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Za I. obvod (Drábova, Dénešova, Stierova, Wurmova)

Za III. Obvod (Hemerkova, Húskova, Jána Pavla II., Janigova, Klimkovičova 1, 11, 13, 15, 17, Zombova)

Za IV. obvod (Cottbuská, Starozagorská, Titogradská, Trieda KVP 6, Wuppertálska)

Za II. obvod (Bauerova, Čordákova, Jasuschova, Klimkovičova, Trieda KVP 1)

BORITÁŠ, Martin
boritasm@gmail.com

0905 932 429

ADAMČÍKOVÁ, Iveta
iveta.adamcikova01@gmail.com

0903 636 375

MIHAĽOV, Juraj, Ing.
juraj.mihalov@gmail.com

0911 653 095

FIĽAKOVSKÁ, Zuzana, Mgr.
filakovskazuzana@gmail.com

0917 923 277

TAKÁČ, Ladislav, Ing. PhD.
ladislav.takac@mckvp.sk

0918 967 941

ZELINKOVÁ, Iveta
zelinkova@centrum.sk

HORENSKÝ, Marián, Mgr.
m.horensky@gmail.com

0911 533 400

GAMCOVÁ, Mária, Ing. PhD.
mimi.gamcova@gmail.com

0911 270 333

PACH, Milan, Ing.
milan.pach@gmail.com

0911 022 299

TKÁČ, Ján, Ing. PhD.
tkacmckvp@gmail.com

LÖRINC, Ladislav, Mgr.
ladislav.lorinc@gmail.com

0908 314 623

TÓTH, Vojtech, MBA
vojtechtoth80@gmail.com

0911 133 605 

MATOUŠEK, Roman, Ing.
matrom1@gmail.com

0905 511 730

Kontaktný formulár poslancov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

  Mojim základným cieľom  
v riešení problému parkovania  
je umožniť občanom KVP zaparkovať 
čo najbližšie k bytu. Mojim cieľom 
nie je vyberať peniaze z vrecák ľudí. 
Mojim cieľom je umožniť im žiť 
kvalitný život, ktorého súčasťou je pre 
mnohých už aj vlastníctvo auta.

  V každodennom zhone  
a kolotoči starostí niet dosť času všímať  

si postupné zmeny. Jednou z takých je postupné zapĺňanie 
parkovísk autami. V začiatkoch KVP bolo parkovísk toľko, 
že autá na nich parkovali celkom pohodlne – a ešte zostalo 
mnoho voľného miesta.
 Zmena v roku 1989 spôsobila obrovský nárast množstva 
tovarov a (aj) áut. Tažko nájsť hranicu, kedy “ponuka” 
počtu parkovacích miest (pm) na KVP prestala stačiť 
dopytu. Okrem áut občanov pre osobné použitie, začali 
pm zapĺňať najmä firemné autá, dlhodobo odstavené autá 
a vraky. Tí, ktorí už nemajú prázdne pm, parkujú kde sa 
dá. Dokonca takto zaparkované autá sťažujú prístup 
záchranárom a hasičom.
 Dá sa povedať, že nik z protestujúcich a aktivistov proti 

koncepcii parkovania nenavrhuje zmysluplnú alternatívu 
ku koncepcii parkovania. Kritika sa sústreďuje na výšku 
poplatku pre rezidentov a výber parkovného súkromnou 
firmou. Podstatu koncepcie – totiž uprednostnenie občana 
s trvalým pobytom a používajúcim auto na osobné účely, 
nespochybňuje temer nik. Skrytým zmyslom koncepcie  
je najprv “zistiť nedostatočnosť” v počte pm. Nijako inak, 
než núteným (a ja verím, že dočasným) odchodom iných, 
než rezidentov z miest na parkovanie. Až po vybudovaní 
dostatočného počtu pm pre rezidentov (v súlade  
so zákonom) bude možné uvažovať s rozširovaním okruhov 
záujemcov o ďalšie pm. A to o nájomníkov, firemné autá  
a pod.
 Zákon o obecnom zriadení v par. 4, bod 3, písmeno f) 
uvádza: (obec najmä) “… vykonáva správu miestnych 
komunikácií” – kde medzi miestne komunikácie 
zaraďujeme aj parkoviská. Samospráva je teda zodpovedná 
za spravovanie parkovania, nie za výstavbu parkovísk.
 Parkoviská však stavať môže – napr. na KVP vybudovala 
za 25 rokov asi 750 pm. Rolu samosprávy pri zavádzaní 
systému parkovania vidím (aj) v tom, že sa pokúsi nájsť 
dostatok plôch, na ktorých by mohli parkovať tí, ktorí  
sa spočiatku nekvalifikujú na parkovanie v rezidentským 

