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Občasník Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Nezmeškajte turnusy
letných prímestských
táborov organizovaných
mestskou časťou!

Poslanecké dni na 2. polrok
2016 str. 2

Odpad na území mestskej
časti str. 4

Aréna Sršňov otvorená
str. 7

Prímestský
tábor
Mestská
časť Košice - Sídlisko KVP
str. 8

v spolupráci s Knižnicou Jána Bocatia

pripravuje pre vaše deti vo veku 7 – 14 rokov

LETNÉ TÁBORY
(prímestské)

I. turnus (s OZ Laura - združenie mladých)

„Objavenie tajomnej krajiny Narnia“
(veľ ká kriketová hra, športové súťaže, pátracia hra, návšteva košického hradu)

v dňoch 11. – 15. júla 2016

v priestoroch Denného centra MČ, Cottbuská 36, Košice

II. a III. turnus (s OZ Dračia stopa)

„Malí pátrači“

(výlet do Jasova, bojové hry, jazda na koňoch, tvorivé dielne a turnaj vo floorbale)
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zosamosprávy
Slovo starostu

Milí spoluobčania,
často sa stretávam s výčitkou
občanov, že riešenie podnetov
a návrhov trvá príliš dlho,
že nevidieť, čo konkrétne sme
urobili pre vec A alebo B. Žiaľ,
k riešeniu je potrebne viac času,
než sa zdá.
Aj tak prostá vec, akou
je návrh, ako ďalej s jednou
zanedbanou
dominantou
KVP - priestorom fontány,
trvá dlhé mesiace. Keď sme v roku 2015 zvažovali možné
riešenia, boli sme postavení pred otázky typu: v akom stave
je rozvod vody a elektrických káblov? Má byť výsledné
riešenie prístupné všetkým občanom mesta? Ako to bude
s bezpečnosťou? Aj preto sme dnes iba v stave, že máme
objednanú revíziu rozvodov. Až po tejto informácii budeme
vedieť odhadnúť možné náklady na rôzne návrhy riešení.
Iba trochu povyše - na Zombovej pred garážami je dlhé roky prepadnutý asfalt na ceste. Už pred mesiacmi
sme kontaktovali TEHO a uznali, že úsek opravia.
Zatiaľ ale nemáme potvrdené, kedy túto opravu zaradia
do svojho plánu. To isté sa týka prepadnutého chodníka

pri parkovisku na Dénešovej. Občania, ktorí ma na stav
upozorňovali, možno chodia nespokojní, že sa s vecou nič
nedeje.
Ešte trochu povyše - opäť na Zombovej - je prechod
medzi blokmi smerom k OC III. Dlhé roky tam bola
rozbitá štítová stena bloku, pričom materiál z rozbitej
steny na zeleni budil podozrenie, že môže byť zdraviu
škodlivý. Dokonca som dostal podnet, že sa s ním hrajú deti.
Už v máji 2015 sme kontaktovali SBD II, aby zariadili
opravu. V apríli 2016 som na Okresný úrad, oddelenie
ŽP, zaslal foto s požiadavkou preveriť potencionálne
nebezpečný materiál (azbest). O 2 dni bol všetok odprataný,
materiál potvrdený ako azbest.
Pár metrov pod fontánou je slabo osvetlený úsek zadného
chodníka Bauerovej ulice pri Bille. Už v marci 2015 Eltodo
na úrade MČ sľúbilo, že tam postavia nový stĺp s osvetlením.
Odvtedy sme od nich nedávno získali už piaty (?) prísľub,
že to tentokrát už naisto zariadia.
Podchody na Húskovej a Klimkovičovej ulici zostávali
zanedbané 26 rokov. Od začiatku roka 2015 sme boli
v komunikácii s SBD II a mestom Košice a žiadali
sme, aby bolo rozhodnuté, komu z nich patria, a teda kto
je za tie podchody zodpovedný. Až na jar 2016 uznalo
mesto Košice, že podchody sú ich. Teraz sú opravované

a MČ KVP ich prevezme do správy iba v 100%-nom stave včítane všetkých opráv, osvetlenia a odvodu vody.
Oproti cez Tr. KVP na Starozagorskej 17 dlhé obdobie
žiadame mesto, aby v dodatočnom stavebnom konaní
neuznalo rekonštrukciu balkóna na prízemí, ktorý
je samostatnou a nepovolenou stavebnou iniciatívou.
Žiadame uvedenie balkóna do pôvodného stavu tak,
aby ladil so všetkými okolo. Dodnes nemáme výsledok.
Nižšie na Starozagorskej - pri ZŠ a vežiakoch - dlhé
roky nedostavaný chodník rozčuľuje každého. A nielen
počas daždivých dní. Vybudovanie chodníka je v rozpočte
2016. Na jar 2016 sme však obdržali plán TEHO meniť
teplovodné potrubia. Jedno z nich ide popod tento plánovaný
chodník. Navrhnem preto nestavať zatiaľ tento chodník.
Alebo ho v roku 2016 s nákladom 12tis. Eur postavíme
a v roku 2017 TEHO rozkope?
Zastávku MHD na Starozagorskej smerom na KVP
sa nám podarilo opäť čiastočne zakryť po asi roku.
Pokračovať by som mohol nedokončenými chodníkmi
stavby Aréna Sršňov na Drábovej alebo schátranými
novinovými stánkami. Veci v samospráve trvajú pridlho.
Ale možno aj preto, lebo neboli dlhé roky nikým riešené.
Alfonz Halenár
starosta

Poslanecká SMS

Milan Pach

Poslancov sa pýtame za Vás: Ako vnímate problematiku čistoty na KVP?

Čistotu na našom sídlisku vnímam tak, ako všade
inde. Je prejavom kultúry a inteligencie nás všetkých.
A tak sa aj u nás stretávam často s dosť nízkou úrovňou
vyššie spomenutých vlastností, keď vidím niektorých,
opakujem niektorých venčiacich psíčkárov nezbierajúcich
za svojimi psíkmi ich „výtvory“. Toto je však kapitola na
jednu bakalársku prácu, hoci riešenie je úplne jednoduché
ak by si každý vstúpil do svedomia. Špeciálnym problémom
je čistota okolo kontajnerov. Trikrát do týždňa pri vývoze odpadu tam poupratuje
Kosit, „prehrabávkam“ v kontajneroch hlavne susedmi z LIX však akosi nevieme
zabrániť. Niektoré spoločenstvá vlastníkov si už zriadili uzamykateľné kontajnery
a majú pokoj. Aj to je riešenie, ale mestská časť v súčasnosti nemá dostatok financií,
aby to riešila vo vlastnej réžii, tak to zatiaľ ostáva na jednotlivých spoločenstvách.
Celkovo však vnímam problém čistoty na sídlisku ako problém nízkeho záujmu
nás všetkých o dianie vo svojom okolí. Mnohým Vám je možno jedno ak vidíte
v priamom prenose znečisťovanie verejných priestranstiev v akejkoľvek podobe.
Radšej otočíte hlavu a privriete oči. Možno sa bojíte ozvať a poviete si – máme
na to mestskú políciu. Áno, máte pravdu, ale mestská polícia nemôže byť vždy
a všade. Je to na nás, priatelia.

