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 Poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP  
na XIV. zasadnutí schválili aj pre rok 2016 POSLANECKÉ DNI. Na poslancov 
sa môžete obrátiť v priestoroch Miestneho úradu s akýmikoľvek problémami, 
sťažnosťami, rôznymi podnetmi, postrehmi, ale aj pochvalnými ohlasmi.

Prehľad poslaneckých dní poslancov miestneho zastupiteľstva
MČ Košice – Sídlisko KVP - 1. polrok 2016

POSLANECKÉ DNI

Poslancov sa pýtame za Vás:
Ste za zredukovanie, resp. spájanie mestských častí v Košiciach?

Iveta Adamčíková
Rušenie mestských častí neprinesie obyvateľom KVP 
nič dobré. Myslím, že naopak posilnenie kompetencií 
mestských častí a viac peňazí na úkor Magistrátu  
je tou správnou cestou ako zlepšiť život obyvateľov KVP. 
Som proti tomu, aby sa o KVP rozhodovalo na úrovni 
Magistrátu. Myslím, že my ako poslanci našej mestskej 
časti dokážeme efektívnejšie riešiť problémy KVP - 
potrebujeme viac kompetencií a financií, nie naopak.

Milan Pach
Áno, redukciu mestských častí je možné riešiť, ale ... .  
Je k nej potrebné pristúpiť citlivo, zvlášť s ohľadom  
na mestské časti, ktoré boli v minulosti samostatnými 
obcami a boli násilím pričlenené k mestu. Okrem toho,  
a to v neposlednom rade, je potrebné riešiť kompetencie 
MČ, ktoré by mali byť posilnené, a aby rozhodnutia 
poslancov na miestnej úrovni boli rešpektované  
a nie negované mestským zastupiteľstvom. A najdôležitejšia 

vec – o redukcii a spájaní mestských častí by mali rozhodnúť občania  
v referende.

Mária Gamcová
Redukcia mestských častí bola jednou z mojich priorít pri 
kandidatúre na primátorku mesta Košice ešte v roku 2005. 
S očakávaním sledujem názory Košičanov a vedenia mesta 
na tému, ktorá nie je nová, ale stále aktuálnejšia. Svoj názor 
na redukciu mestských častí som ani po 10-tich rokoch 
nezmenila.

Martin Boritáš 
Momentálne mestské časti (ďalej  len  MČ) pôsobia  
ako kastelán, ktorý je správcom panského (mestského) 
majetku a môže robiť iba to, čo mu panstvo (mesto) prikáže, 
alebo povolí! Každá dedina s postavením obce má teraz 
viac právomoci ako košické MČ! Toto je vážny problém!
Direktívnym rozhodnutím socialistickej vlády došlo 
k násilnému pričleneniu 12 (!) okrajových, dovtedy 
samostatných obcí k mestu Košice! Teraz sa zase 

pripravuje ich násilné zrušenie, či zlúčenie, čo v podstate znamená ich zánik! 
Je nedemokratické a zvrátené, ak by o uzatvorení manželstva, či o rozvode 
rozhodovala tretia osoba, bez súhlasu zainteresovaných! Bol by to diktát a kto 
toto presadzuje, je diktátor!. . . Preto som za to, aby redukcia či spájanie MČ 
bolo možné iba zo súhlasom zainteresovaných MČ a nie opäť direktívnym 
rozhodnutím iných!                  

Ladislav Takáč
K redukcii jednotlivých mestských častí nášho mesta  
by sa mali v prvom rade vyjadriť samotní občania a to cez 
jedinú správnu formu, ktorou je referendum. Bez referenda 
to bude opäť „O nás bez nás“ a tieto časy už dúfam 
dávno skončili. Každý z nás by mal zvážiť, či samotná 
finančná úspora, aj keď stále nevieme v akej výške (keďže  
je niekoľko modelov redukcie mesta), stojí za to, aby sme  
s každým problémom utekali do „bieleho domu“ a riešili 

ho s neznámym úradníkom. Som proti redukcií mestských častí a som práveže  
za posilnenie ich jednotlivých právomocí.

Marián Horenský
V prvom rade ide o nedostatočnú informačnú kampaň 
praktických dopadov možnej redukcie mestských častí.
Ekonomické argumenty nemôžu prevážiť nad zmyslom 
zastupiteľskej (participatívnej) demokracie. Dlhodobo 
zastávam presvedčenie o možnosti výkonu poslaneckého 
mandátu bez nároku na odmenu za predpokladu,  
že sa tento princíp uplatní na celej lokálnej úrovni.  
V iných prípadoch sa to bude míňať účinkom. Šetriť  

sa dá napr. aj znižovaním nákladov na chod miestnych úradov, resp. efektívnym 
nakladaním so zverenými finančnými prostriedkami (a majetkom). Okrem 
toho je potrebné a nutné efektívnejšie rozdelenie jednotlivých kompetencií 
(a odstránenie duplicity) medzi mestom Košice a jednotlivými mestskými 
časťami. Nájsť optimálny model (pri rešpektovaní vôle občanov), ktorý by 
vyhovoval väčšine, bude veľmi problematické. Osobne si neviem predstaviť,  
že záujmy menších mestských častí, ktoré by mali byť pričlenené k tým väčším, 
budú nielen rešpektované, ale aj vypočuté. 
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Poslanecká SMS

