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Poslancov sa pýtame za Vás:
Parkovanie na našom sídlisku očami miestnych poslancov

Iveta Adamčíková
Základné body prečo NIE EEI:
1. Pôvodne mal prísť investor, ktorý investuje do zvýšeného 
počtu parkovacích miest (PM) a nie „vyberač“ poplatkov, 
ktorý si veľkú časť príjmov ponecháva v podobe zisku.
2. Technicky nerobí firma EEI nič inovatívne, ani zvláštne, 
čo by mesto Košice nerobilo predtým, prostredníctvom 
svojej mestskej firmy Správa majetku mesta Košice  
a čo by mesto Košice nezvládlo realizovať samo. Tak načo 

nám vlastne firma EEI je?
3. V niektorých lokalitách je penetrácia rezidentských áut 120%, v MČ Staré 
Mesto EEI plánuje po takmer štyroch rokoch „budovať parkovacie miesta“  
a „vyriešiť“ tento problém prekreslením čiar a úpravou chodníkov  
na parkovacie miesta. Čiže investícia takmer žiadna. Verí niekto, že na KVP 
tomu bude inak?
4. Ako môžeme dôverovať firme, ktorá rok a pol vyberala poplatky v centre 
mesta 1,5 roka zadarmo a dodnes sa nielenže neospravedlnila, ale ani 
nevyjadrila (pritom na to upozorňoval minimálne poslanec Rastislav Trnka 
niekoľkokrát).

Ján Tkáč
 Ako predseda Komisie výstavby, dopravy a životného 

prostredia vnímam problém s dostupnosťou parkovacích 
miest veľmi intenzívne. Problém sa snažíme riešiť 
výstavbou nových parkovacích miest. No, nie vždy  
je to ľahké, pretože mnohokrát je to na úkor zelených 
plôch. V súčasnom stave nie je možné vyhovieť každému, 
riešenie vidím v určení regulatív, ktoré by umožnili,  
aby na každý byt bolo dostupné minimálne 1 parkovacie 

miesto. Nie je možné, aby niektorí občania skladovali na parkoviskách  
po 3 - 4 autá a využívali len 1. Rozširovanie počtu parkovacích miest vidím  
vo výstavbe parkovacích domov, pretože šetria priestor ihrísk, trávnikov  
a peších komunikácií.

Juraj Mihaľov
Parkovanie je potrebné a na KVP je miest značný 
nedostatok. Hľadám riešenia bez zapájania súkromných 
spoločností. Nechcem, aby občania platili za to, čo im má 
byť k bývaniu prístupne bezplatne.

Milan Pach
Jednoduchá otázka, ale ťažká odpoveď na pár riadkoch. 
Na našom sídlisku podľa mňa už nie je priestor na plošné 
rozširovanie parkovacích miest, tobôž na úkor zelene. 
Bez spoplatnenia parkovania to však asi nepôjde a bez 
budovania parkovacích domov takisto nie. Len musíme 
nájsť optimálny model. Ten, ktorý ponúka firma EEI  
to podľa mňa nie je. Určite k tomu bude ešte nie jedno 

verejné stretnutie občanov, a keďže ani ja, ani ostatní poslanci nie sme géniovia, 
počítame aj s Vašimi podnetmi.

Mária Gamcová
Všetkých nás denno-denne trápi hľadanie voľného 
parkovacieho miesta. Riešenie problémov s parkovaním 
nie je jednoduché vzhľadom na mnohé zákonné 
obmedzenia. Jednou z možností ako uvoľniť viac miesta 
pre rezidentov, je presun firemných áut na tzv. „záchytné“ 
parkoviská a vzájomná ohľaduplnosť majiteľov áut  
pri parkovaní na vyznačených miestach. Žiaľ, mnohí 
zaberajú pri parkovaní aj dve miesta a zmenšujú tak priestor 

iným, ktorí prichádzajú z práce neskôr. Pokúsme sa vzájomnou ohľaduplnosťou 
začať riešiť jeden z najvážnejších problémov našej mestskej časti.

Zuzana Fiľakovská
Toto je naozaj veľmi horúca téma a nielen pre KVP, či pre 
mesto Košice. Parkovanie trápi viaceré  slovenské mestá 
a aj mestá za hranicami Slovenska. Univerzálny liek však 
nie je. Každoročne pribúda stále viac áut a sama som bola 
prekvapená, koľko je potrebných financií na vytvorenie 
jedného parkovacieho miesta. Taktiež zaberanie stále viac 
zelene v prospech parkovísk, tiež nie je po chuti každému 
občanovi sídliska. Môj názor je ten, že aj obyvatelia by 

mali aktívne prispieť k riešeniu tohto problému, nielen čakať na riešenie 
od miestneho úradu. Či už uvedomelým prístupom, že nepoužívané autá 
nenechávajú stáť na parkovisku pred blokmi, kde je každé miesto vzácne alebo, 
že veľké firemné autá a dodávky by mohli parkovať na veľkých odstavných 
plochách mimo sídliska, ale aj rešpektovaním, že nedajú sa vyriešiť všetky 
chýbajúce parkovacie miesta v priebehu jedného roka na celom sídlisku KVP. 
Riešení je niekoľko, ide len o to, pri ktorom neostane iba pri sľuboch, ale ktoré 
naozaj napomôže vyriešiť situáciu s parkovaním. 

Martin Boritáš 
Zastávam názor, že firma EEI má, žiaľ, s mestom Košice 
veľmi exkluzívnu zmluvu, preto nájsť pre mestskú časť 
nezávislé a právne čisté riešenie bude značne komplikované. 
Ale bolo by vhodné dosiahnuť aspoň to, aby na verejnom 
parkovisku pred obytnými súbormi mohlo parkovať  
iba jedno osobné auto za bytovú jednotku a žiadne nákladné 
autá, či iné, ďalšie autá tam bývajúcich. Tie by mali parkovať 
na vyhradených, veľkoplošných parkoviskách. 

Ladislav Takáč
Mnohé veci na sídlisku si vieme riešiť vo vlastnej réžii.  
Máme tu šikovných stavbárov, murárov, betonárov  
a pod. Na to aby sme si tu vybudovali poriadne parkoviská 
„súkromnú“ firmu určite nepotrebujeme.

Marián Horenský
Problém statickej dopravy je (a bol) dlhodobo zanedbávaný. 
V rámci problematiky vystupuje do popredia mnoho 
premenných: územný prvok (životný priestor sa rozšíriť 
nedá), finančný prvok (akákoľvek zmienka o spoplatnení 
bez pridanej hodnoty je v podstate vystavená stopke)  
a v neposlednom rade personálny prvok (do popredia 
sa dostáva problém s chápaním kompetencií a možností 

zúčastnených subjektov). Miera akceptovateľnosti koncepcie musí vychádzať 
z odbornej diskusie. 
Z doterajších snáh o riešenie „fenoménu parkovania na sídliskách“ som  
za variant výstavby parkovacích domov v réžii mestskej časti. Samozrejme, 
dané riešenie so sebou prináša mnoho nedoriešených problémov, ktoré bude 
potrebné (v prípade, ak sa mestská časť rozhodne ísť touto cestou) riešiť = 
neľahká úloha. 
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Poslanecká SMS