Ladislav Takáč

Svojho času bol v dopravnom prostriedku MHD citát
„doma by Ti nenapadlo hádzať smeti pod sedadlo“. Asi veľmi
málo našich občanov využíva MHD, lebo ináč si to neviem
vysvetliť. Je zarážajúce, že svoje príbytky máme upratané,
ale čo je pred dverami nás už netrápi. Možno to chce väčšiu
osvetu zo strany mestskej časti, možno viac brigád, ale v prvom
rade je potrebné si uvedomiť, že bez nás občanov to nepôjde.
To nie je len o čistote, ale aj o zdraví. Nečudujme sa potom,
že tu zakopávame o hordy potkanov, keď ich sami pozývame našou neporiadnosťou.

Martin Boritáš

1. Je smutné, že väčšinu nečistoty si spôsobuje
človek sám a jeho zvierací miláčikovia...
2. Je fakt, že ak nasneží, má MČ zabezpečené odpratanie
snehu na dohodnutých miestach. Ak nasneží viackrát,
upratuje sa viackrát. Ak nestačia financie v schválenom
rozpočte, upraví sa a financie sa navýšia. Ak sú naplánované
napr. 4 kosby trávy na jeden rok a je nutné kosiť napr.
6x, opäť sa plánovaný rozpočet navýši a tieto kosby

sa zrealizujú.
3. Ak ale je potrebné investovať finančné prostriedky na zabezpečenie čistoty,
či zber, zvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu, nastáva takmer neriešiteľný
problém. A ja sa domnievam, že najmä preto, lebo spôsob financovania
a povinnosti pri zabezpečovaní čistoty v Košiciach nie je dostatočne
transparentný. Občan platí dane, ale nemá dostatočný, transparentný
prehľad o tom, čo za to dostáva v službách späť. Nuž a v takom prostredí
je malá vôľa kompetentných zafinancovať a zrealizovať nejaký väčší projekt na
zlepšenie čistoty, mimo pravidelne zmluvne dohodnutých služieb, hoci by bol
reálne prospešný a výhodný ...
4. Riešenie? Dôrazne žiadať zodpovedných, aby predkladali pravidelne
jasné vyúčtovanie všetkých prác a služieb, ktoré za peniaze daňových
poplatníkov vykonávajú, minimálne tak, ako to ročne predkladajú rôzne iné
organizácie! Čiže ak bude dosiahnutá vzájomná dôvera na základe skutočných,
pravdivých podkladov, bude možné čistotu aj v našej MČ výrazne zlepšiť. Tam
sú zrejme značné rezervy! Mám taký dojem, že peňazí „vyzbieraných“
od občanov na zabezpečenie čistoty je dosť, len nie všetky sú správne
používané na účel, na ktorý boli určené ...!

POSLANECKÉ DNI
(2. polrok 2016)

Marián Horenský

Akútnym problémom súčasnej doby je tvorba odpadu.
Alarmujúca je jeho zvyšujúca sa produkcia. V rámci občianskej
platformy sme v tomto volebnom období realizovali niekoľko
dobrovoľníckych aktivít, ktorých cieľom bolo (a neustále bude)
zvyšovať povedomie obyvateľstva v oblasti environmentálnej
výchovy a vytvárať komunitu, ktorej nie je ľahostajná čistota na
našom sídlisku. Paradoxom doby je skutočnosť, že vyčistené
plochy sú po určitom čase opäť zahltené veľkým množstvom
odpadu. V rámci odpadového hospodárstva sa ďalej budeme snažiť koncepčne
riešiť projekt uzamykateľných kontajnerových státí, ktoré okrem iného obmedzia
aj prístup pre „lokálnych vyberačov odpadkov“.

Ladislav Lörinc

Čistota na sídlisku asi nikdy nebude uspokojivá pre
všetkých. Ťažká téma. Pre tento rok sme navýšili finančné
prostriedky na kosbu, zimný posyp či deratizáciu
sídliska. Pozitívne vnímam snahy našej mestskej časti
o edukačnú kampaň v separovaní odpadu, či rozmach
dobrovoľníckych aktivít. Negatívne naopak hodnotím
nereálne ciele niektorých predstaviteľov, ktoré sa ukázali
ako neuskutočniteľné v reálnych podmienkach samosprávy
(ohrádka na exkrementy, okamžitý zber posypového
materiálu, atď.). Treba ostať pri zemi a riešiť reálne veci, ktoré prinesú poznateľný
rozdiel v každodennom živote obyvateľom KVP.

Priezvisko, meno,
akademický titul

Nominácia

Dátum
streda: 16.00-18.00

ADAMČÍKOVÁ, Iveta

#SIEŤ - KDH

7.9.2016

BORITÁŠ, Martin

#SIEŤ - KDH

14.9.2016

FIĽAKOVSKÁ, Zuzana, Mgr.

#SIEŤ - KDH

21.9.2016

GAMCOVÁ, Mária, Ing. PhD.

Nezávislý kandidát

28.9.2016

HORENSKÝ, Marián, Mgr.

Nezávislý kandidát

5.10.2016

LÖRINC, Ladislav, Mgr.

#SIEŤ - KDH

12.10.2016

MATOUŠEK, Roman, Ing.

#SIEŤ - KDH

19.10.2016

MIHAĽOV, Juraj, Ing.

#SIEŤ - KDH

26.10.2016

PACH, Milan, Ing.

#SIEŤ - KDH

9.11.2016

Nezávislý kandidát

16.11.2016

TKÁČ, Ján, Ing. PhD.

#SIEŤ - KDH

23.11.2016

TÓTH, Vojtech, MBA

#SIEŤ - KDH

30.11.2016

SMER - SD

7.12.2016

TAKÁČ, Ladislav, Ing. PhD.

