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KVaPka
Občasník Mestskej časti Košice -  Sídlisko KVP

Volby 2017

PRÁVO VOLIŤ

 Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej 
republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do 
územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom 
obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja 
do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr 
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov  
 ochrany verejného zdravia,
- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť  
 závažného zločinu.

SPÔSOB HLASOVANIA

 Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom 
okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

 Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať 
okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho 
preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

 Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča 
v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací 
lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby 
predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky mestskej časti. Prevzatie hlasovacích lístkov  
a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným 
podpisom.

 Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného 
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý 
nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích 
lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

 Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič 
zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko 
poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.  
Vo volebnom obvode č. 2 sa volí 6 poslancov. (Počet poslancov, 
ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

 Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič 
zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

 V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov 
vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva  
a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič 
hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu 

sobota 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Informácie pre voliča
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. 
 Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá  
za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené 
hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých 
alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

 Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné 
postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred 
hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo 
vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú 
spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací 
lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného 
priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej 
komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného 
činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej 
komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

 Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku 
do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky  
v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej 
komisie.

 Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti  
zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec 
a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie 
hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom 
obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková 
volebná komisia zriadená.

 Volič je povinný odložiť nepoužité 
alebo nesprávne upravené hlasovacie 
lístky do zapečatenej schránky 
na odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlasovacích 
lístkov, inak sa dopustí priestupku, 
za ktorý mu bude uložená pokuta 
33 eur.
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Starosta
MČ KOŠICE - Sídlisko KVP

Ing. Alfonz Halenár
V súlade s § 8  zákona č. 180/20014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

a  v súlade s Rozhodnutím predsedu NR SR č. 166/2017  Z. z. zo dňa 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
a určení dňa konania voľby

na  sobotu  4. novembra 2017, určujem
volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov takto:

Ing. Alfonz Halenár
starosta v. r.

Poznámka: Voliči s trvalým pobytom Košice-Sídlisko KVP sú zapísaní vo volebnom okrsku č. 5.

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP, 24. 08. 2017

Číslo okrsku Územie
patriace do volebného okrsku

Volebná miestnosť
(sídlo okrsku)

1
Stierova (1 - 27 nep.)
Drábova (2 - 20 pár.)
Dénešova (2)

ZŠ Drábova 3

2
Wurmova (1 - 7 všetky)
Wurmova (9 - 19 nep.)
Dénešova (4)

ZŠ Drábova 3

3 Dénešova (1 - 51 nep.) ZŠ Drábova 3

4 Dénešova (6)
Dénešova (55 - 87 nep.) MŠ Dénešova 53

5
Jasuschova (2 - 26 pár.)
Bauerova (9 - 21 nep.)
Trieda KVP (1, 1C)

SŠ Čordákova 50

6 Bauerova (3, 5, 7)
Bauerova (2 - 44 pár.) SŠ Čordákova 50

7 Čordákova (1 - 23 nep.)
Čordákova (6 - 24 pár.) SŠ Čordákova 50

8 Čordákova (25 – 41 nep.)
Čordákova (26 - 46 pár.) SŠ Čordákova 50

9 Klimkovičova (2 - 40 pár.)
Klimkovičova (27 - 35 nep.) MŠ Čordákova 17

10 Zombova (5 - 39 nep.)
Zombova (43, 45) ZŠ Janigova 2

11 Janigova (1 - 21 nep.)
Hemerkova (29, 31 - 35 všetky) ZŠ Janigova 2

12 Húskova (1, 3, 47)
Húskova (69 - 87 nep.) ZŠ Janigova 2

13 Húskova (5 - 37 nep.)
Húskova (49 - 67 nep.) MŠ Húskova 45

14
Hemerkova (1 - 28 všetky)
Jána Pavla II. (7)
Klimkovičova (1, 11 - 17)

MŠ Hemerkova 26

15

Cottbuská (1 - 12 všetky)
Cottbuská (14 - 32 pár.)
Trieda KVP (6)
Wuppertálska (1, 2, 3, 4A)

MŠ Cottbuská 34

16 Wuppertálska (5 - 51 nep.) ZŠ Starozagorská 8

17 Starozagorská (2, 4, 6)
Starozagorská (11 - 43 nep.) ZŠ Starozagorská 8

18

Starozagorská (5, 7, 9)
Titogradská (1 - 17 nep.)
Titogradská (2 - 18 pár.)
Wuppertálska (53 - 63 nep.)