    Koncom roka sa zvykne 
hodnotiť obdobie celého. 
Rok 2015 na poste 
starostu otvoril predo 
mnou množstvo závažných 
aj menej dôležitých 
systémových, operatívnych 
a procesných otázok. 
Pokračovanie vo výstavbe 
Domu seniorov na KVP 
I, VZN o prevádzkovom 
čase alebo riešenie 
parkovania. Množstvo 

drobností sme na MÚ otvorili ihneď na začiatku roka 
a nie sú uzavreté: prístrešok MHD na Starozagorskej, 
osvetlenie, čistota a psy - včítane mobilnej ohrady -  
a množstvo ďalších. Procesy v samospráve trvajú oveľa 

dlhšie, než som očakával. Na druhej strane však bolo 
vidieť operatívne riešenie podnetov občanov - ako 
maľovanie parkovacích čiar na Jasuschovej alebo 
natiahnutie asfaltu na parkovisku Dénešova. Chcem  
sa aj touto cestou poďakovať občanom KVP za ich podnety  
a pracovníkom MÚ za neustálu snahu zlepšovať život  
na sídlisku. Ďakujem poslancom miestneho 
zastupiteľstva za ich aktívny prístup k výkonu  
ich mandátu. Ďakujem tiež všetkých občianskym a iným 
združeniam za ich príspevok k úspešným akciám, ktoré 
počas roka 2015 usporiadala MČ KVP. Poďakovanie 
patrí aj dodávateľom, ktorí dobre zvládli zvýšené 
nároky - ako rovinnosť opráv výtlkov na vnútorných 
komunikáciách.
            Koncom roka prichádzajú aj Vianoce. Najkrajšie 
sviatky roka. Vlastne slávime narodeniny. Je to čas 
pokoja, radosti, lásky aj bohatstva ducha, rozdávania 

darčekov aj úsmevov. Dúfam, že sa všade naokolo 
bude belieť sneh (a my na úrade zvládneme jeho 
prídel). Aby sme sa čarom Vianoc pokochali aj očami. 
Niektorí máme to šťastie, že to všetko môžeme zdieľať  
v prítomnosti blízkych, iní bez nich. Niektorí sme možno 
nedostali toľko zdravia, ako sme dúfali, iní nenaplnili 
svoje predstavy o roku 2015. Stále je tu však silný odkaz 
Vianoc do budúcnosti v podobe nádeje a pre mnohých 
aj zbožnej úcty.
 Úprimne vám prajem, aby ste Vianoce prežili v pokoji, 
šťastí, láske. Prajem nám všetkým, aby sa nám podarilo 
nádherný čas Vianoc a ich ducha udržať v našom vnútri 
čo najdlhšie. Aby sme v komunite občanov KVP v roku 
2016 udržali čo najdlhšie úsmev, radosť, pokoj a nádej. 
Všetko najlepšie v roku 2016 praje

Alfonz Halenár
starosta MČ Košice - Sídlisko KVP

Slovo starostu
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Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, konaného dňa 22. septembra 
2015

Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, konaného dňa 22. septembra 
2015

Informácie z X. rokovania 
miestneho zastupiteľstva

Informácie z XI. rokovania 
miestneho zastupiteľstva

Ako ďalej s parkovaním?

Ako riešiť rušenie
nočného pokoja? 

Miestne zastupiteľstvo
•	 schválilo	
- III. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2015, 
- doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  
 Košice–Sídlisko KVP,
- Zásady vybavovania petícií Mestskou časťou Košice – Sídlisko KVP,
- doplnenie a zmenu Zásad kontrolnej činnosti v Mestskej časti Košice– 
 Sídlisko KVP,
- dotáciu pre Haligandu, občianske združenie, vo výške 500,- Eur  
 na nákup hračiek, edukačných pomôcok a zariadenia pre Materské centrum  
 a Montessori herňu,
- zásadné podmienky, stanoviská a požiadavky, ktoré v návrhu projektu  
 Obytný súbor „POVRAZY“ pre územné konanie musia byť v plnom  
 rozsahu dodržané;
•	 neschválilo
- predložený návrh výstavby Obytného súboru „POVRAZY“ najmä preto,  
 lebo nerešpektuje požiadavky Rádu bosých karmelitánok zhrnuté  
 aj v platnom územnom rozhodnutí, ani stanovisko občanov z verejného  
 stretnutia občanov k tejto téme zo dňa 17. 09. 2015;
•	 vzalo	na	vedomie
- informáciu o plnení uznesení zo VI. zasadnutia MieZ MČ Košice - Sídlisko  
 KVP, 
- informáciu z rokovaní Miestnej rady Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP,  
- informatívnu správu zo IV. (mimoriadneho) rokovania Mestského  
 zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 3. júna 2015 a z V. rokovania Mestského  
 zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 22. júna 2015,
- Správu Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice - Sídlisko KVP 
 o bezpečnostnej situácií na sídlisku KVP za obdobie od 1.1.2015  
 do 30.6.2015,
- Správu o činnosti Mestskej polície Košice - stanica KVP za obdobie  
 od 1.1.2015 do 30.6.2015,
- Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice–Sídlisko  
 KVP za obdobie od 23. 6. 2015 do zasadnutia MZ dňa 22. 9. 2015,
- Monitorovaciu správu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30.6.2015,
- údaje o plnení rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30.6.2015,
- tvorbu a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
 k 30.6.2015,
- stav nedoplatkov na nájomnom k 30.6.2015,
- Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach  
 za obdobie máj – jún 2015;
•	 zriadilo
- Komisiu MZ MČ Košice – Sídlisko KVP pre vybavovanie petícií;
•	 zvolilo
- členov Komisie MZ MČ Košice – Sídlisko KVP pre vybavovanie petícií  
 v zložení : Mgr. Zuzana Fiľakovská, Ing. Milan Pach, Ing. Juraj Mihaľov,  
 Iveta Zelinková, Mgr. Marián Horenský;
•	 odvolalo
- neposlanca Ing. Tibora Boroša z Komisie výstavby, dopravy a životného  
 prostredia, 
- členku - neposlankyňu Mgr. Beátu Ruszinyákovú zo Sociálnej a zdravotnej  
 komisie.

Mgr. Martin Fazekaš
redaktor - editor

Miestne zastupiteľstvo 
•	 schválilo
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2015, ktorým sa ruší Všeobecne  
 záväzné nariadenie č. 2/2004 o čistote a verejnom poriadku na území  
 Mestskej časti Košice,
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2015 o symboloch Mestskej časti  
 Košice-Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu,
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2015 o poskytovaní elektronických  
 služieb Mestskou časťou Košice–Sídlisko KVP podľa predloženého  
 návrhu;
•	 vzalo	na	vedomie
- informáciu o plnení uznesenia z X. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
 Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP zo dňa 22. 09 .2015 a prehľad o stave  
 plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MieZ so stavom  
 k 10. 11. 2015,
- informáciu z rokovaní Miestnej rady Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP,
- Informatívnu správu z pokračovania V. rokovania Mestského zastupiteľstva  
 v Košiciach zo dňa 13.júla 2015 a zo VI. rokovania Mestského zastupiteľstva  
 v Košiciach zo dňa 21. septembra 2015,
- Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice–Sídlisko  

 KVP za obdobie od 22. 9. 2015 do zasadnutia MZ dňa 10. 11. 2015,
- Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach  
 za obdobie júl – september 2015;
•	 vyhovelo
- Protestu prokurátora Pd 77/15/8803-2 zo dňa 25.08.2015 podanému proti  
 Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2004 o čistote a verejnom poriadku  
 na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP;
•	 odvolalo
- člena - neposlanca mjr. Ing. Vladimíra Chovaníka z Komisie verejného  
 poriadku.