ZELINKOVÁ, Iveta

zosamosprávy
Informácie z rokovaní
Miestneho zastupiteľstva
XIII. rokovanie (23. február 2016)
Miestne zastupiteľstvo
• schválilo
- projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie stavby ,,Prevádzková budova GASTROMILA“;
- projektovú dokumentáciu pre územné konanie stavby - ,,FRESH KVP,
Wuppertálska ulica;
• vzalo na vedomie
- Informáciu o plnení uznesenia z XII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP zo dňa 15. 12. 2015 a prehľad o stave
plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MieZ so stavom k 23. 02.
2016;
- Informatívnu správu zo VII. mimoriadneho rokovania Mestského
zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 30. 11. 2015, z VIII. rokovania Mestského
zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 14. 12. 2015 a z IX. mimoriadneho
rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 18. 01. 2016;
- Správu Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice-Sídlisko KVP
o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za obdobie od 1. 7. 2015
do 31. 12. 2015;
- Správu o činnosti Mestskej
polície
Košice - stanica KVP
za obdobie od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015;
- Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice-Sídlisko
KVP za obdobie od 15. 12. 2015 do zasadnutia MieZ dňa 23. 2. 2016
s doplnením, že Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP žiada
správu o vykonaní kontroly hlasovania za uznesenie č. 115 z 15. 12. 2015
a následného vyhodnotenia záveru hlasovania s tým, že uznesenie bolo
prijaté;
- Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015;
- Informáciu z rokovaní Miestnej rady Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP.

XIV. rokovanie (8. marec 2016)
Miestne zastupiteľstvo
• schválilo
- I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2016 podľa
predloženého návrhu so schválenými zmenami;
- pozastavenie poskytovania dotácií v roku 2016 z dôvodu vyrovnaného
bežného rozpočtu na rok 2016;
- zmenu Zásad kontrolnej činnosti;
- program Poslaneckých dní na rok 2016;
- sadzobník inzercie s doplnením sadzieb farebných formátov A5, A6 a A7;
- doplnenie
Zásad
informovanosti
občanov
prostredníctvom
komunikačných prostriedkov MČ Košice-Sídlisko KVP;
• neschválilo
- výstavbu parkoviska pri predajni potravín na Hemerkovej 39;
- žiadosť o dotáciu pre Rodičovské združenie pri MŠ Hemerkova 26, Košice
na rekonštrukciu detského ihriska vo výške 500,-€;
- žiadosť o dotáciu pre K 13 – Košické kultúrne centrá na vybudovanie
komunitnej záhrady vo výške 3 000,-€;
• vyjadrilo veľkú nespokojnosť s činnosťou pána starostu;
• požiadalo
- MiÚ, aby vypracoval (s dôrazom na bezpečnosť žiakov ZŠ Čordákova
a ZŠ Janigova) štúdiu prepojenia ulíc Hemerkova a Čordákova;
- starostu, aby v spolupráci s pracovníkmi MiÚ zabezpečil spracovanie
návrhu na zmenu VZN č. 16/2013 o podmienkach poskytovania dotácií
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom tak, aby žiadosti
o dotácie boli v MieZ prerokovávané dvakrát ročne;
- starostu, aby rešpektoval a dodržiaval platný Rokovací poriadok
MČ Košice-Sídlisko KVP a aby rešpektoval právne postavenie a právomoci
Miestneho zastupiteľstva v zmysle platného Zákona o obecnom zriadení
č. 369/1990 Zb.;
- starostu o vypracovanie aktuálneho zoznamu výnimiek povolenia vjazdu
motorových vozidiel k Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana na Starozagorskej
č. 10 a jeho distribúciu štátnej a mestskej polícii z dôvodu zabezpečenia
kontroly povolenia vjazdu vozidiel s výnimkou od mestskej časti;
- starostu o zabezpečenie stretnutia s firmou, ktorá má v správe verejné
osvetlenie z dôvodu potreby zmeny osvetlenia jednotlivých podchodov
pre chodcov na vybraných miestach mestskej časti;
• uložilo kontrolórke vykonať kontrolu Rokovacieho poriadku vzhľadom
na dôvodné podozrenie jeho porušovania;
• vyhovelo protestu prokurátora podaný proti opatreniu - uzneseniu MieZ
MČ Košice-Sídlisko KVP č. 82/a zo dňa 4.8.2015. Starosta dané uznesenie
nepodpísal;
• delegovalo poslancov MieZ do rád škôl a školských zariadení na území
MČ Košice-Sídlisko KVP;
• vzalo na vedomie Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových
opatreniach za december 2015;
• v rámci personálnych otázok zvolilo neposlanca Mgr. Martina Klebaška
za člena Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia a odvolalo
neposlanca Petra Šoltésa z Finančnej komisie a rozvoja mestskej časti
a podnikani; zvolilo poslanca Ing. Milana Pacha do funkcie podpredsedu
Komisie kultúry, školstva a športu.
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XV. rokovanie (26. apríl 2016)
Miestne zastupiteľstvo
• schválilo
- projektovú dokumentáciu pre územné konanie stavby „KOŠICE – PASEO
GRUNTY – novostavba bytového domu“;
- II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2016;
- zmenu VZN č. 16/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom;
- Plán práce denného centra na rok 2016;
- dĺžku vystúpenia každého diskutujúceho bez časového obmedzenia;
• vzalo na vedomie
- informáciu o plnení uznesenia z XIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP zo dňa 23. 02. 2016, zo XIV. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlidko KVP zo dňa
08. 03. 2016 a prehľad o stave plnenia uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí MieZ so stavom k 26. 04. 2016;
- Informatívnu správu z X. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zo dňa 14. marca 2016;
- Informáciu o vybavených interpeláciách poslancov, ktoré boli prednesené
na XIV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP dňa
08. 03. 2016;
- Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice-Sídlisko KVP
za obdobie od 23. 02. 2016 do zasadnutia MieZ dňa 26. 04. 2016;
- Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach
za obdobie január – február 2016;
- Zápisnicu z výročnej schôdze v Dennom centre MČ Košice-Sídlisko KVP
(utorok);
- Zápisnicu z výročnej schôdze v Dennom centre MČ Košice-Sídlisko KVP
(štvrtok);
- prípravu zmien a doplnení Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP;
- Hodnotiacu správu Redakčnej rady za rok 2015;
• požiadalo starostu, aby konal vo veci aktuálnej výzvy Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky zameranú na triedený zber
komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych
odpadov a aby pripravil a podal žiadosť o nenávratný finančný príspevok
za MČ Košice-Sídlisko KVP.