 Vážení občania, 
  rok na poste starostu  

mi zbehol ani neviem ako. 
Mnohé veci sa podarili, 
mnohé nie. Jedno ale  
o starostovaní viem naisto: 
ak chcete nachádzať 
efektívne a racionálne 
riešenia, robiť veci dôsledne, 
musíte im venovať obrovské 
množstvo času a úsilia.  
V snahe nájsť riešenie sme 

sa v jednom prípade dostali až do roku 2003, teda 
12 rokov dozadu. Vtedy sa veci nevenovalo dostatok 
pozornosti – až sa dostala do štádia, kedy koncom roku 
2015 hrozil problém. 
 V minulom roku som sa zameral na to, čo bolo trvale 
zanedbávané: začali sme organizovať stretnutia občanov 
k stavebnej a investičnej výstavbe na MÚ, spracovali sme 
Akčný plán rozvoja KVP, s pomocou Úradu práce sme 
zamestnali 4 „okrskových domovníkov“, ktorí sa päť 
mesiacov starali o svoj okrsok z hľadiska čistoty. V roku 
2016 to bude na 9 mesiacov. S pomocou poslancov KVP 
sme naštartovali pilotný projekt Logopéd, keďže MŠ  

na KVP hlásia až 35% detí s poruchou reči. V roku 2016 
po komplikovaných prípravách zrealizujeme chodník 
pri vežiakoch Starozagorská a tiež bezbariérový prístup 
k OC IV. 
 Nazbierali sme množstvo dát potrebných pre vznik 
koncepcií. Za jednu z najdôležitejších považujem 
koncepciu čistoty na KVP. Bude zahŕňať viacero 
problematických oblastí ako: čistota na zeleni,  
pri kontajneroch s komunálnym odpadom, čistota  
na chodníkoch a cestách, na verejných priestranstvách 
patriacich súkromným vlastníkom aj pri obchodných 
centrách. Súčasťou koncepcie bude aj pohyb doma 
držaných zvierat po verejnej zeleni a ich trus. 
 Najviac sme pokročili v čistote na zeleni. Radi by sme 
odovzdali do starostlivosti a zodpovednosti občanov 
tie priľahlé časti zelene pri blokoch, na ktorých už dnes 
vidieť ich aktívnu a zanietenú starostlivosť. Najprv 
však chceme tento návrh predložiť pred poslancov KVP. 
Tvorba koncepcií vyžaduje naozaj množstvo príprav 
ako po právnej, tak po praktickej stránke. 
 S pomocou aktivačných pracovníkov sme reagovali 
na všetky podnety týkajúce sa čistoty –aj na chodníkoch. 
V bežiacej zimnej sezóne sme sa zamerali na to, čo nám 
nešlo dobre v minulosti. Čistotu na chodníkoch po nutnom 

posype kamienkami sme prednostne zabezpečovali  
na zastávkach MHD a Promenáde (spojnica OC III  
a OC II). Už niekedy v polovici februára 2016 sme mali 
na všetkých chodníkoch pás 1-1,5m bez kamienkov. 
Zároveň sme zistili nedostatky: na niektorých schodoch 
nemáme zábradlie vôbec, alebo ho máme na strane 
kovových koľajníc (často nefunkčných) pre kočiariky.  
Z toho dôvodu pripravujeme „mini“ plán údržby schodov 
tak, aby všetky obsahovali zábradlie pre chodcov.
 Aktivita vás - občanov - je dôležitá. Jej výsledky 
najlepšie vidieť na príklade zastávky MHD pri Steel 
Aréne smerom do centra. MČ KVP požiadala DPMK 
zriadiť túto zastávku na základe žiadostí občanov KVP. 
Samotný DPMK mal už viacero individuálnych žiadostí 
Košičanov. Spolu s našou to šlo rýchlo, a zastávka  
je zriadená. Je to znak, že spoločnou snahou  
a spoluprácou prispejeme k rozvoju našej MČ. 
Pred nami je asi najväčší kresťanský sviatok. Veľká 
Noc môže v rýchlo sa meniacom svete znamenať 
istotu hodnôt. Využime túto príležitosť k zamysleniu  
aj potešeniu. Krásne Veľkonočné sviatky Vám úprimne 
želá 

Alfonz Halenár
starosta MČ Košice - Sídlisko KVP

Slovo starostu

Priezvisko, meno,
akademický titul Nominácia Dátum

streda: 16.00-18.00
ADAMČÍKOVÁ, Iveta #SIEŤ - KDH 16.3.2016

BORITÁŠ, Martin #SIEŤ - KDH 23.3.2016

FIĽAKOVSKÁ, Zuzana, Mgr. #SIEŤ - KDH 30.3.2016

GAMCOVÁ, Mária, Ing. PhD. Nezávislý kandidát 6.4.2016

HORENSKÝ, Marián, Mgr. Nezávislý kandidát 13.4.2016

LÖRINC, Ladislav, Mgr. #SIEŤ - KDH 20.4.2016

MATOUŠEK, Roman, Ing. #SIEŤ - KDH 27.4.2016

MIHAĽOV, Juraj, Ing. #SIEŤ - KDH 4.5.2016

PACH, Milan, Ing. #SIEŤ - KDH 11.5.2016

TAKÁČ, Ladislav, Ing. PhD. Nezávislý kandidát 18.5.2016

TKÁČ, Ján, Ing. PhD. #SIEŤ - KDH 25.5.2016

TÓTH, Vojtech, MBA #SIEŤ - KDH 8.6.2016

ZELINKOVÁ, Iveta SMER - SD 15.6.2016
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Informácie z XII. rokovania 
miestneho zastupiteľstva