Mgr. Martin Fazekaš
redaktor - editor

 7. októbra 2015 sa v priestoroch Denného centra na Cottbuskej ulici konalo, 
stretnutie obyvateľov k vyjadreniu sa k parkovaniu na KVP. Vedenie mestskej 
časti, poslanci a šesťdesiatka občanov sa vyjadrila k problematike parkovania. 
 Na toto stretnutie boli pozvaní aj predstavitelia firmy EEI a taktiež 
zamestnanci referátu dopravy Magistrátu mesta Košice, účasť odmietli. 
Starosta mestskej časti hneď v úvode uviedol štyri možnosti riešenia parkovania 
na sídlisku. Koncepciu mesta Košice, prijatú mestským zastupiteľstvom. 
Koncepcia parkovania v meste bola súčasťou víťazného návrhu firmy EEI, ktorá 
vyhrala v obchodnej verejnej súťaži mestom Košice pre parkovanie v meste. 
1. parkovanie založené na využívaní podzemných parkovísk a hromadných 
garáží v režime komerčných platených parkovísk. 
2. spoplatnenie všetkých parkovacích miest formou rezidentských parkovacích 
kariet za cenu, ktorá je výrazne nižšia, než parkovanie za komerčnú cenu. 
3. miestnom zastupiteľstve prijme novú koncepciu,  spoločnosť EEI musí byť 
informovaná, ako zmluvný partner, túto koncepciu musí aplikovať. 
4. prijatie pozmeňujúcich podmienok tak, aby ju spoločnosť EEI vedela 
zakomponovať a použiť pre KVP.
 Do diskusie sa zapojila dvadsiatka obyvateľov i poslancov miestneho 
zastupiteľstva, väčšina s negatívnym postojom voči spoločnosti EEI i koncepcii 
parkovania.  
 Pán Nerodolik z Wuppertálskej ulici skonštatoval, že za rezidentské 
parkovanie nemá zmysel vyberať parkovné na miestach, kde sú parkoviská  
už vybudované. 
 Nové parkovacie miesta vidí pán Titl, dopravný projektant a inžinier žijúci 
na Triede KVP, systémom hromadných garáži. „Napríklad ihrisko na ZŠ 
Janigovej. Môže ostať aj ihrisko, treba zapustiť garáže pod zem a navrchu nechať 
ihrisko.“ Doplnil, že je  za zjednosmernenie ulíc. Ale momentálne spoplatnenie, 
podľa neho, nič nerieši.
 Podľa starostu mestskej časti Alfonza Halenára je dôležité do systému zapojiť 
mestskú hromadnú dopravu a odstavné parkovacie plochy. Podľa Halenára  
je prioritou ukázať obyvateľom, že existuje aj iná cesta, ako sa dostať z bodu A 
do bodu B iba osobným autom.
 Účastníci zhromaždenia obyvateľov sa v záverečnom vyhlásení obracajú 
na starostu MČ a poslancov miestneho zastupiteľstva so žiadosťou neprijať 
koncepciu EEI.
 Ak máte akékoľvek postrehy, nápady, pripomienky k tejto téme, neváhajte 
nás kontaktovať e-mailom: redakcia@mckvp.sk

Mgr. Martin Fazekaš
redaktor - editor

 16. septembra 2015 sa v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko 
KVP konalo stretnutie obyvateľov. Dôvodom tohto stretnutia bolo riešenie 
problému nočného hluku, ktorý trápi ľudí už niekoľko rokov a mestská časť 
sa s tým zaoberá už niekoľko mesiacov. Množstvo podnetov od poslancov  
a obyvateľov, volanie po náprave neadekvátneho zásahu mestskej polície,  
po ktorom hluk pokračoval, iniciovalo vedenie mestskej časti hľadať 
preventívne riešenia.
 Hlásenie sťažností na Mestskú políciu sa v poslednom období výrazne 
znížilo, pretože občania rezignovali z dôvodu dlhodobého neriešenia. 
Starosta mestskej časti navrhol všeobecne záväzné nariadenie (VZN), 
ktoré rieši vnútroblokové priestory do 50 metrov od obydlí občanov tak,  
aby sa zabezpečil komfort bývania a spokojnosť občanov.
 Problémom je podľa pani Palíkovej z Bauerovej ulice to, že aj keď sa zatvorí 
prevádzka napr. o 22.00 ľudia pokračujú v zábave pred alebo v okolí prevádzky. 
„Bývam na tomto sídlisku už 30 rokov, je to obťažovanie ľudí, ktorí bývajú v ich 
blízkosti.
 S opačným názorom vystúpil pán Tel: „Pracujem v U.S.Steel Košice,  
keď prídem z práce po 22. hodine a chcem ísť na pivo, kam si ho mám ísť 
dať? Inde sa bavia ľudia do rána, tak prečo my nemôžeme?“ Situáciu by podľa 
starostu riešil prevádzkový čas do 22.. hodiny. „Tak do značnej miery budeme 
predchádzať porušovaniu verejného poriadku pitím alkoholu na verejnosti  
a rušeniu nočného pokoja,“ doplnil. 
 V hlasovaní o záverečnom vyhlásení účastníkov, aby poslanci miestneho 
zastupiteľstva schválili VZN č. 9/2015 v takom rozsahu, ako bolo zverejnené 
na web stránke mestskej časti, bola väčšina hlasujúcich proti. 

Mgr. Martin Fazekaš
redaktor - editor

Zo stretnutí obyvateľov



zo ž i vo t a s í d l i s k a4

Z aktivít MČ Sídlisko - KVP
v roku 2015

Deratizácia

Parkovanie v našej mestskej časti

ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ
 V rámci údržby komunikácií sme začiatkom roka zabezpečovali zimnú 
údržbu a do veľkonočných sviatkov aj zber posypového materiálu.
Vzhľadom na nepriaznivý stav na veľkoplošnom parkovisku na Dénešovej ulici 
sa zabezpečila jeho úprava .
 V záujme zlepšenia bezpečnosti občanov sa zrealizovala oprava schodov  
na uliciach Húskova 1, Dénešova 11 a Starozagorská 6 – Wuppertálska.
 Oprava komunikácií na sídelnom okrsku I, II, III a IV zlepšila stav 
vozoviek, ktorý po zimnom období nebol vyhovujúci. Zároveň boli 
opravené aj spomaľovacie prahy. Oprava najviac poškodených chodníkov 
bola zrealizovaná na uliciach Húskova, Titogradská, Moskovská trieda, časť 
promenádneho chodníka.
 Aj na základe požiadaviek občanov sa obnovilo vodorovné dopravné 
značenie na časti Starozagorskej ulice, Janigovej ulice, veľkoplošnom 
parkovisku na Jasuschovej ulici. Úprava značenia sa vykonala aj na Bauerovej 
ulici.

ZELEŇ, DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ
 S cieľom zlepšiť stav zelene a napomôcť alergikom sme zabezpečili štyri 
kosby s tým, že každoročne plánujeme realizovať päť kosieb, čo je o 1,5 kosby 
viac, ako v predchádzajúcom období. Hrabanie lístia zabezpečujeme priebežne 
v mesiacoch september – december.
 Zároveň sme zabezpečovali aj klasickú údržbu detských ihrísk. Oživenie 
sídliska priniesla výsadba stromov, rastlín a letničiek do kvetináčov, ako aj loga 
MČ Košice na Triede KVP – Moskovská trieda.
 Deratizáciou sme znížili množstvo hlodavcov na verejných priestranstvách.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
 Cestou aktivačných pracovníkov sa zlepšila čistota na stanovištiach 
kontajnerov.

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE
 Mestská časť zverejnila na web stránke dokumenty: ,,Stratégia dopravy  
a dopravných stavieb v meste Košice“ a „Územný plán mesta Košice“,  
ku ktorým bolo možné zo strany verejnosti zaujať stanovisko.
 Vyjadrenie k zmene ,,Regulačný plán Moskovská trieda“ sa pripravilo  
až po zvolanom  zhromaždení občanov, kde nás mrzela nízka účasť občanov  
z Klimkovičovej ulice.