Viac informácií nájdete na: http://www.mckvp.sk/samosprava/miestnezastupitelstvo/
Mgr. Marián Horenský
predseda Redakčnej rady

Predstavujeme Vám Komisiu
kultúry, školstva a športu
Miestne zastupiteľstvo môže zo zákona zriaďovať
komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené
z poslancov a z ďalších osôb zvolených miestnym
zastupiteľstvom. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP má preto zriadenú aj Komisiu
kultúry, školstva a športu, o ktorú je vždy eminentný
záujem medzi poslancami i aktívnymi občanmi.
Dovoľte mi Vám v krátkosti predstaviť prácu
a povinnosti našej komisie a rovnako tak aj obetavých
členov komisie, ktorých prácu vidíte vo forme všetkých
kultúrnych a športových podujatí na našom sídlisku. Okrem samotných
podujatí je to samozrejme aj spolupráca s našimi dôchodcami, školami
a neziskovými organizáciami pôsobiacimi na našom sídlisku. Celkový ročný
rozpočet vo výške menej ako 30.000€ je veľmi limitujúci, avšak aj tak sa nám
s našimi možnosťami darí prinášať občanom sídliska podujatia ako Vianoce
na KVP, Deň Detí, Škola volá, Karneval na ľade a mnohé iné športové
a kultúrne podujatia, ktoré určite dobre poznáte.
Organizačne tieto podujatia zabezpečuje Referát kultúry, vzdelávania
a športu (Ing. Alica Šmelková a Ing. Roksolana Ščuroková, PhD.), ktorý
je zodpovedný za finálnu realizáciu jednotlivých podujatí. O nové nápady
a viac či menej formálne záležitosti sa starajú členovia komisie na čele
s poslancami Milanom Pachom, Ivetou Zelinkovou, Zuzanou Fiľakovskou,
Ivetou Adamčíkovou, Mariánom Horenským, Jurajom Mihaľovom a Vojtom
Tóthom. Z radov neposlancov majú svoje nezastupiteľné miesto v komisii
občianski aktivisti, športovci a zástupcovia záujmových združení, ako sú Mária
Ivanecká, Martin Boršč, Martin Ištvan, Ján Olexa a Pavol Popovec.
Členstvo v komisii je uznesením zastupiteľstva limitované na počet členov
13. To však nebráni prípadným záujemcom zapojiť sa do našej činnosti.
Zasadnutia komisie sú zo zásady verejné, a tak je každý občan na našom
zasadnutí vítaný so svojimi nápadmi a postrehmi. Členov komisie môžete
taktiež kedykoľvek kontaktovať cez email zverejnený na našej internetovej
stránke, respektíve stretnúť ich na podujatiach Mestskej časti. Neváhajte
pristúpiť a prihovoriť sa im! Spoločne môžeme nášmu sídlisku priniesť viac
radosti, zdravia a kultúrneho vyžitia vo forme nových podujatí. Srdečne Vás
k tomu v mene komisie prizývam.
Mgr. Ladislav Lörinc
predseda Komisie kultúry, školstva a športu
poslanec Miestneho zastupiteľstva
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Odpad na území mestskej časti
Produkcia odpadu je sprievodným javom existencie každého človeka.
Odpady vznikajú pri každej ľudskej činnosti, a to vo výrobnej i spotrebiteľskej
sfére. Spôsob, akým sa vyprodukovaný odpad zhromažďuje a následne
likviduje, ovplyvňuje predovšetkým kvalitu nášho životného prostredia. Práve
za účelom zefektívnenia likvidácie odpadov a eliminácie ich vplyvu na životné
prostredie bol prijatý nový zákon o odpadoch s účinnosťou od 1.1.2016
(zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch), ktorý novým spôsobom upravuje
zodpovednosť za nakladanie a likvidáciu odpadu. Podstatnou novinkou
je zavedenie tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov za zneškodňovanie
niektorých druhov odpadov, ktorá zahŕňa aj znášanie nákladov za zber
a zneškodňovanie týchto druhov odpadov. Náklady na zber a zneškodňovanie
zmesového komunálneho odpadu budú aj naďalej znášať obyvatelia v rámci
poplatku za komunálny odpad. Zákon taktiež upravuje povinnosti fyzických
a právnických osôb, ktorých porušenie sa považuje za priestupok a vzhľadom
na to je aj sankcionovateľné.
Čo konkrétne to pre obyvateľov znamená?
Za účelom efektívneho uplatňovania rozšírenej zodpovednosti výrobcov
je potrebné odpad triediť, t.j. jednotlivé druhy odpadu umiestňovať osobitne
do určených nádob resp. zberných dvorov. Pôvodca odpadu je zo zákona
povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, užívať
zberné nádoby zodpovedajúce tomuto systému a ukladať zmesový komunálny
odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné
odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do určených zberných
nádob. Podrobnosti týkajúce sa nakladania s komunálnym a drobným
stavebným odpadom ustanovuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice,
ktoré má byť zosúladené so zákonom o odpadoch v lehote do 30.6.2016.
Kam umiestniť odpad?
Pre správne zodpovedanie tejto otázky je potrebné zadefinovať jednotlivé
druhy odpadu, nakoľko umiestnenie odpadov závisí práve od zaradenia
do niektorej z kategórií odpadov.
Komunálny odpad je odpad z domácnosti vznikajúci na území obce
pri činnosti fyzických osôb a podobné odpady, ktorých pôvodcom
je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Komunálnym odpadom
nie je odpad vznikajúci pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich
predmet podnikania podnikateľa. Za odpady z domácností sa považujú
aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo
uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží,
garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky
odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev,
ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej
zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe
obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
Zložka komunálneho odpadu je časť odpadu, ktorú možno mechanicky
oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu (napr. papier, sklo, plast,
kov atď.) Tieto zložky odpadu sa zbierajú oddelene na určených
stanovištiach do nádob určených na triedený zber alebo v zberných
dvoroch.
Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo
komunálny odpad po vytriedení zložiek. Zmesový komunálny odpad
sa zhromažďuje na určených stanovištiach odpadových nádob
a kontajnerov. Nadrozmerný, objemný odpad sa zhromažďuje
v zberných dvoroch.
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Drobným
stavebným odpadom sú najmä: 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. Na zhromažďovanie drobného stavebného odpadu
sú určené zberné dvory, ktoré prevádzkuje mesto Košice.
Pokračovanie článku si môžete prečítať v septembrovom vydaní KVaPky.
JUDr. Lenka Čechová Pisarčíková
Oddelenie správy majetku

Oslovujeme predsedov
spoločenstiev vlastníkov bytov
Mestská časť Košice–Sídlisko KVP pre skvalitnenie komunikácie
s obyvateľmi, ako aj z dôvodu zlepšenia informovanosti občanov o aktivitách
a plánovaných zámeroch by chcela osloviť obyvateľov oznamami aktivít MČ
priamo do brán. Prostredníctvom umiestňovania plagátov v spoločných
priestoroch jednotlivých bytových domov by sme chceli občanov informovať,
napríklad o harmonograme rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov
i informovať ich o podujatiach mestskej časti .
Preto prosíme tých predsedov domových samospráv, ktorých sme ešte
neoslovili listom, aby nás kontaktovali osobne na miestnom úrade MČ Košice
– Sídlisko KVP, kancelária č.10, telefonicky 0911 067 981, 055/7890619,
alebo emailom: social@mckvp.sk.
Mgr. Alica Schützová
Sociálny referát

zosamosprávy
Termíny rozmiestnenia
veľkokapacitných kontajnerov (VKK)
Žiadame občanov, aby mimo nižšie uvedených termínov,
neukladali nadrozmerný a drobný stavebný odpad pri stanovištiach
kontajnerov.
UPOZORNENIE:
Kto ukladá nadrozmerný a drobný stavebný odpad pri kontajneroch
s komunálnym odpadom, dopúšťa sa priestupku. Za tento priestupok
môže byť v súlade so zákonom č.79/2015 Z. z. o odpadoch uložená pokuta
až do výšky 1 500,- EUR.
Rok 2016

KVP I

KVP II

KVP III

KVP IV

Júl
15.- 22.