Miestne zastupiteľstvo
•	 schválilo	
- IV. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2015;
- rozpočet Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP na rok 2016 vrátane  
 programov a podprogramov na rok 2016 (bližšie pozri na http://www. 
 mckvp.sk/samosprava/rozpocet/);
- návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti na obdobie  
 od 01. 01. 2016 do 30. 06. 2016;
- dotácie pre Rodičovské združenia pri Materských školách Dénešova,  
 Hemerkova, Čordákova, Húskova a Cottbuská;
- odpísanie dlhodobého hmotného majetku – obstaranie dlhodobého  
 hmotného majetku v celkovej sume 4 531,59 €;
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2015, ktorým sa vyhradzujú miesta  
 a ustanovujú  podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas  
 volebnej kampane na verejných priestranstvách Mestskej časti Košice- 
 Sídlisko KVP; 
- ročnú výšku nájomného vo výške 2,00 € za m² s DPH (bez prevádzkových  
 nákladov) za predmet nájmu (nebytové priestory) pre Občianske  
 združenie Lentilka z dôvodu hodného osobitného zreteľa;
- doplnenie Zásad informovanosti občanov prostredníctvom  
 komunikačných prostriedkov  Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP;             
- doplnenie Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva  
 MČ Košice–Sídlisko KVP;
- Akčný plán Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na roky 2016 – 2018;
- Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
 č. 27/2015;
•	 vyhovelo	protestu prokuratúra zo dňa 30. 10. 2015 podanému proti časti  
 Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2006 o podmienkach podnikania  
 a o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach  
 a prevádzkach služieb na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP tak, 
 že zrušilo predmetné všeobecne záväzné nariadenie v plnom rozsahu,  
 ktorého súčasťou sú aj protestom prokurátora napadnuté časti;
•	 uložilo	kontrolórke Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vykonať kontrolu  
 odmeňovania pracovníkov mestskej časti podľa zákona č. 553/2003 Z. z.  
 za rok 2015; kontrolu prenájmu hnuteľného majetku mestskej časti  
 za rok 2015 a kontrolu jednotlivých odpovedí (či bolo odpovedané riadne  
 a v stanovenej lehote) na interpelácie poslancov za rok 2015;
•	 požiadalo
- kontrolórku o vykonanie kontroly, prečo do dňa 9. 11. 2015 nezverejnila  
 mestská časť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní Súhrnnú správu  
 o zákazkách podľa § 9 ods. 9  zákona o verejnom obstarávaní;
- primátora Mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD. a Mestské  
 zastupiteľstvo Košice, aby bezodkladne zabezpečili aktualizáciu, prípadne  
 vypracovanie nového všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice  
 č. 42 o usmerňovaní ekonomickej a inej činnosti slúžiacej obyvateľom  
 a o podmienkach povoľovania predajného a prevádzkového času na území  
 mesta Košice;
•	 vzalo	na	vedomie
- viacročný rozpočet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vrátane programov  
 a podprogramov na roky 2017 – 2018;
- Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice-Sídlisko  
 KVP za obdobie od 10. 11. 2015 do zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
 dňa 15. 12. 2015;
- Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok  
 2016;
- Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach  
 za obdobie október – november  2015;
- informáciu o plnení uznesení z XI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
 Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP zo dňa 10. 11. 2015 a prehľad o stave  
 plnenia uznesení z predchádzajúcich  zasadnutí Miestneho zastupiteľstva  
 so stavom k 01. 12. 2015;
- informáciu z rokovaní Miestnej rady Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP; 
- Program rozvoja mesta Košice 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025;
- Monitorovanie plnenia Programu rozvoja mesta Košice k 30. 09. 2015  
 za Mestskú časť Košice-Sídlisko KVP;
•	 v rámci personálnych otázok odvolalo člena komisie a zvolilo nových  
 členov,
•	 odvolalo Mgr. M. Horenského z funkcie podpredsedu Komisie kultúry,  
 školstva a športu na vlastnú žiadosť.
Viac informácií nájdete na: http://www.mckvp.sk/samosprava/miestne-
zastupitelstvo/

Mgr. Marián Horenský
predseda Redakčnej rady

Voľby	do	Národnej	rady	Slovenskej	republiky	2016
v	Mestskej	časti	Košice-Sídlisko	KVP

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov                              19 936
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                       11 754
Účasť voličov vo voľbách v %                                 58,95

Zdroj: Štatistický úrad SR, VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY 2016, https://volbysr.sk/sk/download.html, dňa 09.03.2016

PhDr. Anna Heribanová
Oddelenie právne 

Poradie strán,
podľa	počtu	získaných	hlasov Počet	platných	hlasov

1. SaS                    2 218
2. SMER-SD                   2 137
3. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)             1 784
4. #SIEŤ               1 043
5. SME RODINA - Boris Kollár           1 038
6. ĽS Naše Slovensko                     901
7. MOST – HÍD                     693
8. SNS                       670
9. KDH                    500
10. SKOK!                    146
11. SMK-MKP                       113
12. SZS                           72
13. Strana TIP                        62
14. KSS                          58
15. ŠANCA                       46
16. SDKÚ-DS                         27
17. Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia                    21
18. PD                         18
19. VZDOR                            17
20. – 21. 
- STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)          8
- KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO          8
22. DS - Ľudo Kaník             7
23. MKDA-MKDSZ             5 

Výsledky volieb

Redukcia mestských častí 
mesta Košice. Áno či nie?