PROJEKČNÉ PRÁCE
 V zmysle schváleného rozpočtu sa realizovali projekčné práce  
bezbariérového chodníka pri tržnici na Cottbuskej ulici a odvodnenia tržnice.

INVESTIČNÉ AKCIE
 V rámci schváleného rozpočtu sa v 2. polroku zabezpečili :
- osadenie pieskovísk na detskom ihrisku na Húskovej a  Dénešovej ulici
- výstavbu 43. parkovacích miest na Klimkovičovej ulici v sume 36 256,89 Eur.

VEREJNÉ SÚŤAŽE 
 V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní bola zabezpečená verejná 
súťaž na údržbu verejnej zelene, zimnú údržbu, údržbu vodorovného 
dopravného značenia, údržbu detských ihrísk, údržbu športových ihrísk, 
čistenie uličných vpustov, chemické ošetrenie pagaštanov, čistenie a zametanie 
ulíc od posypového materiálu, parkovisko Klimkovičova, údržba miestnych 
komunikácií – Tutbo metódou, deratizácia verejných priestranstiev, zálievka 
stromov, kríkov a kvetov, odvoz biologického odpadu zo zelene a verejných 
priestranstiev

Ing. Viliam Guľa
Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

 Mestská časť Košice - Sídlisko KVP zabezpečovala v dňoch od 27.10.2015 do 
29.10.2015 deratizáciu verejných priestranstiev. Firma použila prípravok vo forme 
voskového bloku, ktorý aplikovala priamo vložením do diery hlodavca. Po vložení 
prípravku sa diera zahrabala, aby sa zamedzilo jeho vybratiu. Dávame občanom 
na vedomie, že po požití prípravku hlodavec môže uhynúť aj na verejnom 
priestranstve. V prípade výskytu tohto javu nás kontaktujte na telefónnom čísle 
055/7890625. Použitý prípravok je odolný voči vlhkosti a obsahuje ochrannú 
látku zamedzujúcu náhodnej otrave domácich zvierat, prípadne ľudí. 
 Zároveň mesto Košice vykonalo deratizáciu zberných miest komunálneho 
odpadu a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí na území mesta 
Košice. 

Ing. Monika Cesnaková
Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

 Nie sú nám ľahostajné problémy, ktoré sa týkajú dopravy a parkovania. 
Vzhľadom na nedostatok parkovacích miest, vo večerných hodinách je problém 
zaparkovať už na každej ulici. Tento problém riešime už niekoľko rokov  
a to realizáciou nových parkovísk. Nie je možné počet parkovacích miest 
zvyšovať len týmto spôsobom, preto mestská časť uvažuje aj so zmenou 
organizácie dopravy. Túto pripravovanú zmenu sme začali diskutovať  
aj s občanmi na spoločnom stretnutí. Vzhľadom na závažnosť problematiky 
pripravujeme aj ďalšie stretnutia, ktoré budú viesť k zlepšeniu dopravno-
bezpečnostnej situácie a zabránia porušovaniu cestného zákona.

Ing. Viliam Guľa, Ing. Iveta Ziarková
Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Predstavujeme Vám komisiu 
Výstavby, dopravy a životného 

prostredia
Predseda: Ing. Ján Tkáč, PhD
Poslanci: Ing. Juraj Mihaľov (podpredseda), Ing. Milan 
Pach, Iveta Adamčíková
Občania:Marta Sidorjaková, Mária Pravcová, Marián 
Koszoru, Jozef Kozel, Anna Jurčišinová, Jaroslav Novák, 
Pavel Titl, Zuzana Hajasová
 Naša komisia spracúva, pripomienkuje a predkladá 
podnety na doplnenie, opravu či zmenu technického 
vybavenia (parkovacích miest, lavičiek, vybavenia detských 

ihrísk, ...), zaoberáme sa čistotou a stavom komunikácií, ktoré má naša mestská časť  
v správe na KVP. Pripomienkujeme investičné zámery a územný plán, 
žiadame poslancov o zvolávanie stretnutí s občanmi pri dôležitých zmenách.  
Na zasadnutiach komisie sa zaoberáme riešením podnetov a pripomienok, 
ktoré sme zozbierali, dostali od občanov alebo našli pri obchôdzkach  
po našom sídlisku. Členovia komisie sa podieľajú svojimi podnetmi na tvorbe 
plánu rozvoja a skrášľovaní KVP.
 Výsledky práce oddelenia Výstavby, dopravy a životného prostrediamôžete 
vidieť napríklad vo forme opravených lavičiek, ihrísk, upravenej zelene, 
výstavby nových parkovacích miest, atď.
 Chceme spolupracovať s každým občanom KVP! Preto Vás prosíme  
o zasielanie podnetov, ktoré sa týkajú našej komisie, na zlepšovanie  
a skrášľovanie života na KVP na mailové adresy: tkacmckvp@gmail.com, 
vystavba@mckvp.sk alebo kontaktujte svojho poslanca, ktorý nám predloží 
Váš podnet.

Ing. Ján Tkáč, PhD.
predseda komisie

Obyvatelia dávajú obytnému 
súboru Povrazy STOPku

 Za prítomnosti starostu mestskej časti, prednostu miestneho úradu, poslanca 
mestského zastupiteľstva, poslancov miestneho zastupiteľstva, zamestnancov 
miestneho úradu, zástupcu architekta a až 189 občanov sa uskutočnilo  
17. septembra 2015 v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sídsliko KVP 
stretnutie obyvateľov k projektu pre územné konanie – Obytný súbor Povrazy. Ako 
hneď v úvode poznamenal starosta MČ, dôvodom stretnutia je potreba naplnenia 
slova samospráva,  jeho skutočného významu. „Ak si máme niečo spravovať, mali by 
sme my, občania  prehovoriť, vyjadriť svoj názor.“ 
 Momentálne je areál, podľa zástupcu architekta, zanedbaný a je vo všeobecnom 
záujme revitalizovať ho. Celková koncepcia je založená v troch osiach. Prvá 
kompozičná os je komunikácia, ktorá nadväzuje na priľahlú križovatku. Druhá 
kompozičná os je navrhovaný parčík a tretia je blok C, ktorý bude túto stavbu 
uzatvárať smerom od polikliniky ProCare. 
 Daniel Rusnák, ako poslanec mestského zastupiteľstva, objasnil celú históriu 
tohto územia a uviedol dôvody, pre ktoré si Rád bosých karmelitánok vybral miesto, 
kde sa v súčasnosti kláštor nachádza. „Problémom je časť A a samozrejme ich západná 
fasáda, kde sú orientované loggie a balkóny. Takýto návrh projektu výrazne narúša 
spôsob života karmelitánok,“ argumentoval Rusnák.  „Riešenie takejto fasády je pre 
rád bosých karmelitánok absolútne neprijateľný,“ doplnil. 
 „Chcem povedať, že mojim dlhodobým postojom je, že pokiaľ nebude vyriešená 
križovatka Ipeľská, Trieda SNP a bude sa zahusťovať oblasť ku Myslave a následne, 
kde končí otočka na ulici Jána Pavla II., a má sa otvoriť možnosť bývania pre ďalších 
cca 15000 ľudí, som proti ďalšej výstavbe,“ prezradil svoje stanovisko starosta Alfonz 
Halenár. 
 Okrem hlasovanie na stretnutí, v ktorom účastníci zaujali negatívne stanovisko, 
prebehlo už aj hlasovanie na miestnom zastupiteľstve, v ktorom poslanci miestneho 
zastupiteľstva neschválili predložený návrh výstavby Obytného súboru „POVRAZY“ 
najmä preto, lebo nerešpektuje požiadavky Rádu bosých karmelitánok zhrnuté  
aj v platnom územnom rozhodnutí, ani stanovisko občanov z verejného stretnutia 
občanov k tejto téme zo dňa 17. septembra 2015. Miestne zastupiteľstvo žiada 
mesto Košice, aby začalo s komplexným riešením dopravnej situácie na sídlisku  
i v časti navrhovanej stavby. Okrem toho schválilo zastupiteľstvo rad požiadaviek, ktoré  
v návrhu projektu musia byť dodržané, ako napríklad zachovanie potrebnej intimity 
karmelitánok, čas výstavby, opravy chodníkov, schodov, či revitalizovanie ihrísk.  
S oboma výstupmi osloví mestská časť mesto Košice.