Wurnova 19

Čordákova 29
Čordákova 26

Hemerkova 35

Wuppertálska 21
Starozagorská 13

August
12.- 19.

Dénešova 57
Dénešova 4

Jasuschova 2

Húskova 61

Títogradská 17
Starozagorská 2

September
9.- 16.

Strierova 21

Klimkovičova24
Čordákova 5

Janigova 15
Hemerkova 13

Starozagorská 21

Október
7.- 14.

Drábova 18
Dénešova 4

Bauerova 18

Zombova 35
Húskova 3

Cottbuská 20

November
4.- 11.

Wurmova 1
Dénešova 37

Čordákova 5

Hemerkova 18
Húskova 61

Wuppertálska 45

December
2.- 9.

Dénešova 69

Bauerova 3
Jasuschova 2

Zombova 29

Cottbuská 1
Titogradská 1

Deň dodania VKK bude v kalendárnom týždni v piatok a jeho
stiahnutie v nasledujúci týždeň tiež v piatok. Mimo týchto termínov
odnášajte tento odpad do zberných dvorov (ulice: Popradská,
Jesenského č. 4 a Pri bitúnku č.11), ktoré sú na umiestňovanie
takéhoto odpadu určené. Tieto sú občanom k dispozícii počas celého
roka.
Pohyblivé kontajnery nemajú slúžiť na uloženie odpadu z realizovaných
stavebných prác. Dva kontajnery sú určené ako pohyblivé. Tieto sa budú
umiestňovať podľa požiadaviek občanov. Svoje požiadavky je potrebné
nahlásiť na telefónom čísle 055/789 06 25 a to najneskôr do dvoch týždňov
pred ich rozmiestnením na sídlisku.
Ing. Jana Juhásová
Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Elektronický občiansky
preukaz - eID karta
Elektronická matrika, elektronické vybavovanie sociálnych dávok, zmena
trvalého pobytu či prihlásenie vozidla cez internet. Aj tieto služby, vrátane
množstva ďalších môžu občania, ktorí vlastnia občiansky preukaz s čipom
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.
Využívanie elektronických služieb je výhodné aj vďaka nižším správnym
poplatkom. Pri e-službách je poplatok za každý úkon zlacnený o 50 %,
(najviac však o 70 eur).
Kto môže využívať e-služby?
E-služby môžu využívať občania aj podnikatelia, a to bezplatne. Nezáleží
pritom, či si vybavujú nový OP s čipom pri ukončení platnosti starého typu
OP, alebo už nový OP s čipom majú.
Čo je potrebné mať pre úspešnú žiadosť a vybavenie e-služby?
1. Žiadateľ musí byť držiteľom nového OP - teda elektronického občianskeho
preukazu, tzv. eID karty. Viac o eID nižšie.
2. Počítač s operačným systémom Windows, Linux alebo OS X.
3. Čítačku čipových kariet.
1. eID karta je novým typom občianskeho preukazu s elektronickým čipom,
ktorý sa vydáva od decembra 2013. Ak chce byť občan držiteľom eID karty,
musí požiadať o výmenu občianskeho preukazu (ak má občiansky preukaz
stále platný, rovnako môže požiadať o jeho výmenu, len v tomto prípade musí
uhradiť správny poplatok za vydanie novej eID karty 4,50 eur).
eID karta slúži ako klasický občiansky preukaz na preukazovanie
totožnosti občana SR pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami. Navyše
obsahuje elektronický čip, na ktorom sú uložené údaje občana uvedené
na občianskom preukaze, napríklad meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia
a pod.
2. Aby občan mohol využívať eID kartu na prístup ku všetkým elektronickým
službám, potrebuje okrem eID karty aj softvérové vybavenie do počítača
- tzv. eID klient. Tento softvér je možno stiahnuť zo stránky MV SR podľa
operačného systému počítača: https://eidas.minv.sk/TCTokenService/
download/
3. Každý občan, ktorý získava eID kartu, má nárok na bezplatné získanie
čítačky čipových kariet. Čítačky slúžia na vkladanie eID karty
a spolu s aplikáciou eID klient zabezpečujú overenie identity užívateľa
a sprostredkovávajú bezpečnú elektronickú komunikáciu s verejnou správou.
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Ovládač čítačky pre rôzne operačné systémy je možné stiahnuť z portálu
Ministerstva vnútra SR alebo zo stránky ústredného portálu verejnej správy.
https://eidas.minv.sk/TCTokenService/download/
Inštalácia ovládača pre čítačku sa deje pomocou operačného systému, v ktorom
pracuje. Deje sa tak automaticky.
Všetky potrebné informácie sú na portáli https://www.slovensko.sk/sk/
titulna-stranka
V prípade problémov s prihlasovaním môžu občania využiť infolinku:
+421 2 35 803 083.
V ďalších číslach sa budeme venovať elektronickým schránkam
a elektronickým službám.
Ing. Jana Timková
prednostka Miestneho úradu