Stravovanie dôchodcov

 Dňa 27. januára 2016 o 17.00 hod. sa v zasadačke miestneho úradu 
uskutočnilo „Zhromaždenie	 obyvateľov	 mestskej	 časti“ k téme 
„zlúčenie	mestských	častí	a	pripravované	referendum“. Zhromaždenie 
sa konalo na základe iniciatívy poslaneckého zboru, ktorý uznesením  číslo 
111/2 zo dňa 10. 11. 2015 požiadal starostu mestskej časti o jeho zvolanie.
 Problematika referenda sa dotýka celkového zníženia počtu mestských 
častí mesta Košice. Na stretnutí s občanmi bola predmetom diskusie analýza 
právnej povahy výsledkov miestneho referenda vrátane legislatívnych zmien, 
ktoré by do budúcna systémovo nastavili vzťah mesta a mestských častí,  
čo sa týka ich ďalšieho usporiadania. 
 Z právnej analýzy vyplývajú dva základné spôsoby riešenia usporiadania 
mestských častí:
- priamy: obyčajná zmena zákona o meste Košice. Ide o ústavne citlivú 
záležitosť, avšak úspešné, mestské referendum by do určitej miery 
legitimizovalo iniciatívu na zmene zákona;
- nepriamy: kompetencia rozhodovať o usporiadaní by sa novelou zákona 
o meste Košice preniesla na orgány mesta (Mestské zastupiteľstvo, Rada 
starostov) bez oprávnenia mestských častí zablokovať takéto rozhodnutia  
na rozdiel od súčasného stavu. 
 Prítomným občanom sa nepozdával ani jeden návrh, ktorý hovoril  
o zlučovaní sa s inou mestskou časťou. P. Köszoru: „Som proti zlučovaniu 
mestských častí tak, ako to bolo navrhnuté. Pretože možnosť občana zasahovať 
do diania samosprávy sa mu vzdiali. Skôr treba riešiť posilnenie kompetencií 
mestských častí. Aby sa dôsledne rešpektovalo to, na čom sa uznesú. Potom 
nech sa metské časti zlučujú.“ Podľa neho poslanci nezaberajú výraznú zložku 
nákladov. Súhlasila s ním aj pani Királyová: „Odkedy KVP stojí, je samostatné. 
Vidím, koľko sa tu toho za tie roky urobilo. Všade máme blízko a lepšie  
sa to kontroluje. Keby sme boli spojení, ostali by sme na okraji záujmu,  
čo by bola veľká škoda.“ Páni Bodák a Hudák boli toho názoru, že pri realizácii 
akejkoľvek redukcie by už úplne opadol záujem o veci verejné.
 K uvedenej problematike rokovali aj poslanci Mestského zastupiteľstva  
v Košiciach, ktorí dňa 18.01.2016 rozhodli o prerušení rokovania s tým,  
že budú pokračovať až po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. 

JUDr. Magdaléna Balážová, Právne oddelenie
Mgr. Marián Horenský,  predseda Redakčnej rady

 V roku 2016 bude mať nárok na príspevok na stravovanie viac seniorov  
a invalidných dôchodcov. Výška príspevku na jeden obed v závislosti od výšky 
dôchodku je: do 270,00 €   0,83 €
   od 270,01 €   do 370,00 €  0,66 €
   od 370,01 €   0 €

Mgr. Alica Schützová
Sociálny referát
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Za drobné stavebné odpady 
na zberných dvoroch sa platí

Predstavujeme prednostku 
miestneho úradu

Opäť ste mali možnosť zapojiť 
sa do zbierky Máte doma nepotrebné veci? 

Chcete pri ich likvidácii ušetriť?

 Od 1. januára 2016 sa platí poplatok za drobné stavebné odpady odovzdané 
do zberných dvorov v zmysle novely zákona o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z. z.. 
Za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je mestom 
Košice stanovená sadzba 0,015 €. 
 Za drobný stavebný odpad sa považuje odpad z bežných udržiavacích 
prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu. Jedná sa najmä 
o úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane 
keramických zariaďovacích predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky zeminy  
a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod. 
 Fyzickej osobe, ktorá odovzdá takýto drobný stavebný odpad do zberného 
dvora na území mesta Košice vyplýva povinnosť podať Oznámenie vzniku  
k miestnemu poplatku za drobné stavebné odpady na tlačive, ktoré mu 
poskytne pracovník zberného dvora. Tento pracovník zároveň drobný 
stavebný odpad aj odváži a k oznámeniu priloží potvrdenie o váhe drobného 
stavebného odpadu, pričom na znak súhlasu občan potvrdí svojim podpisom 
správnosť údajov. Takto vyplnené tlačivo oznámenia aj s potvrdením odovzdá 
pracovník zberného dvora správcovi  poplatku. Mesto Košice bude vystavovať 
priebežne počas celého roka rozhodnutia o vyrubení poplatku za drobné 
stavebné odpady pre fyzickú osobu, ktorá odpad v zbernom dvore odovzdala. 
Rozhodnutia sa budú doručovať prostredníctvom Slovenskej pošty,  
a to doporučene do vlastných rúk. 

Ing. Monika Cesnaková
Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

         Starosta mestskej časti Ing. Alfonz Halenár  vymenoval 
14. januára 2016 do funkcie prednostky miestneho úradu 
Ing. Janu Timkovú. Nová prednostka pôsobí v samospráve 
od jej vzniku a toto prostredie je jej dôverne známe. Svoje 
získané odborné vedomosti zúročila na pracovných 
pozíciach miestneho úradu najprv  ako vedúca sekretariátu 
a neskôr ako vedúca oddelenia podnikateľských činností 
a informatiky. „Rozhodovanie prijať funkciu  prednostky 
miestneho úradu nebolo pre mňa jednoduché aj napriek 

tomu, že v úrade pôsobím už 22 rokov. Na jednej strane si vážim prejavenú 
dôveru pána starostu a na druhej strane cítim veľkú zodpovednosť. 
 Mám rada prácu  s ľuďmi, snažím sa ich počúvať a pomáhať im.  Niekedy  
je to veľmi náročné,  ale toto je cesta, ktorou sa budem i naďalej uberať  
a smerovať prácu miestneho úradu k čo najväčšej spokojnosti občanov.“
 Na Sídlisku KVP žije od roku 1986, je vydatá, má dve dcéry, miluje prírodu, 
knihy, umenie a cestovanie. Jej veľkou osobnou záľubou je východná astrológia 
a čínska medicína. Na tento koníček, ako sama vraví popri prednostovaní 
trochu zanevrela.  
 Redakčná rada želá pani prednostke v novej pracovnej pozícii veľa 
úspechov, mnoho správnych rozhodnutí a ... aby ostal čas aj na koníčky. 