Mgr. Martin Fazekaš
redaktor - editor
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Zimná údržba na sídlisku KVP

Údržba chodníkov v roku 2016

 Zimná sezóna 2015/2016 ukáže, nakoľko sme vedeli vyriešiť problémy, 
ktoré sa objavovali počas sezóny 2014/2015. Jedným z najdôležitejších bolo 
zabezpečiť schodnosť všetkých miestnych komunikácií a chodníkov, včítane 
schodov. Vypracovali sme mapku kritických miest, ktoré budú v rámci zimnej 
údržby čistené najskôr. Je na web-e MČ v časti: občan. Povrch kritických 
miest sme sa snažili v rámci údržby v lete opraviť, čo možno najlepšie. Aj keď 
peňazí na popraskané chodníky nikdy nebude dostatok. Priečne praskliny 
sú najčastejšou príčinou nedostatočne odhrnutého snehu na chodníkoch.  
V rámci čo najrýchlejšieho a najkvalitnejšieho čistenia, sme požiadali 
dodávateľa tejto služby o odhŕňanie snehu trochu užšou radlicou. Uvidíme,  
či sa kvalita očistenia zlepší.
 Niekde bude osadená tabuľa s nápisom „Chodník v zime neudržiavaný“.  
A to najmä na miestach, kde prešliapaním vznikla skratka, ktorá bola následne 
osadená betónovými kvádrami.
 Aj v zime budeme musieť zabezpečiť čistotu. Práce bude dosť. Aktivační 
pracovníci (AP) vyzbierajú každý deň množstvo plastov, skla a papierov, ktoré 
odhadzujú ľudia na KVP.   Okrem toho budú zbierať kamienky z posypu z miest, 
kde je najväčší pohyb: na promenáde a na zastávkach MHD, pri OC. Zbieranie 
bude podliehať predpovedi počasia. K čistote v zime/v lete prispieva aj vietor. 
Ak teda môžeme, zaťahujme posuvné vrchnáky kontajnerov na odpad. Najmä 
na uliciach Hemerkova a Janigova. Znížime tak množstvo papiera a plastových 
vrecúšok na zeleni. Podľa počtu AP, budeme zbierať zvyšky lístia a ihličia  
zo zelene a parkovísk.
 Začiatkom roka 2015 sme na ploche 35 m x 300 m vyzbierali 50 litrov 
psieho trusu. Vytrvalo pracujeme na tom, aby sme zvýšili čistotu aj v tomto 
smere. Pripravujeme celý rad krokov, včítane právnych a kontrolných. 
Zatiaľ však každý z majiteľov psíkov môže zariadiť, aby bol psí trus zbieraný  
do vrecúšok a vyhodený trebárs aj do kontajnera s odpadom.
 Okrem kritických podnetov na kvalitu zimnej údržby sme na úrad dostali 
aj niekoľko pochvalných. Občania v nich vyjadrovali uznanie, že na KVP  
sú oproti iným MČ omnoho rýchlejšie a lepšie očistené chodníky a cesty. Radi 
by sme spojeným úsilím dodávateľa zimnej údržby a úradu vylepšovali tento 
stav. Uvedomujeme si, že je čo vylepšovať.

Ing. Alfonz Halenár
starosta MČ Košice – Sídlisko KVP

 Mestská časť si zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií, vrátane 
chodníkov, cestou svojich dodávateľov. Podľa našich finančných možností  
v roku 2015 sme zabezpečili opravu najviac poškodených častí chodníkov  
na ulici Húskova, Titogradská, promenádny chodník a Moskovská trieda.
 S cieľom zabezpečenia bezpečnosti chodcov budeme v týchto prácach 
pokračovať aj v ďalších rokoch. Miestny úrad spracoval a zverejnil na našej 
web stránke (http://www.mckvp.sk/obcan/oprava/) úseky poškodených 
chodníkov v celkovej predbežnej výške 70 000 Eur (bez promenádneho 
chodníka).
 Vzhľadom na naše finančné možnosti je potrebné spracovať harmonogram 
postupu prác. Z toho dôvodu sme požiadali členov komisie výstavby, 
dopravy a životného prostredia o určenie priorít. Zároveň žiadame občanov,  
aby sa vyjadrili a určili úseky, ktoré je potrebné opraviť ako prvé. Uvítame Vašu 
aktívnu spoluprácu a ďalšie podnetné návrhy zasielajte na emailovú adresu 
vgula@mckvp.sk.
 Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, ako jediná z väčších mestských častí, 
zimnú údržbu vykonáva cestou vlastného dodávateľa – AGROKURUC, s.r.o.  
a aktivačných pracovníkov. Zimná údržba sa vykonáva podľa operačného 
plánu, ktorého súčasťou sú aj situácie, v ktorých je zobrazená postupnosť 
krokov podľa poradia dôležitosti. Ako prvé sa vykonávajú najkritickejšie úseky.
 Operačný plán je zverejnený na web stránke mestskej časti: http://www.
mckvp.sk/public/media/0062/Operacny-plan-ZU-2016.pdf
  

Ing. Viliam Guľa, Ing. Iveta Ziarková
Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

zo ž i vo t a s í d l i s k a

Elektronické služby pre 
občanov z pohodlia domova

 Elektronická matrika, elektronické vybavovanie sociálnych dávok, výpis 
s registra trestov, či prihlásenie vozidla cez internet. Aj tieto služby, vrátane 
desiatok ďalších môžu občania, ktorí vlastnia občiansky preukaz s čípom 
využívať z pohodlia svojho domova cez internet prostredníctvom portálu 
www.slovensko.sk. Elektronickou formou môžu nahlásiť zmenu trvalého 
alebo prechodného pobytu a rovnako cez internet môžu požiadať o vystavenie 
potvrdenia o pobyte, ktoré spätne dostanú poštou. 
 Mesto Košice spolu s mestskými časťami  v rámci projektu „Elektronizácia 
služieb mesta Košice“  spúšťa v týchto dňoch do prevádzky ďalších osemdesiat 
služieb určených občanom a podnikateľom. Tieto umožnia občanom 
flexibilnejšie komunikovať so samosprávou a komfortne vybavovať úradné 
záležitosti i nevyhnutné životné úkony.
 Elektronické služby sú rozdelené do viacerých oblastí ako dane a poplatky, 
sociálne veci, životné prostredie, doprava a komunikácie, cestovný ruch, 
školstvo, slobodný prístup k informáciám vrátane volieb a demokracie  
či verejných financií. 
 Napríklad, čo sa týka daní, sú to veci od ohlasovne vzniku alebo zániku 
poplatkovej povinnosti za komunálne odpady, cez platenie miestneho 
poplatku za odpady, platenie miestnych daní, podávanie daňového priznania 
k nehnuteľnosti, dani za psa, poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového 
nedoplatku.
 Niektoré služby budú môcť občania využívať len s novým elektronickým 
občianskym preukazom, ktorého súčasťou je aj elektronický podpis, veľká časť 
však bude k dispozícii aj bez neho. 
 Ak sa občan rozhodol pre využívanie elektronických služieb a určil  
si svoj bezpečnostný osobný kód (BOK), pri preberaní nového dokladu  
s kontaktným čipom má možnosť požiadať policajné pracovisko oddelenia 
dokladov o vydanie certifikátu na tvorbu zaručeného elektronického podpisu 
(ZEP), ktorý nahrádza písomnú formu vlastnoručného podpisu.
 Ministerstvo financií zvýhodnilo využívanie elektronických služieb, 
a to nižšími správnymi poplatkami. „Pri e-službách, ktorých použitie  
je podmienené zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), je poplatok 
za každý úkon zlacnený o 50 %, najviac však o 70 eur,“ uvádza na svojich 
internetových stránkach.
 Služby sú občanom prístupné na ústrednom portáli verejnej správy www.
slovensko.sk ako aj na integrovanom portáli  mesta – www.esluzbykosice.sk,  
na ktorom je možné vyhľadať požadovanú službu podľa životných situácií. 
Pre tých, ktorí preferujú inteligentné telefóny, je časť služieb pripravovaná  
aj vo forme mobilnej aplikácie. 
 K elektronickej komunikácii budú občania potrebovať tzv. eID kartu 
(elektronický občiansky preukaz) a príslušné programové vybavenie. 
Podrobný popis a návod je na adrese https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-
eschranka/.
 Ďalšie informácie a návody a popisy nájdete na portáli elektronických 
služieb https://www.slovensko.sk.
 Komunikácia s občanmi osobnou návštevou, telefonicky, alebo emailom 
ostáva naďalej zachovaná v plnom rozsahu.

