičmi 
kladne. Rodičia uvítali poskytovanie služieb logopéda priamo v MŠ aj z časového 
hľadiska. Ďalšie pozitívum je identifikácia ťažších a kombinovaných rečových vád 
u detí, ktoré potrebujú intervenciu logopéda v dlhom časovom období. Logopéd 
tieto prípady priamo objednával na dlhodobú ambulantnú starostlivosť. Počas 
projektu sme zistili, že vhodnejšie by bolo realizovať projekt tak, aby čas poskytnutia 
dotácie kopíroval školský, nie kalendárny rok a brať ohľad aj na fakt, že nie vždy je 
postačujúca ročná starostlivosť, hlavne pri kombinovaných a závažnejších rečových 
chybách.

 Na základe vyjadrení jednotlivých logopédov môžeme konštatovať, že počet 
detí s rečovými vadami stúpa. Preto sme oslovili Magistrát mesta Košice (MMK) 
so žiadosťou o poskytnutie informácií týkajúcich sa zabezpečenia logopedickej 
starostlivosti v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. MMK vo svojom 
stanovisku uviedol, „že logopedickú starostlivosť v MŠ môže vykonávať iba 
logopéd, ktorý je kmeňovým zamestnanom zariadenia Špeciálno-pedagogického 
poradenstva. Keďže zariadení výchovnej prevencie a poradenstva je vzhľadom 
k počtu MŠ v meste Košice nedostatok, nie sú schopné v oblasti logopedickej 
starostlivosti spolupracovať so všetkými MŠ. Z dôvodu, že mesto Košice nemôže 
jednotne zabezpečiť logopedickú starostlivosť pre deti všetkých materských škôl vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, na úhrade služieb za logopedickú starostlivosť sa 
nepodieľa.“
 V prípade zabezpečenia opätovnej starostlivosti logopéda v MŠ, by bolo 
vhodné brať do úvahy hlavne časové rozmedzie realizácie projektu. Zvážiť 
finančnú spoluúčasť rodičov. Prípadne vyčleniť v rozpočte mesta Košice pre MŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice finančné prostriedky na poskytovanie 
týchto služieb. V neposlednom rade je podstatná aj osveta, hlavne medzi rodičmi, 
aby vedeli správne a včas identifikovať a posúdiť závažnosť rečových chýb vrátene 
možných následkov u dieťaťa.  

Alica Schützová a Roksolana Ščuroková
Sociálny referát; Referát kultúry, vzdelávania a športu
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Aktívni obyvatelia odmenení 
za svoju snahu

Vydarený hokejový turnaj Masky opäť šantili na ľade

Osvienčimský deň

 Za účasti šiestich tímov (Devils, Young Blood, HPK Jazero, HC KVP 
Represent, Sivé sršne, J.U.H.) sa v sobotu 11. februára uskutočnil v Drocárovom 
parku amatérsky hokejový turnaj. Samotní aktéri, ale aj diváci si prišli na svoje. 
V príjemnom počasí sa hral kvalitný hokej. A čo je podstatné, všetko prebehlo 
v duchu fair-play, o čom svedčia len dve vylúčenia počas celého turnaja. Z 
triumfu sa napokon tešil tím J.U.H.  
  „Turnaj na KVP bol zorganizovaný na výbornú, za čo veľmi pekne ďakujeme,“ 
nechal sa počuť jeden z členov víťazného tímu Peter Štec a jeho spoluhráč 
Róbert	Talpaš dodal: „Ďakujem zástupcom MČ KVP za zorganizovanie tohto 
turnaja. Konal sa v príjemnej atmosfére a v príjemnom počasí. Dúfam, že tento 
trend sa podarí udržať aj do budúcich ročníkov. My sa už teraz tešíme na ďalšiu 
edíciu turnaja a prajeme vám čo najviac podobne vydarených športovo-kultúrnych 
podujatí.“