Problémy spojené
s parkovaním

Chodenie po chodníkoch KVP bolo do istej doby pomerne bezpečné.
Zvyšujúcim sa počtom automobilov (a niekedy aj cyklistov) však prestáva byť.
Dôvodom je, že na niektorých miestach začali vodiči parkovať
aj na chodníkoch - a to všetkými 4 kolesami. Parkujú tam tak, že prejdú
aj niekoľko desiatok metrov - zrejme aby boli čo najbližšie k svojim bytom.
Ponechajú 1,5m voľného chodníka. Tak ako prikazuje zákon. Na druhý deň
idú tou istou trasou späť. Deje sa tak však už za účasti chodcov. Títo sa tak cítia
ohrození. Dostal som podnet, kde je opisovaná nepríjemná skúsenosť pani
z Janigovej. Idúc po chodníku, jej odrazu za chrbtom zahúkal klaksón auta.
Otočila sa a rozhodla sa auto ignorovať, keďže bola na chodníku. Pokračovala
v chôdzi. Zozadu pocítila náraz do nôh. Auto jej nárazníkom pripomenulo,
aby sa uhla. Aj tak učinila, aby si ochránila zdravie. A toto nie je ojedinelý
prípad.
Žiaľ - v súčasnosti platná zákonná úprava dáva iba hmlistú odpoveď
na parkovanie áut na chodníkoch. Spolupracujeme s PZ SR na podkladoch
pre poslancov NR SR. Aby prijali takú úpravu zákona, ktorá jednoznačne
zakáže parkovanie všetkými 4 kolesami na chodníku - bez ohľadu na 1.5m
voľný priestor. Alebo sa chceme dožiť situácie, kedy nejaké dieťa vybehne
z brány poza živý plot a na hlavnom chodníku sa stretne s autom?
Na KVP panuje všeobecná nechuť prijať koncepciu schválenú v meste,
ktorá v parkovaní zavedie systém a ukončí parkovanie hlava-nehlava. Ako
u poslancov, tak občanov. Dôvody sú hlavne 2: zaplatením poplatku
systém negarantuje parkovacie miesto a nechuť platiť privátnej firme, ktorá
si „do vrecák“ napchá peniaze občanov. Fakty však hovoria iné: polovička
z každého poplatku za parkovanie ide mestu Košice. A z druhej polovičky
dodávateľ hradí náklady na zriadenie dopravných značiek, zriadenie
a rozširovanie parkovacích plôch, kontrolný on-line mobilný systém, zimnú
a letnú údržbu parkovísk, logistiku a realizáciu systému. Mesto dostane 50%
a dodávateľ z 50% po odpočítaní svojich nákladov - zvyšok. Faktom tiež
je, že efektivita výberu parkovného samosprávou je nižšia, než keď parkovné
vyberá súkromná spoločnosť. V Banskej Bystrici cez mestskú firmu MBB
s.r.o. bol v rokoch 2007-2010 výber v priemere 215tis. Eur bez DPH, od roku
2011 odovzdáva mestu firma EEI v priemere 510tis. Eur bez DPH. Pritom
mesto ušetrilo značné čiastky spojené s prevádzkovými a režijnými nákladmi.
V Košiciach mestská firma SMMK s.r.o. v rokoch 2009 - 2011 vyberala ročne
v priemere 350 tis. Eur. V rokoch 2013 - 2015, kedy naplno začala vyberať
parkovné firma EEI, odovzdáva mestu Košice čistých 619 tis. Eur. Najviac
otáznikov v chápaní výberu parkovného samosprávou spôsobil svojim
výrokom o „zisku“ za rok 2014 vo výške viac než 800tis. Eur primátor Trnavy
pán Brocka. Mylne použil slovo zisk namiesto slova príjem.
Zavedenie systému do značnej miery pomôže ihneď vyriešiť problém
s počtom parkovacích miest. A teda zlepší možnosť zaparkovať.
A to zavedením rezidentských kariet za 35 Eur/rok - alebo ak chcete,
za 2.90 Eur/mes. Rezidentské karty „vytlačia“ firemné autá, nájomníkov, vraky
a ďalšie, čím dôjde podľa dodávateľa k uvoľneniu 7-15% miest na zaparkovanie.
Na KVP máme asi 6000 parkovacích miest. Takže systém by priniesol ihneď
420 - 900 voľných parkovacích miest. Z KVP by okamžite zmizli vraky
a dlhodobo parkujúce autá. Zavedením systému sa zamedzí parkovanie
na iných než vyznačených miestach. Teda aj na chodníkoch a v strede cesty.
Podľa informácie z MsP počas jednej noci v marci 2016 parkovalo na KVP
v rozpore s cestným zákonom viac než 900 áut. A situácia sa každým dňom
zhoršuje. Evidencia počtu áut na stránke MV SR vykazuje v meste Košice
medziročný nárast z roku 2014 na 2015 v počte 2545. Prepočítaním podľa
obyvateľov je približný nárast áut na KVP asi 200. MČ v roku 2014 vybudovala
27 a 41 parkovacích miest v roku 2015 - na Klimkovičovej ulici - za 38 tis. Eur.
Tieto nemohli byť použité na iné účely - napr. do životného prostredia alebo
na detské ihriská.
Pri vopred dohovorenom simulovanom požiari na Hemerkovej ulici na
jeseň 2015 požiarnici nedokázali uvoľniť cestu pre veľkú cisternu s vodou.
Tá musela zostať na začiatku ulice. Tým sa nedostala technika a prostriedky
potrebné k uhaseniu „požiaru“ na miesto včas. Nik z nás si nepraje,
aby k niečomu takému jedného dňa skutočne došlo. Aj preto je povinnosťou
samosprávy urobiť všetko pre to, aby boli ochránené životy a majetok občanov
KVP.
Zavedenie akéhokoľvek systému parkovania na KVP si bude vyžadovať
finančnú „spoluúčasť“ majiteľov áut. Nejestvuje totiž žiadna informácia,
že by sa tu niekto chystal priniesť efektívny systém parkovania zadarmo.
Alfonz Halenár
starosta
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inzercia
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 17 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
•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

LETNÁ AKCIA !
Akcia trvá do konca augusta

Pri odbere 5L vína je 1L ZDARMA !!!
+ nové akcie každý týždeň
PRIPRAVUJEME PREDAJ BURČIAKU
cca od 20. augusta.
Info v predajni

zoživotasídliska
Majiteľ Arény Sršňov Marek Mergleský:
Naším cieľom je vytvoriť zázemie
pre hokejovú mládež
Košice už majú tretí zimný štadión. Po Steel Aréne a Crow Aréne
otvorili na našom sídlisku KVP ArénuSršňov. Nachádza sa v dolnej
časti sídliska pri Základnej škole Drábova. Realizátorom tejto
myšlienky je Marek Mergleský, ktorý nám v rozhovore prezradil
o tomto projekte viac.
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Ukončenie komerčného kopírovania

Oznamujeme občanom a širšej verejnosti, že počnúc dňom 1.7.2016
bude Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP zabezpečovať
kopírovanie dokumentov súvisiacich výlučne s vybavovaním agendy
v pôsobnosti mestskej časti. Komerčné kopírovacie služby za poplatok sa rušia.
Tieto služby na Sídlisku KVP občanom poskytujú: Pošta 23, ul. Cottbuská
36 , predajňa Domácich potrieb, I. posch. v OC Grunt (nad Billou) a servis
počítačov na posch. v OC Prima, Trieda KVP 4.
Ing. Jana Timková
prednostka Miestného úradu

Quo Vadis samospráva...