Ing. Jana Timková
Oddelenie podnikateľských činností

Riešme problémy spoločne
 Aj na uliciach nášho sídliska vidíme posedávať na lavičkách osoby 
niekedy pod vplyvom alkoholu a často so znečisteným ošatením. Pýtate  
sa, kto je kompetentný tento problém riešiť, kto má možnosti pomôcť? Naša 
mestská časť sa dlhodobo venuje riešeniu tejto problematiky. Túto prácu sme 
nerealizovali „od stola“, ale priamo prácou v teréne. Začali sme šetreniami, 
mapovaním pohybu bezdomovcov a ich potrieb. Je veľká škoda, že táto 
skupina ľudí veľakrát nechce prijať ponúkanú pomoc na znovu zaradenie  
do spoločnosti, uprednostňuje konzumáciu alkoholu a často im tento spôsob 
života vyhovuje. Mapovali sme aj ich ochotu urobiť menšie úkony pre našu 
mestskú časť výmenou za možnosť využitia hygienických zariadení. Keďže 
sme u nich odozvu nenašli, pokúsili sme sa zhrnúť čo môžeme urobiť,  
aby sme im pomohli a zároveň im zabránili neprístojne sa správať na verejnosti 
a znepríjemňovať život iným. 
Čo	môže	urobiť	mestská	časť
 Poskytovať bezplatné sociálne poradenstvo, v rámci ktorého je mestská 
časť nápomocná pri vybavovaní osobných dokladov, sociálnych dávok,  
pri hospitalizácii, prípadne umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb. 
 Môže prispôsobiť údržbu a výsadbu verejnej zelene tak, aby nevznikali  
v prebujnených kríkoch rôzne príbytky bezdomovcov.
 Odstrániť lokality s úkrytmi, o ktoré majú bezdomovci záujem.
 Môže požiadať políciu o zintenzívnenie kontrolnej a hliadkovej činnosti.
Čo môže urobiť verejnosť
 Ak ste svedkami situácií, pri ktorých dochádza k znečisťovaniu verejných 
priestranstiev, konzumácii alkoholu na verejnosti, či obťažovaniu alebo  
sa priamo ocitnete v takejto situácii, privolajte mestskú políciu na tel. čísle 
159, alebo 0918111496. Môžete tak urobiť anonymne, ale veliteľ mestskej 
polície Košice Ing. Ladislav Papp odporúča, aby občan, ktorý zistí protiprávne 
konanie ho nahlásil, zotrval na mieste a označil osoby, ktoré túto protiprávnu 
činnosť páchali.
 Mestská časť nedokáže riešiť poriadok na sídlisku bez aktívnej účasti Vás, 
obyvateľov sídliska. Ak sa na základe našich a Vašich podnetov zintenzívni 
hliadková činnosť mestskej polície opakovane na jednom mieste, vyššie 
popisované osoby stratia záujem o stretávanie a zdržiavanie sa v danej lokalite.
Ak chcete ľuďom bez domova pomôcť ponúknite im potraviny. Ak im 
poskytnete peniaze, použijú ich spravidla na nákup alkoholu. Určite  
im nedávajte alkohol. Okrem toho, že by sa mohli pod jeho vplyvom správať 
nevhodne, či pohoršujúco, môže ich v tomto období konzumácia alkoholu 
ohroziť. 
 Ak chcete finančne prispieť na riešenie tohto problému, Vaše financie 
účelnejšie využijú organizácie, ktoré svoju činnosť zameriavajú na pomoc 
ľuďom bez prístrešia. V Košiciach sú to napríklad Arcidiecézna charita Košice, 
Oáza - nádej pre nový život, n.o. alebo DORKA, n.o.

Mgr. Alica Schützová
Referát sociálny
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OPRAVA OBUVI
A VÝROBA KĽÚČOV

Wurmova 1, Košice

Marek Schmutzer

Tel. č.: 0908 323 019

Otváracie hodiny
Pondelok - Piatok

od 10.00 hod. do 18.00 hod. 

Dyňová paráda v škôlke O popletenom kalendári...

Deň materských škôl

Babka, dedko, poď sa hrať !

 Už tradičná každoročná Dyňová paráda - Halloween sa v našej materskej 
škole realizuje  v októbrových dňoch, ako spoločná akcia pre deti, rodičov  
i príbuzných. Akcia je realizovaná v spolupráci s RZ pri materskej škole  
na Cottbuskej ulici 34,  kde celé rodiny vytvárajú rôzne postavičky z jesenných 
plodov,  najmä tekvíc.  Jedná sa o priateľské posedenie, ktorého cieľom  
je prostredníctvom tvorivých aktivít zoznámiť sa medzi sebou a nadviazať 
priateľské vzťahy, ako predpoklad dobrej klímy medzi kolektívom materskej 
školy a rodičovskou verejnosťou.  Poďakovanie patrí hlavnej organizátorke 
pani učiteľke Ivetke Zelinkovej.

 Tradičné stretnutie komunít nášho sídliska sa tento rok uskutočnilo 
10. novembra opäť v priestoroch pobočky Verejnej knižnice Jána Bocatia. 
 Seniori z Denného centra a žiaci zo ZŠ na Janigovej sa spojili a vytvorili  
3 skupiny, ktoré si vzájomne zmerali sily. A keďže máme Rok Ľudovíta Štúra, 
na úvod to bol kvíz o živote a diele tohto národovca a jazykovedca. Slová  
v nárečí a moderné výrazy zo slovníka mladých len tak prskali ovzduším...
 Po malom občerstvení koláčikom či pagáčikom pri šálke kávičky alebo čaju 
nasledovala druhá časť programu. 
 Naši mladí sa mali čím pochváliť – totiž krásnou školskou záhradou v átriu 
školy. Jej zákutia nám predstavili, na premietacom plátne. Environmentálnu 
časť programu tvorila súťaž, v ktorej družstvá prejavili schopnosť využiť 
druhotne odpadový materiál. Poukázali tak na kladný vzťah obyvateľov  
k svojmu sídlisku.
 Aby zúčastneným zostalo v pamäti tohtoročné stretnutie, odniesli si z neho 
darček v podobe jesenného listu – ihelníčku, s pripichnutým citátom alebo 
výrokom známej osobnosti.   