Tomáš Zagiba
redaktor - editor

 V stredu 7. decembra sa v priestoroch zasadačky Miestneho úradu MČ 
KVP uskutočnilo vyhlásenie výsledkov premiérového ročníka súťaže o 
„Najkrajší bytový dom a jeho okolie“. Výhercom osobne zagratuloval starosta 
nášho sídliska Alfonz Halenár, ktorý im v mene MČ odovzdal aj darčekové 
poukazy. Súťažilo sa v troch kategóriách: „Vzhľad bytového domu“, „Vzhľad 
okolia bytového domu“ a „Vzhľad bytového domu a jeho okolia“.
 Starosta vyjadril prítomným  vďaku v mene MČ Košice – Sídlisko KVP za 
ich nezištnú snahu o udržiavanie a skrášľovanie životného prostredia,  úsilie,  
čas i nemalé finančné  prostriedky, ktoré na tento účel vynakladajú.
 Ocenení obyvatelia  poďakovali starostovi za zorganizovanie súťaže. Potešil 
ich fakt, že konečne ich niekto aj verejne pochválil a zároveň odmenil za prácu 
a snahu. Prítomní vyjadrili nádej, že svojou aktivitou motivujú aj ďalších. 
Po tejto pozitívnej skúsenosti pripravuje MČ ďalší ročník súťaže, do ktorej 
sa môžete zapojiť už v jarných mesiacoch roku 2017. Veríme, že tentoraz sa 
aktívne zapojí ešte viac obyvateľov. Aj vďaka nim totiž naše sídlisko vyzerá ešte 
krajšie.
 „Teší ma, že ľudia do toho dávajú svoje ja a nič za to nechcú. Nie vždy je potrebné 
merať všetko len na peniaze. Dôležitejšie je urobiť radosť sebe, ale aj iným ľuďom. Už 
len pohľad z balkóna na upravenú predzáhradku musí každého potešiť,“ prezradil 
jeden z ocenených v kategórii „Bytový dom s predzáhradkou“ pán Demko 
(Stierova 5). Pani Jarmila so synom Martinom, z toho istého bytového domu, 
prezradila, na čo využijú darčekový poukaz: „To je jasné, na náradie a materiál. 
Hrable, rýle, lopaty.“ 
Výhercovia	v	jednotlivých	kategóriách:
Kategória	„Bytový	dom	s	predzáhradkou“	
1. Dénešova 65, 2. Starozagorská 33, 3. Stierova 5
Kategória	„	Predzáhradka“
1.	Húskova	33-37,	2.	Wuppertálska	43,	3.	Drábova	2
Kategória	„	Bytový	dom“
1. Starozagorská 43, 2. Cottbuská 2-8, 3. Jasuschova 6-8

Tomáš Zagiba
redaktor - editor

 V sobotu 18. februára sa v Drocárovom parku uskutočnilo obľúbené zimné 
podujatie - Karneval na ľade. Napriek menej priaznivému počasiu sa aj tento 
rok zišlo na tradičnej akcii množstvo detí s rodičmi v nádherných a originálnych 
maskách. Nielen deti, ale aj dospelí sa pri rôznych súťažiach poriadne zabavili.  
 „Karneval na ľade hodnotíme ako veľmi peknú a vydarenú akciu. Celá rodina 
sme tu spoločne strávili nádherné popoludnie, zabavili sme sa, zasúťažili a potešili 
sme sa aj výhre. Sme milo prekvapení z množstva hodnotných cien. Je vidieť,  
že si tím KVP dal záležať aj na týchto, najmä pre deti nezanedbateľných detailoch. 
Ozaj veľká vďaka za vynaloženú prácu, lebo zorganizovať takúto akciu určite nie 
je jednoduché. Ak bude o rok Karneval na ľade, rozhodne prídeme a odporučíme 
to aj našim známym,“ zhodnotila rodinka Kuráňová, ktorá získala jedno  
z ocenení. 

Tomáš Zagiba
redaktor - editor

 „Zvonku mi môžu ublížiť koľko chcú, ale ja zvnútra rozhodujem, ako 
sa budem cítiť!“ Nad myšlienkou Viktora Frankla - človeka, ktorý prežil 
koncentračný tábor - ale aj nad mnohými inými sa zamýšľali v piatok  
27. januára študenti ZŠ Mateja Lechkého počas celodenného, už druhého 
dejepisného projektu – Osvienčimský deň, ktorý sa konal na škole pre žiakov 
deviateho ročníka pri príležitosti výročia oslobodenia koncentračného 
tábora Osvienčim. Účelom tejto akcie bolo priblížiť žiakom život a smrť  
v koncentračných táboroch počas 2. svetovej vojny a čiastočne si vyskúšať,  
v akých podmienkach vtedy žilo veľké množstvo nacistami odsúdených ľudí.
 V prvej časti dňa sa žiaci dozvedeli podrobné informácie o koncentračných 
táboroch, najmä o najznámejšom tábore v Poľsku - Osvienčime. Prednáška 
bola obohatená rôznymi zaujímavosťami,  napríklad láskou v koncentračnom 
tábore, Mengeleho pokusmi či úspešným útekom dvoch Slovákov z tábora. 
Akcia pokračovala zážitkovým učením. Žiaci si mohli osobne vyskúšať životné 
podmienky väzňov v tábore. Ochutnali napríklad bylinkový čaj, koncentračnú 
„kávu“, chudobnú zeleninovú polievku a stvrdnutý chlieb s margarínom. 
Nasledovala ukážka priestorového umiestnenia väzňov na provizórnych 
pričniach, ktoré si niektorí žiaci vyskúšali aj na vlastnej koži. Nechýbal film  
o koncentračnom tábore, natočený podľa skutočnej udalosti. Záver bol určený 
čítaniu ukážok z kníh, ktoré napísali ľudia, ktorí prežili koncentračný tábor.
 Uvedomili sme si, čím všetkým si vtedy množstvo ľudí muselo prejsť. A tiež, 
aké máme my šťastie, že žijeme inak. To, čo študenti videli, počuli a vyskúšali, 
sa ani zďaleka nemohlo priblížiť utrpeniu ľudí, ktorí to zažili v skutočnosti. 
Práve kvôli tomu by sme nikdy nemali zabúdať na temnú stránku minulosti. 
Práve naopak, mali by sme si ju pripomínať a poučiť sa z nej.