Mgr. Marián Horenský
predseda Redakčnej rady

 Prvú zbierku v tomto roku sme zorganizovali už 4. marca. Oproti minulému 
roku sme sa rozhodli stanoviť pevné termíny zbierok pre ľahšie zapamätanie  
na 3., 6., 9. a 12. mesiac, čiže marec, jún september a december. 
 Zbierky sa uskutočnia vždy v prvý piatok uvedených mesiacov v Dennom 
centre mestskej časti, ktoré sa nachádza v OC IV, Cottbuská 36 na 1. poschodí. 
Ďalšou novinkou je možnosť získať zlosovateľný kupón priamo na zbierkach. 
Ceny budú vylosované na podujatí „Vianoce na KVP“ v závere roka 2016 
spoločne za všetky zbierky. 
 Sme veľmi radi, že ste aj tentokrát prispeli v hojnom počte do zbierky  
a spoločne priniesli 103 vriec. Poďakovať sa chceme i dobrovoľníkom, ktorí 
nám pomohli pri triedení a balení prinesených vecí.

Mgr. Alica Schützová
Sociálny referát

 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. Pre občanov MČ KVP v roku 2016 je k dispozícii  
8 ks VKK. Z toho 6 ks kontajnerov bude umiestnených podľa vypísaných ulíc. 
Zvyšné dva kontajnery sú určené ako pohyblivé. Tieto sa budú umiestňovať 
podľa požiadaviek občanov. Svoje požiadavky je potrebné nahlásiť  
na telefónom čísle 055/78902625 a to najneskôr do dvoch týždňoch pred  
ich rozmiestnením na sídlisku.
Rozmiestnenie VKK:

18.3 - 25.3.2016
Wuppertálska 53, Hemerkova 18, Čordákova 14, Wurmova 11, Bauerova 17, 

Húskova 49, 2 ks pohyblivé kontajnery
22.4 – 29.4.2016

Titogradská 2, Húskova 15, Jasuschova 22, Dénešova 25, Cottbuská 1, 
Klimkovičova 36, 2 ks pohyblivé kontejnery

20.5 – 27.5.2016
Starozagorská 2, Janigova 5, Klimkovičova 10, Strierova 9, Dénešova 4, 

Wuppertálska 45, 2 ks pohyblivé kontejnery
17.6 – 24.6.2016

Cottbuská 11, Zombova 11, Bauerova 17, Drábova 10, Húskova 3,
Dénešova 69, 2 ks pohyblivé kontejnery

15.7 – 22.7.2016
Wuppertálska 21, Hemerkova 35, Čordákova 29, Wurmova 19,

Starozagorská 13, Čordákova 26, 2 ks pohyblivé kontajnery
12.8 – 19.8.2016

Titogradská 17, Dénešova 57, Húskova 61, Jasuschova 2, Dénešova 4, 
Starozagorská 2, 2 ks pohyblivé kontejnery

9.9 – 16.9.2016
Starozagorská 21, Janigova 15, Klimkovičova 24, Strierova 21, Čordákova 5, 

Hemerkova 13, 2 ks pohyblivé kontejnery
7.10 – 14.10.2016

Cottbuská 20, Zombova 35, Bauerova 18, Drábova 18, Húskova 3,
Dénešova 4, 2 ks pohyblivé kontajnery 

4.11 – 11.11.2016
Čordákova  5, Hemerkova 18, Wuppertálska 41, Wurmova 1, Dénešova 37, 

Húskova 61, 2 ks pohyblivé kontajnery
2.12 – 9.12.2016

Bauerova 3, Cottbuská 1, Dénešova 69, Zombova 29, Jasuschova 2, 
Titogradská 1, 2 ks pohyblivé kontajnery

 Deň dodania VKK bude v kalendárnom týždni v piatok a jeho stiahnutie 
v nasledujúci týždeň tiež v piatok. Pohyblivé kontajnery nemajú slúžiť 
na uloženie odpadu z realizovaných stavebných prác. 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 Popradská ulica), ktoré sú občanom k dispozícii 
počas celého roka.

 Ing. Monika Cesnaková
Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia
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 Na Starozagorskej ulici č. 17 bola realizovaná prístavba loggie, na ktorú 
nebolo vydané stavebné povolenie. Stavebník podal žiadosť o dodatočné 
povolenie stavby na Stavebný úrad  pracovisko Západ, ale z dôvodu chýbajúcich 
dokladov bolo konanie prerušené. Konanie o dodatočnom povolení stavby 
bude pokračovať po doplnení požadovaných dokladov. Mestská časť Košice 
– Sídlisko KVP bude prizvaná ku konaniu o dodatočnom povolení stavby. 
Postoj MČ je negatívny. Podobné stavby zhoršia vzhľad sídliska a dodatočná 
legalizácia takej stavby môže priniesť nasledovníkov.
 Aby nedochádzalo k porušovaniu stavebného zákona, dávame  
do pozornosti, že je v záujme občana, aby sa pred začiatkom každej realizácie 
stavby/stavebnej úpravy informoval na príslušnom stavebnom úrade,  
či je možné takéto stavby realizovať, a za akých podmienok. Zároveň 
informujeme obyvateľov, že povoľovanie stavieb, stavebných úprav je plne  
v kompetencii príslušného stavebného úradu.