Čo vás viedlo k rozhodnutiu pustiť sa do výstavby hokejovej arény?
Nedostatok ľadových plôch v Košiciach. Keď si chceli deti zahrať hokej,
tak im pri vyťaženosti súčasných hál ostávala jediná možnosť v podobe jazier.
Aj tá ale postupne teplými zimami padla. Rozhodli sme sa preto vybudovať
štadión, ktorý by situáciu vylepšil a vytvoril pre deti nové možnosti.
Prečo práve Sídlisko KVP?
Našou snahou bolo a je postaviť areál, kde si prídu na svoje hokejisti,
hokejbalisti aj krasokorčuliari. Preto sme si vybrali aj väčší pozemok,
kde by bolo možné zrealizovať aj hokejbalové ihrisko. Vo výstavbe
je už hokejbalové ihrisko, ktoré bude spĺňať extraligové parametre. Budeme
teda radi, ak sa tu od jesene usídli špičkový hokejbal. Ihrisko bude tiež slúžiť
škole aj širokej verejnosti. Okrem toho tu chceme postaviť multifunkčné
ihrisko s odpruženým povrchom, ktoré by sa využívalo v rámci letnej prípravy.
Ďalším pozitívom bola blízkosť školy, aby aj deti v doobedňajšom čase vedeli
využívať naše priestory. A práve tento pozemok bol veľkosťou vhodný.
Pre koho je určený zimný štadión?
Najmä deťom, ale aj širokej verejnosti. Naším cieľom je vytvoriť zázemie
pre hokejovú mládež, ale vieme vyjsť v ústrety aj iným, či už amatérskym
alebo profesionálnym klubom. Snažíme sa vytvárať priestor pre mladé talenty
aj organizovaním turnajov.
Čo spolupráca so školami na sídlisku?
Určite plánujeme pracovať s deťmi, veď zo školy k nám to majú päťdesiat
metrov. Na tréning môžu prejsť doslova v papučiach. Sme ochotní vyjsť
im v ústrety ľadom i zázemím, ale musia sa k nám pridať aj ďalší partneri.
Očakávame tiež pomoc so strany predstaviteľov Mestskej časti Košice-Sídlisko
KVP, nakoľko klub budú navštevovať prevažne deti z našej mestskej časti.
Ak sa nájde niekto, kto nám s tým bude chcieť pomôcť, tak som za všetkými
desiatimi. Bola by škoda nevyužiť potenciál blízkej školy a našej haly.
Aké sú reakcie na novú arénu?
Veľmi pozitívne. Ľudia sú radi, že pribudla v našom meste ďalšia aréna.
Najvďačnejšie sú asi reakcie najmenších hokejistov, ktorí ju obdivujú
s otvorenými ústami. Ozýva sa nám veľa ľudí aj z okolia Košíc, ako naposledy
p. primátor Starej Ľubovne, ktorý sa chystá k nám na obhliadku štadióna. Práve
v Starej Ľubovni idú stavať nový zimný štadión a radi by sa inšpirovali naším
projektom, čo je pre nás veľká pocta .
Čo všetko, okrem ľadovej plochy, nájdeme v interiéri?
Postupne sme vybudovali 6 šatní. Vo fáze dostavby je dvojpodlažné
zázemie, ktoré bude obsahovať veľký detský kútik, minitelocvičňu, obchod
s hokejovou výstrojou a teplé zázemie pre rodičov a návštevníkov. K dispozícii
budú i ubytovacie kapacity, ktoré by mali vystačiť potrebám jedného tímu.
Hokejové haly v meste nie sú celoročné a ľad roztápajú, ako to bude
v Aréne Sršňov ?
Závisí to od financií. Chceme, aby bola prevádzka ľadovej plochy celoročná.
Prevádzkovať zimný štadión nie je lacné, ale ak bude záujem, tak sme za. Halu
sme sa snažili postaviť tak, aby bola úsporná. Je dobre zaizolovaná, chladenie
je úsporné, drahšie osvetlenie by sa nám malo vrátiť do piatich rokov.
Viete si predstaviť aj spoluprácu s Mestskou časťou Košice-Sídlisko
KVP?
Samozrejme, nakoľko chceme vybudovať aj mládežnícky hokejový klub
detí, očakávame okrem iných aj pomoc zo strany mestskej časti. Verím,
že v najbližšom čase dôjde aj k spoločným rokovaniam, že budú úspešné
a že spoločne pomôžeme dobrej veci.
Mgr. Martin Ištvan
člen Komisie kultúry, školstva a športu

Štvrtok 26. mája vôbec nebol deň ako každý iný. Pán starosta spolu
s pracovníkmi úradu a poslancami miestneho zastupiteľstva otvoril všetky
dvere dokorán a pozval naše ratolesti v rámci akcie „SAMOSPRÁVA DNES“
na miestny úrad.
Akcie sa zúčastnili predovšetkým základné školy na našom sídlisku.
Celým úradom sa ozývala radosť a smiech mladých slečien a švárnych mužov,
čo si prišli vypočuť „Čo to vlastne ten úrad je“. Pán starosta prezentoval
svoj pracovný deň, poslanci svoju činnosť a pracovníci úradu ich previedli
okružnou cestou po jednotlivých oddeleniach. Mnohí sa začudovali,
keď sa dozvedeli, že máme aj pani kontrolórku, ktorá nás všetkých kontroluje
a dozerá na našu činnosť.
Nebola to len hocijaká exkurzia. Mládež totižto prišla riadne pripravená!
Kládla mnohé otázky nad ktorými sa aj poslanci zapotili a vyjadrovala svoje
požiadavky smerom na miestny úrad. Vyskúšali si dokonca aj hlasovanie
a prijali niektoré uznesenia. Pochopili, že hlasovanie nie je vždy také
jednoduché ako sa zdá. Na záver stretnutia absolvovali vedomostný kvíz
o našej mestskej časti a našom meste. Výhercovia boli odmenení sladkosťami
a spomienkovými predmetmi. Veríme, že akcia sa mládeži zapáčila a už teraz
sa tešíme na ďalšie stretnutie.
Ing. Ladislav Takáč, PhD.
poslanec Miestneho zastupiteľstva