Jana Telišková
ZŠ Mateja Lechkého 
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Ušetrite na likvidácii nepotrebných vecí

HARMONOGRAM UMIESTNENIA VEĽKOKAPACITNÝCH
KONTAJNEROV V ROKU 2017

 Mesto Košice s firmou Kosit a.s. pristúpilo aj tento rok na systém upratovania, ktorý je založený na celoročnom rovnomernom a  pravidelnom dodávaní a 
vyprázdňovaní veľkokapacitných kontajnerov /VKK/ na nadrozmerný odpad. Vďaka tomu môžete vaše nepotrebné veci zlikvidovať úplne zadarmo.
 Deň dodania VKK bude v kalendárnom týždni  v piatok, jeho  stiahnutie presne o týždeň neskôr. Zároveň žiadame občanov, aby mimo týchto  termínov 
neuskladňovali nadrozmerný odpad pri stanovištiach kontajnerov, ale odnášali tento odpad na zberné dvory (Pri bitúnku 11, Jesenského a Popradskej ulici), ktoré  
sú občanom k dispozícii počas celého roka. 

Mesiac / Dátum Okrsok Ulice

MAREC
17.03. - 24.03.2017

I. Wurmova 11, Dénešova 71
II. Čordákova 14, Bauerova 3
III. Hemerkova 18, Húskova 49
IV. Wuppertálska 53

APRÍL
21.04.- 28.04.2017

I. Dénešova 25
II. Jasuschova 22, Klimkovičova 36, Bauerova 16
III. Húskova 15
IV. Titogradská 2, Cottbuská 1

MÁJ
19.05.-26.05.2017

I. Stierova 9, Dénešova 4
II. Klimkovičova 10
III. Janigova 5, Hemerkova 14
IV. Starozagorská 2, Wuppertálska 45

JÚN
16.06.-23.06.2017

I. Drábova 10, Dénešova 69
II.  Bauerova 17
III. Húskova 3, Zombova 11
IV. Cottbuská 11, Titogradská 11

JÚL
14.07.-21.07.2017

I. Wurmova 19
II. Čordákova 29, Čordákova 26
III. Hemerkova 35, Hemerkova 15
IV. Wuppertálska 21, Starozagorská 13

AUGUST
11.08.-18.08.2017

I. Dénešova 57, Dénešova 4
II. Jasuschova 2
III. Húskova 61
IV. Titogradská 17, Starozagorská 2, Wuppertálska 57

SEPTEMBER
08.09.-15.09.2017

I. Sttierova 21
II. Klimkovičova 24, Čordákova 5
III. Janigova 15, Hemerkova 13, Húskova 35
IV. Starozagorská 21

OKTÓBER
06.10.-13.10.2017

I. Drábova 18, Dénešova 4
II. Bauerova 18
III. Húskova 3, Zombova 35
IV. Cottbuská 20, Titogradská 12

NOVEMBER
03.11.-10.11.2017

I. Wurmova 1, Dénešova 37
II. Čordákova 5
III. Hemerkova 18, Húskova 61
IV. Wuppertálska 41, Starozagorská 33

DECEMBER
01.12.-08.12.2017

I. Dénešova 69
II. Bauerova 3,  Jasuschova 2
III. Hemerkova 23, Zombova 29
IV. Cottbuská 1, Titogradská 1



Uvítanie novorodeniatok

Podujatia 2017
organizované MČ Košice - Sídlisko KVP

Zbierka

Deň čistého KVP

Samospráva dnes

Oslavy životných jubileí

Deň detí

Škola volá

Popoludnie v knižnici

Vitie adventných vencov

Mikuláš na KVP

Športové turnaje

Vianoce na KVP

Súťaž o najkrajší bytový
dom a jeho okolie

(FEBRUÁR, JÚN, NOVEMBER)

(10. MAREC, 9. JÚN, 8. SEPTEMBER, 8. DECEMBER)

(22. APRÍL)

(MÁJ)

(APRÍL, NOVEMBER)

(2. JÚN)

(4. SEPTEMBER)

(OKTÓBER)

(30. NOVEMBER)

(MÁJ - NOVEMBER)

(6. DECEMBER)

Karneval na ľade
(18. FEBRUÁR)

(15. DECEMBER)

(POČAS CELÉHO ROKA)
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