Ing. Denisa Zoláková
Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Ako vníma svoju funkciu rok 
po voľbách starosta

mestskej časti Alfonz Halenár
Naplnili	 sa	 Vaše	 očakávania	 po	 prvom	 roku	 vo	 funkcii	 starostu	
Mestskej	časti	Košice	-	Sídlisko	KVP?
 Očakávania, ako presadiť zámery, s ktorými som kandidoval a bol zvolený, 
sa naplnili aj nenaplnili. Naplnili sa v zmysle zmeny chodu vecí a riešenia 
problémov na KVP. Pristupujeme k nim naozaj systémovo. Po roku skúseností, 
analýz a sústreďovania podkladov začíname tvoriť koncepcie. Najdôležitejšou 
sa nám javí koncepcia čistoty.
 Nenaplnili sa v zmysle reálnych výsledkov. Napr. moja snaha vytlačiť 
z vnútroblokových priestorov prevádzky, ktoré obťažujú ľudí hlukom  
v noci, bola zastavená poslancami KVP. Nepodporili ma a dokonca miestne 
nariadenie o prevádzkovom čase úplne zrušili.

Kto,	resp.	čo	Vás	motivuje	v	práci	starostu?
 Mojou najsilnejšou motiváciou je presadiť spoločné záujmy občanov KVP. 
Aby sa z tejto časti mesta stalo miesto pokojného a kvalitného života.
 
V	čom	vidíte	najväčšie	pozitíva	po	prvom	roku	vo	funkcii	starostu?
 V tom, že po mnohých rokoch fungovania samosprávy na KVP nastavujeme 
pravidlá tak, aby sme riešili príčiny, nie dôsledky. Napr. v probléme trusu 
psov plánujeme ako legálne, tak motivačné kroky. V probléme čistoty okolo 
kontajnerov kladieme dôraz na prevenciu. Vyzývame občanov nedávať 
použiteľné veci do kontajnerov s komunálnym odpadom. Aj preto sme 
stanovili 4 pevné termíny zbierok. Aby sa občania mohli spoľahnúť, že budú 
mať kde a komu napr. šatstvo a obuv dať.
 
V	čom	vidíte	najväčšie	negatíva	po	prvom	roku	vo	funkcii	starostu?
 Som nemilo prekvapený tuhosťou systému a chodu samosprávy. Zmeny 
vyžadujú obrovské množstvo času a úsilia. Znenie zákona jasne určuje 
zodpovednosť za všetko na starostu. Vnútorne cítim aj osobnú zodpovednosť. 
Iste – v mnohom záleží na pracovníkoch úradu MČ.
 Niektoré procesy spúšťame po prvýkrát v celej histórii fungovania 
samosprávy na KVP. Napr. organizujeme stretnutia občanov, zavádzame 
vyvodenie zodpovednosti pre stavebníka, spracovanie kompletného Akčného 
plánu rozvoja KVP na roky 2016-2018 pracovníkmi MÚ.
 
Akou	 známkou	 by	 ste	 ohodnotili	 svoju	 doterajšiu	 prácu	 resp.	
výsledky	práce?
 Známku mi vystavujú svojimi ohlasmi samotní občania KVP. Každý deň 
prichádzajú pozitívne aj negatívne. Z negatívnych spomeniem znečisťovanie 
miestnych komunikácií pri stavebnej činnosti. Ak žiadam, aby bola vyvodená 
zodpovednosť pre stavebníka za nedodržanie čistoty v zmysle stavebného 
povolenia, som prekvapený, že takýto proces sa na MČ KVP ešte nikdy 
nespustil. A teda že na úrade iba začíname zisťovať, čo všetko je treba vykonať 
pre zabezpečenie vyvodenia zodpovednosti a nápravu. Po 25-tich rokoch 
fungovania samosprávy...
 
Aké	 plány	 máte	 počas	 druhého	 roka	 svojho	 pôsobenia	 vo	 funkcii	
starostu?
 Ešte viac šliapnuť na plyn. Získali sme veľké množstvo informácií  
a skúseností. Využijeme ich pre ešte lepšie zabezpečovanie kompetencií  
a služieb pre občanov. Budeme ďalej organizovať stretnutia občanov  
k stavebným investíciám alebo k problému parkovania. V rámci spracovaného 
Akčného plánu spustíme kampaň čistoty KVP. Rád by som, aby sme získali 
finančné prostriedky v rámci projektov. Mám informácie, že na KVP jestvujú 
ľudia, ktorí potichu trpia – avšak nežiadajú podporu alebo pomoc MÚ. 
Napomôcť riešiť to by mohol nejaký fond, do ktorého by mohli prispievať 
občania KVP 2% dane z príjmu, ako aj firmy. Mohol by tiež slúžiť na podporu 
vynikajúcich žiakov a učiteľov.
 
Aký	máte	názor	týkajúci	sa	problematiky	redukcie	mestských	častí?
 Redukovať počet MČ iba na otázku úspory peňazí je nezmysel. Mesto  
by malo mať taký počet MČ, ktoré mu umožnia ten najlepší rozvoj a občanom 
ten najlepší servis. Som v skupine nezávislých poslancov mesta, ktorí chcú 
presadiť referendum na tému počet MČ v termíne do konca roka 2016. 
K tomu však musia mať Košičania podstatné informácie o právomociach 
samosprávy, jej financovaní a fungovaní. Otázka financovania MČ  
je dlhodobo podceňovaná. Je žiadúce začať zvažovať iné prerozdelenie peňazí 
pre MČ z mesta – vrátane kompetencií. Možno aj zavedenie obecnej dane. 
Táto by už aj pri minimálnej výške mohla riešiť urgentné problémy . Súčasne  
by motivovala Košičanov venovať viac pozornosti tomu, čo sa deje  
s ich peniazmi v samospráve. Tiež je dôležité poznať, nakoľko mestom 
uvažované vysunuté pracoviská - namiesto úradov MČ - poskytnú občanom 
lepší, rýchlejší a kvalitnejší servis, než ho dostávajú dnes.