Alena Lukáčová
Knižnica Jána Bocatia

     Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú 
výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl  
na Slovensku. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
Juraj Draxler prevzal záštitu nad Dňom materských škôl na Slovensku  
a nad všetkými sprievodnými aktivitami.
    Tento významný deň, nie len pre materské školy, ale aj pre náš štát sa bude 
organizovať každoročne 4. novembra. 
Materská škola Cottbuská v tento deň organizovala „DEŇ  OTVORENÝCH  
DVERÍ“.
Rodičia sa spolu s deťmi hrali, cvičili, ba aj spievali a tancovali.  Zoznámili  
sa s prostredím materskej školy, s kamarátmi svojich detí ale aj s učiteľkami  
z triedy, s ktorými viedli rozhovor o deťoch, ktoré im zverili.
Dúfame a veríme, že spoločnými silami a zapojením sa do aktivít, sa nám 
podarí tento deň uviesť do života a Slovenská republika sa stane príkladom 
aj pre iné štáty, ktoré podporujú a hrdia sa inštitúciou, akou je materská škola. 

Zlata Antaliková
riaditeľka MŠ Cottbuská 34, Košice

 Pri príležitosti mesiaca úcty k starším a Dňa materských škôl na Slovensku 
prijali starí rodičia našich detí v MŠ Húskova 45, dňa 28. októbra 2015 
pozvanie na spoločné stretnutie a posedenie.
 Starí rodičia si v podobe piesní a básní vypočuli milé slová lásky a vďaky  
od svojich vnúčat v každej triede a v krásnej atmosfére sa spoločne s vnúčatami 
pohrali rôzne hry, pričom spomínali na svoje detské časy.
 Bol to úžasný pocit vidieť slzy radosti v očiach starkých a veľké nadšenie  
z radosti vnúčat z ich prítomnosti. Veľká vďaka, starí rodičia, za vašu 
starostlivosť a milujúce srdce.

Svetlana Malecká
riaditeľka MŠ Húskova 45, Košice

Zlata Antaliková
riaditeľka MŠ Cottbuská 34, Košice

Verejné osvetlenie                            
 Vlastníkom verejného osvetlenia je mesto Košice a správu a údržbu 
vykonáva firma. ELTODO osvetlenie. Mestská časť v snahe zlepšiť intenzitu 
a kvalitu osvetlenia aj v tomto roku prerokovala požiadavky mestskej časti  
a občanov so zástupcami spoločnosti Eltodo osvetlenie :
 - zvýšenie intenzity osvetlenia na priechodoch pre chodcov
 - nátery stĺpov  VO
 - výmena skorodovaných stĺpov
 - zvýšenie intenzity osvetlenia, 
 - doplnenie nového VO
 - úprava zapínania a vypínania VO podľa východu a západu slnka 
 Poruchy VO nahlásené občanmi boli mestskou časťou zaslané spoločnosti 
Eltodo osvetlenie, ktorá ich podľa rozsahu poškodenia odstránila.
 Návrh doplnenia nového verejného osvetlenia je zverejnený na web stránke 
mestskej časti: http://www.mckvp.sk/public/media/0918/nove_VO.pdf
 Mestská časť uvíta aj Vaše postrehy na zlepšenie verejného osvetlenia, ktoré 
budú zapracované do návrhu.

Ing. Vilam Guľa
Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia



Všetko najlepšie, milí jubilantiKopec šatstva v dennom centre
 V živote 
každého z nás prídu 
chvíle, keď sa treba 
zastaviť a obzrieť  
sa za svojou životnou  
cestou. Roky sa hlásia, 
objavujú sa vrásky, 
úsmev sa strieda  
so smútkom a  sem 
tam niečo zabolí. 
Treba ísť však ďalej 
a nestrácať nádej, 
veď stojí za to žiť  
pre našich blízkych  
a  pre ďalšie dni ....
 

 Tieto a mnohé iné ďakovné slová zazneli 19. novembra 2015 v Dennom 
centre pre dôchodcov na sídlisku KVP. Zišlo sa tu viac ako osemdesiat 
jubilujúcich spoluobčanov, ktorí v tomto roku oslávili krásne životné 
jubileá. Je to pekný zvyk, v našej Mestskej časti - Sídliska KVP,  každoročne  
sa poďakovať našim oslávencom za ich skúsenosti, rady a popriať im hlavne veľa 
zdravia a elánu do ďalších dní. Tak tomu bolo aj v tento spomínaný deň, ktorý 
sa nezaobišiel bez menších komplikácií. Najväčšou bariérou bol paradoxne 
bezbariérový prístup, ktorý nie je ešte stále vybudovaný. No v budúcom roku 
budeme ešte viac myslieť na tých, ktorí sa k nám vedia dostať len s ťažkosťami 
a preto sa budem snažiť,  aby spomínaný projekt bezbariérového prístupu bol 
čo najskôr zrealizovaný.  Aj napriek tejto prekážke sa naši oslávenci nenechali 
odradiť a tento slávnostný deň si užili v príjemnej atmosfére.
 Po úvodných slovách prítomných jubilantov privítal aj starosta  
MČ Košice - Sídlisko KVP pán Ing. Alfonz Halenár a poďakoval sa im za všetko,  
čo počas svojho života vykonali pre šťastie a radosť druhých. Poprial  
im ešte veľa pokojných rokov v kruhu ich najbližších. Každý jubilant  
sa zapísal do pamätnej knihy a prevzal si blahoželanie od pána starostu. Vďaku 
každému jubilantovi bude pripomínať aj spomienkový darček. O zábavu  
a príjemnú atmosféru sa starala hudobná skupina Demeterovci, ktorá zahrala 
niekoľko krásnych za srdce chytajúcich piesní a vytvorila tak pre jubilantov 
nezabudnuteľné okamihy, na ktoré budú ešte dlho spomínať. 
 Veľké poďakovanie patrí aj organizátorom, ktoré pripravili našim 
jubilantom nádherné popoludnie a vložili do príprav celé svoje srdce. 
 Vyjadrujeme veľkú vďaku Vám naši jubilanti za Vaše usmiate tváre  
a teší nás, že sme Vám priniesli aj my úsmev a veselú náladu. Prajeme Vám, 
aby ste aj naďalej prinášali múdrosť a pohladenie všetkým svojim blízkym  
a spoluobčanom. Želáme Vám ešte veľa rokov bez chorôb a bolestí a tešíme  
sa na ďalšie spoločné chvíle. Prajem Vám v mene všetkých poslancov  
MČ Košice - Sídlisko KVP spokojnosťou a radosťou naplnenú jeseň života. 