ZŠ Starozagorská 8
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Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja
Samosprávny kraj:  Košický kraj

     Volebný obvod č.: 2 Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 6

Por.
číslo Meno a priezvisko, titul Vek Zamestnanie Obec trvalého 

pobytu

Politická strana,
koalícia alebo

nezávislý kandidát

1 Róbert Bačinský 51 súkromný podnikateľ Košice - Juh nezávislý kandidát

2 Jozef Bobík, Ing. 65 technik Michalovce nezávislý kandidát

3 Rudolf Botka, Ing. 66 ekonóm Trebišov NOVÝ PARLAMENT

4 Jozef Červeňák, PhDr. 55 riaditeľ ARMO SR Roštár Rómska iniciatíva Slovenska

5 Jaroslav Džunko, RNDr. Ing. 66 vynálezca Košice - Juh nezávislý kandidát

6 Karol Pataky, Ing. 40 primátor Kráľovský Chlmec MOST - HÍD, SKOK - Európski liberálni demokrati

7 Oliver Petrík, Ing. 55

predseda - občianske
združenie Inštitút

sociálno - 
ekonomických 

otázok

Michalovce JEDNOTA - ľavicová strana Slovenska

8 Richard Raši, MUDr., PhD., 
MPH 46 primátor Košice - Barca

SMER - sociálna demokracia, Strana maďarskej komunity - 
Magyar Közösség Pártja, Strana zelených Slovenska, 

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

9 Lukáš Sisák 31 živnostník Košice - Juh Komunistická strana Slovenska

10 Vladislav Stanko, Ing., MBA 43 podnikateľ
Košice - 

Dargovských
hrdinov

nezávislý kandidát

11 Ján Struk 59 riaditeľ spoločnosti Košice - Staré 
Mesto STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

12 Štefan Surmánek, PhDr., CSc. 64 SZČO Košice - Sever Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

13 Adam Šepetka, Ing. 37 riaditeľ Košice - Sever Nezávislosť a Jednota

14 Jarmila Tkáčová, JUDr. Ing. 56 ekonómka Košice - Nad 
jazerom Slovenská národná strana

15 Rastislav Trnka, Ing. 33 projektový manažér Košice - Staré 
Mesto

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda 
a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, ŠANCA

Por.
číslo Meno a priezvisko, titul Vek Zamestnanie Obec trvalého 

pobytu

Politická strana,
koalícia alebo

nezávislý kandidát

1 Iveta Adamčíková 50 odborná referentka Košice - Sídlisko 
KVP nezávislý kandidát

2 Miroslav Andrássy, Mgr. 41 pedagóg Košice - Šaca STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

3 Michal Badlík, Mgr. 31
príslušník ZVJS

(Zboru väzenskej
a justičnej stráže)

Košice - Západ nezávislý kandidát

4 Peter Berinšter, Mgr. 28 konateľ Košice - Západ OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda 
a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA

5 Mária Birošová, Mgr. 54 kontrolórka VS Košice - Poľov Strana zelených Slovenska

6 Michaela Dobošová, Bc. 24 študentka Košice - Sídlisko 
KVP Šport do Košíc a na Východ

7 Ildikó Dúlová 58 manažérka Košice - Pereš Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

8 Tibor Egry, Ing. 60 SZČO Košice - Západ Šport do Košíc a na Východ

9 Ivana Festenburg, MUDr. 35 lekárka Košice - Západ MOST - HÍD

10 Ján Fránik, Ing. 62 bezpečnostný
pracovník Košice - Západ Nezávislosť a Jednota

11 Tomáš Gáll, Mgr. 34 riaditeľ, rekreačné
zariadenie Zlatá Idka

Košice - Sídlisko 
KVP nezávislý kandidát

12 Mária Grüllingová, MUDr. 47 lekárka Košice - Západ SMER - sociálna demokracia

13 Dana Grusová 56 učiteľka Košice - Sídlisko 
KVP Komunistická strana Slovenska

14 Peter Hajdú, Ing. Mgr. 30 učiteľ na ZŠ Košice - Západ ŠANCA

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
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Por.
číslo Meno a priezvisko, titul Vek Zamestnanie Obec trvalého 

pobytu

Politická strana,
koalícia alebo

nezávislý kandidát

15 Alfonz Halenár, Ing. 62 starosta Košice - Sídlisko KVP nezávislý kandidát

16 Marek Horský, Ing. 28 tréner Košice - Sídlisko KVP Šport do Košíc a na Východ

17 Peter Huba, JUDr. Ing., PhD. 32 právnik Košice - Západ OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda 
a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA

18 Leonid Chovanec 51 invalidný dôchodca Košice - Západ JEDNOTA - ľavicová strana Slovenska

19 Mária Ivanecká, Mgr. 53 učiteľka Košice - Sídlisko KVP MOST - HÍD

20 Ján Jakubov, Ing. 60 starosta Košice - Západ SMER - sociálna demokracia

21 Igor Jutka, MUDr., MPH 44 lekár Košice - Západ Šport do Košíc a na Východ

22 Jozef Karabin, Ing., MBA 38 starosta 
MČ Košice - Pereš Košice - Pereš nezávislý kandidát

23 Vladimír Karnay, Bc. 27 IT špecialista Košice - Západ Šport do Košíc a na Východ

24 Iveta Kijevská, Ing. Bc. 54 ekonómka Košice - Sídlisko KVP Šport do Košíc a na Východ

25 Emil Kočiš, Ing., PhD. 61 manažér Košice - Pereš OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda 
a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA

26 Mikuláš Krivánsky 67 novinár Košice - Západ Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar 
Kereszténydemokrata Szövetség

27 Peter Liba, Mgr. 37 teológ, učiteľ Košice - Západ nezávislý kandidát

28 Juraj Mihaľov, Ing. 32 doktorand Košice - Sídlisko KVP nezávislý kandidát

29 František Palkó, Ing. 55 inžinier - technológ Košice - Sídlisko KVP Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

30 Martin Petruško, JUDr. 44 námestník primátora Košice - Západ SMER - sociálna demokracia

31 Miroslav Pilčík, Mgr. 60 pedagóg Košice - Sídlisko KVP Nezávislosť a Jednota

32 Ingrid Puchalová, PaedDr., PhD. 47 vysokoškolská
pedagogička Košice - Západ MOST - HÍD

33 Ladislav Rovinský, JUDr. Mgr. 66 SZČO - mediátor,
poradca, školiteľ Košice - Západ nezávislý kandidát

34 Daniel Rusnák 57 geológ Košice - Sídlisko KVP OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda 
a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA

35 Františka Sláviková 52 živnostníčka Košice - Sídlisko KVP Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

36 Viera Šándorová 57 realitná maklérka Košice - Západ STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

37 Alexander Škulec 43 obchodný manažér Košice - Západ Slovenská národná strana

38 Ladislav Takáč, Ing., PhD. 35 vysokoškolský učiteľ Košice - Sídlisko KVP nezávislý kandidát

39 Vojtech Tóth, MBA 36 riaditeľ neziskovej
organizácie Košice - Sídlisko KVP nezávislý kandidát

40 Miroslav Tuleja, Mgr.,
MBA, LL.M. 42 štátny zamestnanec Košice - Západ nezávislý kandidát

41 Ján Varga, Ing. 38 strojný inžinier Košice - Západ OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda 
a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA

42 Zsolt Varga, JUDr. 41 právnik Košice - Západ nezávislý kandidát

43 Marcel Vrchota, Mgr. 32 právnik Košice - Západ OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda 
a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA

44 Adrián Weiszer, Ing. 42 lesný inžinier Košice - Západ Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

45 Beáta Zemková, JUDr. 43 právnička Košice - Západ nezávislý kandidát

46 Tomáš Zolovčík, Mgr. 42 vedúci cateringu Košice - Západ Slovenská národná strana
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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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Pneumatiky patria do autoservisov a pneuservisov,
nie ku kontajnerom

 Odpadové pneumatiky nie sú komunálnym odpadom. Nie je 
možné ich odovzdávať na zberných dvoroch ani ponechávať na 
verejných priestranstvách, či ich ukladať na stojiská kontajnerov 
alebo priamo do kontajnerov. Ak tak konáte, dopúšťate  
sa priestupku. V zmysle § 115 ods. 1 písm. f) tomu, kto nakladá 
s odpadovými pneumatikami v rozpore so zákonom  č. 79/2015 
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
v znení neskorších predpisov môže byť mestom Košice  
uložená  pokuta do výšky 1500 €.

 Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku 
po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať 
distribútorovi. Distribútor pneumatík  je fyzická, alebo 
právnická osoba, ktorá v rámci svojej činnosti poskytuje 
pneumatiky, alebo zabezpečuje ich výmenu, čiže autoservisy 
a pneuservisy. Občania majú možnosť pneumatiky bezplatne 
odovzdať u distribútorov počas celého roka bez ohľadu  
na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh.

 Mestské časti nie sú oprávnené nakladať s pneumatikami. 
Všetky zistené podnety preverí,  zaeviduje a postupuje ich  
so žiadosťou na zistenie pôvodcu odpadu a odstránenie skládky 

na Okresný úrad životného prostredia a žiada o súčinnosť 
mestskú a štátnu políciu.

 Aby  zabránil opakovaniu tvorby čiernych skládok  
s odpadovými pneumatikami snaží sa identifikovať pôvodcu 
čiernej skládky a následne podáva podnet na priestupkové 
konanie. 

 Podrobnejšie informácie o spôsobe nakladania s týmto 
odpadom (opotrebované pneumatiky) sú zverejnené na webovej 
stránke MČ KVP http://www.mckvp.sk/obcan/1288/.

 Dávame do pozornosti našim obyvateľom, že spätný zber 
odpadových pneumatík je zabezpečovaný prostredníctvom  
organizácií, ktoré sú zbernými miestami organizácie 
zodpovednosti výrobcov ELTMA. Zoznam týchto miest nájdete 
na doménach  http://www.mckvp.sk/obcan/1288/ a  www.
eltma.sk. 

 Najbližšie dostupné sú tieto pneuservisy: Myslavská cesta 
2/B, Myslavská 194, Popradská 56/B, Račí potok 1.

Ján Kopik
Vedúci Oddelenia VDaŽP
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Správne parkovanie umožní kvalitnú zimnú údržbu
 Chceme mať kvalitnú zimnú údržbu? Skúsme k tomu 
prispieť aj správnym parkovaním, ktorým umožníme čistiacim 
mechanizmom vykonať kvalitne zimnú údržbu. Vyhnime sa 
podobným chybám ako v minulosti. 
 Autá zaparkované na fotografiách zabraňujú riadnemu 
očisteniu komunikácií a spôsobujú zdržanie mechanizmov. 

Zároveň môže dôjsť aj k situácií, keď zimnú údržbu na tom 
ktorom úseku, nebude možné vôbec vykonať.
 MČ spolu s dodávateľom zimnej údržby a MsP budú 
spolupracovať na odovzdávaní informácií tak, aby MsP mohla 
aktívne pôsobiť na sprejazdnení komunikácií pre mechanizmy 
zimnej údržby.