Mgr. Marián Horenský
predseda Redakčnej rady

zo samosp rávy

Rozpočet Mestskej časti 
Košice-Sídlisko KVP na rok 

2016 a roky 2017-2018

Nepovolená stavba

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na svojom XII. 
zasadnutí dňa 15. decembra 2015 schválilo uznesením č. 119 rozpočet MČ 
na rok 2016 vrátane programov a podprogramov. Súčasne vzalo na vedomie 
viacročný rozpočet Mestskej časti Košice-Sídlisko  KVP na roky 2017 – 2018.
 Rozpočet mestskej časti je základným nástrojom finančného hospodárenia 
v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií 
mestskej časti. Je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Vyjadruje 
samostatnosť hospodárenia mestskej časti.
 V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov je rozpočet mestskej časti 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 55 968,- €. Schodok kapitálového rozpočtu 
je krytý príjmovými  finančnými operáciami – prevodom z rezervného fondu 
MČ KVP v sume 55 968,- €.
 Mestská časť Košice – Sídlisko KVP zapracovala do svojho rozpočtu 
finančné toky zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Mesta Košice. Prednostne 
bolo zabezpečené krytie výdajov zo záväzkov mestskej časti, ktoré vyplývajú 
z povinností ustanovených zákonom 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 1 199 981,- €, kde podstatnú 
časť tvoria daňové príjmy, a to podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ktorá 
bola rozpočtovaná vo výške 794 736,- €. 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 sú rozpočtované vo výške 3 332,- €, a to 50% podiel  
z predaja pozemkov  pod garážami na Húskovej ulici.
	 Príjmové	 finančné	 operácie – prevody prostriedkov z peňažných 
fondov (rezervného fondu) v sume 55 968,-  € sú rozpočtované na krytie 
kapitálových výdavkov.
 Celkové príjmy rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP (bežného, 
kapitálového a príjmových finančných operácií) sú rozpočtované vo výške  
1 259 281,- €.

VÝDAVKY:
B e ž n é 	 v ý d a v k y : 	 	 	 1	199	981,-		€
K a p i t á l o v é 	 v ý d a v k y : 	 	 59	300,-		€	

 Mestská časť zabezpečuje v rámci bežných výdavkov mimo výdavkov 
na zabezpečenie samosprávnych funkcií obce, ktorými sú: 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 a čistota a zimná údržba verejných 
priestranstiev.
Dôležitú časť rozpočtu tvoria kapitálové výdavky, ktoré boli smerované  
na realizáciu investičných akcií: bezbariérový prístup do Denného centra 
v OC IV na Cottbuskej ul., bezbariérový chodník  Starozagorská ul.  
pri tržnici, chodník Starozagorská 6, odvodnenie tržnice, Street workoutové 
ihrisko a spracovanie projektovej dokumentácie pre bezbariérový chodník 
Wuppertálska – Titogradská ul..  
 Celkové výdavky rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP (bežného  
a kapitálového) sú rozpočtované vo výške  1 259 281,- €.

Ing. Ľudmila Nogová
Ekonomické oddelenie
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ON-LINE OBJEDNÁVKA
nečakaj v rade, objednaj sa cez internet a získaj rôzne zľavy

www.kosickypneuservis.sk

Areál AquaReina (oproti Luníku IX) objednávky
na www.kosickypneuservis.sk alebo 0907 66 22 32

Využi možnosť e-shopu,
objednaj si pneumatiky

s najlepšou cenou
a získaj zľavu na prezutie

  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 ČOM SPOČÍVA KVALITA SUDOVÉHO VÍNA V NAŠEJ PREDAJNI ? 

Kvalitné víno si zaslúži kvalitné uskladnenie. V našej predajni je víno uskladnené v nerezových sudoch, 
ktoré sú k chuti vína neutrálne. Hnacím plynom  pre výčap je dusík, ktorý zabráni prístupu vzduchu a víno sa 
tak nepokazí a umožní dlhšie skladovanie. V ponuke sudových vín figuruje až 16 druhov. 

 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                       
    
 

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 
 
 
 
 
VEĽKONOČNÁ AKCIA 

 
Pri odbere 5L vína je 1L ZDARMA !!! 

 
Kontakt / Info : 0908368430 
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„Lady - Line“  - seniorky
z Denného centra vytancovali 