Deň čistého KVP
očami poslanca
Na sídlisku KVP sa organizuje Deň čistého KVP dva krát za rok. Do akcie
30.4. som sa s priateľkou zapojil a upratovali sme priestor medzi Hemerkovou
a Húskovou ulicou, takzvaný Alžbetin dvor. Ľudia žijúci na našom sídlisku
by sa mali zamyslieť nad tým, ako sa ku svojmu prostrediu správajú.
Je mi ľúto, koľko odpadu je v našom okolí, o ktoré by sme sa mali ukážkovo starať.
Už na ďalší deň som si pri venčení všimol, že je na niektorých miestach odpad.
No odpadkov sa nezbavujeme len medzi blokmi, ale je ho neuveriteľné
množstvo aj v našom extraviláne a v neďalekých lesoch. Často beriem svojho
psa do lesa a zakaždým vynesiem aspoň vrece odpadu. Nejaké percento
ľudí chce na KVP uzamykateľné kontajneroviská. Tie by sa mali podpísať
na čistote nášho sídliska. Na miestnom úrade sa otázkou takýchto
kontajnerovísk zaoberáme, no myslím si, že je problém najmä v nás.
Nenechávajme zber odpadu na verejnoprospešných pracovníkoch a radšej
predchádzajme znečisťovaniu nášho životného priestoru. Pracovníci
sa budú môcť venovať maľovaniu lavičiek, úprave kríkov a iným činnostiam
prospešným pre všetkých z nás.
Vstúpme si všetci do svedomia a začnime sa o naše okolie zaujímať, čistiť
ho a zušľachťovať. Deň čistého KVP by nebola nutnosť, ale pekná tradícia
Ing. Juraj Mihaľov
poslanec Miestneho zastupiteľstva
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Zbierkové „cunami“ šatstva
na KVP
V piatok, 3. júna sa uskutočnila v poradí ďalšia zbierka šatstva a ostatných
použitých vecí vhodných na posunutie ľuďom, ktorí ich ešte vedia využiť.
Úderom 16-tej hodiny sa v Dennom centre Mestskej časti zdvihlo doslova
„cunami“ so šatstvom, topánkami, posteľnou bielizňou a hračkami. Ľudia nosili,
nosili a nosili... A nielen z našej Mestskej časti.
Musím povedať, že odkedy sa začalo šatstvo zbierať štyrikrát do roka
a v pevných termínoch, záujem o tieto zbierky neustále rastie. V piatok
sme zaznamenali doposiaľ najviac doneseného materiálu, ktorý sme dokonca
ani nestihli všetok vytriediť a museli sme ho dotriediť v pondelok. Celkovo
sa do zbierky zapojilo cez 110 darcov a dobrovoľníčky naplnili 195 veľkých vriec,
čo je takmer stopercentný nárast oproti zbierkam na jar a v jesennom a zimnom
období, kedy sa zvyklo vyzbierať na jednu zbierku okolo sto vriec.
Suverénne najviac, ako vždy, sa nazbieralo dámskej garderóby, čo možno
svedčí o tom, že móda a niekedy aj kilogramy donútia k preriedeniu svojho šatníka
skôr nežnejšiu časť populácie a popri tom sa zvezú aj pánske veci, ktoré dámy
vyhodnotia, že ich partner už nepotrebuje. Detských vecí a hračiek sa nazbieralo
tiež slušné množstvo. Adresátmi všetkých vyzbieraných vecí sa tentoraz stali
charitatívne projekty cirkví v regióne Košíc a najväčšia časť putovala do Inštitútu
Krista Veľkňaza v Žakovciach (okres Kežmarok), kde sa pod vedením kňaza
Mariána Kuffu venujú bezdomovcom, postihnutým deťom, opusteným matkám,
bývalým narkomanom a prepusteným po výkone trestu.
Z tohto miesta sa chcem úprimne poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí
sa nezľakli takého množstva šatstva a obuvi. Mne osobne sa takmer zakrútila
hlava, keď som takúto záľahu šatstva zbadal a obdivoval som ženičky, s akým
pokojom a trpezlivosťou brali do rúk každý jeden kúsok a kontrolovali ho.
Chcem sa však zároveň veľmi poďakovať pracovníčkam Sociálneho
a Kultúrneho referátu - p. Alici Schützovej a Roksolane Ščurukovej za ich aktívny
prístup k tejto akcii, keď nielen organizačne, ale aj fyzicky pomáhali pri triedení
materiálu. Samozrejme najväčšia vďaka patrí Vám, darcom, ktorí tak prispievate
k tomu, aby takéto veci nekončili v kontajneroch a prispievate tak k projektu
Mestskej časti v oblasti triedenia odpadu. Nasledujúca zbierka bude presne o tri
mesiace, v piatok, 2. septembra.
Ing. Milan Pach
poslanec Miestneho zastupiteľstva

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
v spolupráci s Knižnicou Jána Bocatia

pripravuje pre vaše deti vo veku 7 – 14 rokov

LETNÉ
TÁBORY
(prímestské)
I. turnus (s OZ Laura - združenie mladých)

„Objavenie tajomnej krajiny Narnia“
(veľ ká kriketová hra, športové súťaže, pátracia hra, návšteva košického hradu)

v dňoch 11. – 15. júla 2016

v priestoroch Denného centra MČ, Cottbuská 36, Košice

II. a III. turnus (s OZ Dračia stopa)

„Malí pátrači“

(výlet do Jasova, bojové hry, jazda na koňoch, tvorivé dielne a turnaj vo floorbale)

v dňoch 25. – 29. júla 2016 a 1. – 5. augusta 2016
v priestoroch pobočky knižnice Jána Bocatia, Hemerkova 39, Košice

Počet detí v turnuse: 15 - 50
Cena letného prímestského tábora: 20,- EUR
Bližšie informácie: tel: 055/7890619, e-mailom social@mckvp.sk, alebo osobne v kancelárii č. 10
MÚ MČ Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, Košice.

Deň detí sa vydaril

S futbalom za zdravým
životným štýlom
Mestská časť aj tento rok pripravila tradičné futbalové turnaje pre prvý
a druhý stupeň ZŠ. Všetci zúčastnení sa zhodli na skutočnosti, že umiestnenie
je až druhoradé. Hlavným prínosom bola evidentná chuť stretnúť sa a v duchu
fair play poukázať na vášeň pre futbal.

Na Medarda svietilo slnko a deti s rodičmi sa vyšantili na MDD KVP
v rodinnom areáli Čičky. Už od začiatku tam bola skvelá atmosféra.
K dispozícii bola trampolína a maxi skákací hrad, súťaže pre deti v podaní OZ
Laura. Celé podujatie zahájili samé deti zo ZŠ Human, CVČ Starozagorská....
svojimi krásnymi recitačnými, tanečnými a speváckymi vystúpeniami.
O hlavný program sa postaral kúzelník Wolf a DJ.... Po zaslúženom potlesku
sa na kúzlach zabávali nie len deti, ale aj rodičia, ktorí sa nechali interaktívne
vtiahnuť do predstavenia. Niekomu vyhŕkli až slzy smiechu. Nakoniec
sa väčšina vytancovala na diskotéke, kým im sily stačili. Celý podvečer vládla
príjemná rodinná atmosféra a na tvárach detí bolo vidieť, že si svoju oslavu
,,Deň detí“ užili plnými dúškami až do zotmenia.
Zo svojimi pocitmi sa podelila aj jedna z mamičiek p. Eva Jecová: „Super
nálada, relax, oddych pre rodičov po práci. Pre deti by sme uvítali nabudúce
penovú show a maľovanie na tvár.“
Bc. Karin Guzaninová, štatutárka OZ Lentilka
Mgr. Mária Ivanecká, člen Komisie kultúry, školstva a športu

Mgr. Marián Horenský
predseda Redakčnej rady
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