Iveta Zelinková 
podpredsedníčka sociálnej komisie 

 Naša mestská časť 
zriadila v tomto roku pevné 
termíny	 pre	 organizovanie	
zbierok	 a	 to	 na	 prvé	 piatky		 
v mesiacoch jún, september 
a november a piatok týždeň 
pred Veľkou nocou. Posledným 
z nich, v tomto roku, bola zbierka, 
ktorá sa uskutočnila prvý 
novembrový piatok 06.11.2015  
v Dennom centre mestskej časti.
 To, čo sa tam dialo 
po 16-tej hodine som však  
už dlho nezažil...lavína igelitových 
tašiek, kufrov, vriec a ruksakov 
plných spomínaných vecí 

doslova zasypala celú miestnosť. Ja som len potom s obdivom otváral oči 
nad šikovnosťou a trpezlivosťou ženičiek - dobrovoľníčok, ktoré s pokojom, 
rutinou a úsmevom tovar prijímali a triedili (to by sme my muži  teda 
určite nedokázali). Ja som z toľkej kopy rôznorodého ošatenia skôr chytal 
bezradnosť a obavy, ako si s tým všetkým poradíme. A tak som si len pokorne 
sadol, postupne viazal pretriedené vrecia a nosil ich do vedľajšej miestnosti. 
Ku siedmej hodine večer, kedy akcia končila, som narátal cca 130 plných vriec, 
z toho najviac, ako inak, dámskeho ošatenia, potom mužského a detského 
narovnako, zopár vriec obuvi, hračiek, dva kočíky, jednu detskú stoličku, jednu 
žehličku a nejaké posteľné obliečky. Až po uprataní miestnosti si konečne 
ženičky vydýchli a dali si zaslúžený dúšok čaju a kávy.
 Ak ste veci do zbierky nestihli priniesť,  nevyhadzujte ich do kontajnerov, 
ale po dohode na tel. č. 055/7890619, 32 ich môžete doniesť do kancelárie  
č. 10 Miestneho úradu MČ Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, Košice.
 Obrovská vďaka patrí dobrovoľníčkam z OZ Prameň Života,  
ich kamarátkam, pracovníčke miestneho úradu, ktorá sa tiež nezastavila,  
a samozrejme Vám, ktorí ste doniesli čo i len jednu igelitovú tašku.
 Tých, ktorí sa do zbierky zapoja aj na budúci rok, čaká prekvapenie  
v podobe zlosovateľných kupónov.

Ing. Milan Pach
poslanec miestneho zastupiteľstva
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Uvítanie novorodeniatok
 Ako poslankyňa za Mestskú časť KVP mám možnosť sa aktívne zapájať  
do rôznych akcií a podujatí, ktoré pripravuje MÚ KVP. Keď mi ponúkli 
zúčastniť sa akcie „Privítanie novorodeniatok“ prvé čo mi napadlo bolo,  
čo za prežitok starých mám vymysleli na MÚ KVP. Predstavovala som si to ako 
akciu, na ktorú ani nikto nepríde. Avšak... musím priznať, že po absolvovaní 
posledného privítania novorodeniatok som zmenila názor. Aj keď dátum 
bol takpovediac magický – 13-teho piatok – privítanie novorodeniatok 
dopadlo nad moje očakávanie. Ba i rodičov s bábätkami bolo požehnane 
/a vraj klesá pôrodnosť/. Niektoré mamičky prišli samy, iní došli ako pár 
a  niektorí pozvali aj starých rodičov, krstných rodičov či známych... Čo ma 
úplne najviac prekvapilo bolo, ako tí malí špunti neplakali. Akoby vedeli,  
že je to celé o nich a pre nich. Počas celej akcie vládla pohodová atmosféra, 
všetci sa pofotili, popodpisovali do miestnej kroniky a starosta s poslancami 
odovzdali prítomným rodičom malý darčekový - balíček od MÚ KVP. 
Nerozdávali sa žiadne mimoriadne vzácne dary, ale o to vlastne ani nešlo.  
Je dobré ak sa neuzatvárame pred svetom a susedmi, ak sa  navzájom poznáme 
a zaujímame o svoje okolie. Potom sa aj okolie bude zaujímať o nás. Aj takto 
sa buduje komunita. Nikomu predsa nevyhovuje šedá anonymita sídliska, 
nezáujem okolia.  
 Preto aj touto cestou chcem pozvať na túto akciu nielen rodičov  
a ich ratolesti, pre ktorých je to celé pripravené, ale aj starých rodičov, 
príbuzných, alebo známych. Zažijú príjemné stretnutie, kde aspoň na chvíľu 
zabudnú na každodenné starosti.

Mgr. Zuzana Fiľakovská
poslankyňa miestneho zastupiteľstva

Advent – pre väčšinu 
z nás je to hlavne 
obdobie blížiacich 
sa Vianoc. Je to čas, 
kedy by sme možno 
mali trošku spomaliť, 
ubrať zo životného 
tempa, či si nájsť 
viacej času pre svoju 
rodinu. Každý si tu 
asi predstaví, čo by 
mohol urobiť. Takáto 
jedna možnosť  
sa naskytla aj na akcii 
organizovanej našou 
mestskou časťou 
„Viazanie adventných 
vencov“ v spolupráci 
s OZ Prameň života  

a Denným centrom MČ. Stretli sa tu starší, mladší, ale aj tí najmenší. Za zvukov 
príjemnej hudby a v predvianočnej atmosfére mal každý možnosť vyrobiť  
si veniec podľa svojich predstáv. A nielen to. Rodiny tu spoločne strávili čas, 
bola tu možnosť spoznať nových ľudí a bude úžasné spomenúť si na tieto 
príjemné chvíle zakaždým, keď zapálime sviece. Preto pevne verím, že na tejto 
akcii sa stretneme všetci opäť o rok a že sa k nám pridajú aj ďalší obyvatelia 
nášho sídliska.

Jana Takáčová
obyvateľka MČ Košice - Sídlisko KVP

Advent
- Vianoce klopú na dvere
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O pohár mestskej častiČaro Vianoc pre všetkých

Správajme sa zodpovedne

 Turnaj vo floorbale o pohár MČ 
Košice - Sídlisko KVP žiakov 1. stupňa 
základných škôl sa uskutočnil dňa 
11.11.2015. O prvenstvo zabojovali 
4 družstvá, kde sa na 1. mieste 
umiestnila hosťujúca ZŠ Drábova, 
2. miesto patrí ZŠ Starozagorská,  
3. miesto si vybojovala SŠ  
sv. Košických mučeníkov, 4. miesto 
ZŠ Janigova. Zároveň touto cestou 
chceme poďakovať všetkým učiteľom 

telesnej výchovy a zúčastneným žiakom základných škôl na našom sídlisku.
Ing. Alica Šmelková

Referát kultúry, vzdelávania a športu

 Čarovnú atmosféru najkrajších sviatkov v roku dotvára  vianočná výzdoba. 
V tomto roku sme doplnili aj nové vianočné dekorácie, ktoré boli osadené 
na každom okrsku pred obchodnými centrami. Vianočná výzdoba zažiarila 
nielen na Triede KVP, Moskovskej triede, ale aj na vnútrosídliskových uliciach 
- Dénešova, Drábova a Stierova ulica.
 Touto výzdobou chce aj mestská časť prispieť k pokojnej a slávnostnej 
atmosfére predvianočného obdobia.

Ing. Viliam Guľa
Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

 Neporiadok, ktorý vidíme na plagáte, je výsledkom našej nedbanlivosti 
a ľahostajnosti k prostrediu, v ktorom žijeme a v ktorom budú žiť naše 
deti. Mapovaním vzhľadu kontajnerovísk sme chceli poukázať na to, ako 
vyzerajú miesta vyhradené na bežný zber komunálneho odpadu, keď na nich 
umiestňujeme objemný a menší stavebný odpad, ktorý tam nepatrí. Takýmto 
konaním porušujeme zákon o odpadoch a všeobecne záväzné nariadene 
mesta Košice. Okrem toho, že sú na likvidáciu takéhoto odpadu vynakladané 
nemalé finančné prostriedky, dopúšťa sa pôvodca, ktorému vyhodený odpad 
patril, priestupku a môže mu byť uložená pokuta do výšky 165,96 €. Chceme 
upriamiť vašu pozornosť na to, že naša mestská časť stále začiatkom roka 
zverejňuje harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov  
na web stránke www.mckvp.sk.
 Správajme sa zodpovedne k nášmu okoliu a dbajme o čistotu na našom 
sídlisku.

Ing. Roksolana Ščuroková, PhD.
 Referát kultúry, vzdelávania a športu 