bronzovú medailu
 Seniorky Denného centra Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP pod 
vedením Ing. Anny Hókovej sa začali schádzať od 30. apríla 2009 v zariadení 
mestskej časti za účelom osobitnej pohybovej aktivity – tanca. Dobre vieme,  
že tanec posilňuje telo v každom veku a poskytuje radosť zo života. Zároveň 
pocit spolupatričnosti s celou skupinou tancujúcich je vždy zárukou dobrej 
zábavy. 
 Seniorky sa zúčastnili prehliadky umeleckej činnosti v Kulturparku pod 
názvom „Seniorská hviezda 2016“, kde v tanečnej súťaži súborov mesta Košice 
dňa 18. februára 2016 vytancovali 3. miesto.  Bronzová medaila je výsledkom 
ich úsilia tancovať nielen pre radosť, ale čo najlepšie reprezentovať našu 
mestskú časť v celomestskej súťaži.  Patrí im vďaka za toto radostné víťazstvo. 
Seniorky vravia, že to je len začiatok. Ako sa naplnia ich ambície v ďalšej súťaži, 
v ktorej by chceli siahnuť na vyššie priečky, to ukáže budúcnosť. Budeme  
im  držať palce.
 Aktívni boli v tomto roku aj ďalší z členov  nášho denného centra.  
Už sa stihli zapojiť  do Košického trojkráľového behu a Zimnej olympiády 
seniorov. Aj v týchto súťažiach slávili úspechy. Pekné druhé miesto obsadila 
pani Helena Škripková na trojkráľovom behu v kategórii ženy nad 60 rokov  
na trati dlhej 1,1 km a tretie miesto na zimnej olympiáde pán Jozef Mitaľ v behu 
na lyžiach.
 Všetkým blahoželáme a ďakujeme.

Ing. Anna Hóková

Mária Varechová, Oľga Jančáková, Elena Macková, Anna Hóková, Terézia 
Kubíková, Denisa Hattalová, Eva Habarová, Darina Maslejová, Edita Bérešová

Deti z prímestského tábora 
navštívili média

 Štyri desiatky detí si cez jarné prázdniny užili pobyt v „tele-vízii KVP“  
na jarnom prímestskom tábore. Počas štyroch dní si vyskúšali rôzne televízne 
súťaže a vrcholom týždňa bola návšteva médií v Košiciach. Deti mali príležitosť 
vidieť naživo prácu v denníku, v rádiu, kde sa zúčastnili živých vstupov,  
ale aj v televízii. Tu si mohli vyskúšať prácu moderátora. Mestská časť ďakuje 
za spoluprácu občianskemu združeniu Laura, denníku košice:dnes, rádiu Kiss 
a tv:naša.

 Radka Boceková

Prichýlite odvážne deti ?

 V štrnástom roku svojej práce pre deti a celé rodiny prináša Haliganda  
do Košíc a na Slovensko detský  medzinárodný projekt Brave Kids.  
V júni bude Haliganda na 2 týždne hostiť 24 detí z Izraela, Indie, Gruzínska  
a Ukrajiny. Deti so svojimi lídrami budú účinkovať, učiť sa od seba navzájom 
a tvoriť spoločné vystúpenie. O ich talente, šikovnosti a o schopnostiach ich 
lídrov sa presvedčia aj obyvatelia KVP na Open air pikniku a všetci Košičania 
na záverečnej Final show. Záštitu nad projektom prevzal prezident Slovenskej 
republiky Andrej Kiska, ministerstvo školstva SR a tiež ombudsmanka  
J. Dubovcová. V prípravnej fáze sa do projektu môžu zapojiť všetky ochotné 
rodiny s deťmi, ktoré dajú na dva týždne dvojiciam týchto detí ubytovanie. 
Hlásiť sa môžu na mc@haliganda.sk. Rodine to prinesie nezabudnuteľné 
stretnutie s inou kultúrou, deťom z hostiteľskej rodiny zasa možnosť zapojiť  
sa do projektu s ich rovesníkmi.
 Rodiny s deťmi vítame v Haligande každý pracovný deň a v Dome 
kreativity aj raz mesačne cez víkend na Rozprávkovej nedeli. Je to divadelné 
popoludnie pre deti od 3 rokov v spoločnosti Divadla Haliganda alebo 
pozvaných hosťujúcich divadiel. Počas týždňa možno navštevovať Haligandu 
na osvedčených kurzoch (cvičenia na fitloptách, Hudobná škola Amadeus, 
Suzukiho husľová trieda, Smart Baby, Baby Signs, angličtina pre deti, 
montessori klub, Rozprávky pre najmenších a pod.) a na narodeninových 
oslavách. Dospelí opäť absolvovali vzdelávací kurz o rešpektujúcej výchove  
a kurzy Montessori v praxi, ktoré budú mať pokračovanie v apríli.
 Pre zameranie, realizované projekty a dlhoročnú prácu bola Haliganda 
vybraná Nadáciou Pontis ako jedna z organizácií, ktoré sa môžu uchádzať  
o finančné dary cez transparentný portál Dobrá krajina. Ak sa vám naša práca 
pre rodiny, sídlisko a Košice páči, staňte sa darcami a vytvorte s nami Dobrú 
krajinu (https://www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/brave-kids-odvazne-deti), 
alebo nám venujte 2% z dane. Radi ich premeníme na tvorivé, tolerantné a rast 
podporujúce prostredie pre vás a vaše deti.

Mgr. Silvia Sorgerová
OZ Haliganda

 V sobotu 6. februára sa mobilná ľadová plocha v Drocárovom parku opäť 
stala dejiskom obľúbeného podujatia Karneval na ľade, ktoré každoročne 
pripravuje Mestská časť Košice –Sídlisko KVP s partnerom OZ Laura – 
združenie mladých. Karneval už tradične odštartoval „ľadovým“ kultúrnym 
programom z dielne krasokorčuliarskeho centra Kraso centrum Košice, 
ktoré si pre všetkých pripravilo tri exhibičné vystúpenia. V tom hlavnom  
sa predstavili sestry Gajové, ktorým do tanca na ľade spievala košická speváčka 
Anna Gajová. 
 Obľúbenosť podujatia potvrdila aj účasť všetkých detí a rodičov, ktorí  
sa zúčastnili karnevalu v maskách. Ich počet z roka na rok stúpa. 

Mgr. Martin Fazekaš

Karneval na ľade
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