lokalitách. Od roku 2015 máme pozitívnu reakciu jedného 
supermarketu tu na KVP a zvažujeme plochu pod mostom 
Moskovská na pokrytie časti tejto skupiny áut.
 Pri návrhoch na riešenie problému parkovania na KVP 
si musíme položiť zásadnú otázku: dokedy budeme zaberať 
zeleň a nahrádzať ju plochami pre stale rastúci počet áut? 
Autá vo vnútroblokových priestoroch v tropických letných 
dňoch naviac emitujú nakumulované teplo do bytov okolo 
aj keď už slnko zájde. Zavedenie systému, kedy používatelia 
áut vlastne spolufinancujú lepšie riešenie umiestnenia 
a počtu pm, je nevyhnutnosťou. Umiestnenie pm  
do garážových domov v nad- a podzemí je ideálne. Je však 
drahé.
 Koncepcia rezidentského parkovania má svoju logiku.  
Je to systém, ktorý sa používa vo vyspelých mestách 
Západnej Európy a funguje aj v niektorých mestách 
bývalého “tábora socializmu a mieru”. Koncepcia mesta 
v parkovaní neobjavuje nič nové. Iba implementuje to,  
čo funguje inde. Moderný systém parkovania, 
uprednostňujúci občanov a motivujúci ostatných.

Alfonz Halenár
starosta

Slovo starostu
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Informácie z rokovaní 
Miestneho zastupiteľstva

XVI. rokovanie (28. jún 2016) a XVII. rokovanie (14. júl 2016)
Miestne zastupiteľstvo
•	 schválilo	
- predaj pozemku pre spoločnosť GASTROMILA za kúpnu cenu stanovenú  
 znaleckým posudkom vo výške 4.206,95 €, a to z dôvodu hodného  
 osobitného zreteľa;
- Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti na obdobie  
 od 1. júla 2016  do 31. decembra 2016;    
- záverečný účet Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP a celoročné  
 hospodárenie za rok 2015  bez výhrad;
- tvorbu a použitie  rezervného fondu Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP  
 na rok 2016  podľa predloženého návrhu;
- III. zmenu bežného, kapitálového rozpočtu a rozpočtu príjmových  
 finančných operácií MČ;
- Rokovací poriadok komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  
 Košice–Sídlisko KVP;
• vzalo	na	vedomie
- Informáciu   o   plnení  uznesení  z   XV.  zasadnutia   Miestneho  zastupiteľstva       
 Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP zo dňa 26. 04. 2016  a  prehľad     
 o   stave   plnenia   uznesení z predchádzajúcich  zasadnutí  MieZ  so stavom  
 k  28. 06. 2016;
- Informáciu o vybavených interpeláciách poslancov, ktoré boli prednesené  
 na XV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP dňa  
 26. 04. 2016;
- Informáciu z rokovaní Miestnej rady Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP;
- Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti  
 Košice-Sídlisko KVP  za obdobie od 26. 4. 2016 do zasadnutia MieZ dňa  
 28. 6. 2016;
- Stanovisko k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
 za rok 2015;
- Výročnú správu Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP za rok 2015;
- Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za marec  
 - apríl 2016;
• požiadalo	
- starostu, aby urýchlene vypísal a zverejnil výberové konania na voľné  
 pracovné miesta (Kancelária prvého kontaktu a Oddelenie podnikateľských  
 činností a informatiky – vedúci oddelenia);
- starostu o zabezpečenie vykonania pasportizácie parkovacích miest  
 na území MČ;  
- starostu, aby predložil poslaneckému zboru všetky podnety od občanov  
 sídliska KVP týkajúce sa parkovania na sídlisku KVP za posledné 3 roky;
- starostu, aby v spolupráci s miestnym úradom zabezpečil zverejnenie  
 harmonogramu obnovy vodorovného dopravného značenia na vymedzených  
 parkovacích plochách v intraviláne MČ pre roky 2016 – 2017;
- starostu MČ Košice-Sídlisko KVP, aby požiadal mesto Košice o účelový  
 transfer vo výške 30 000 € na opravu strechy budovy Mestskej časti Košice- 
 Sídlisko KVP;
- starostu o vyvolanie stretnutia s majiteľom firmy BRONET s.r.o. , ohľadom  
 vytvorenia detského ihriska pri Dénešovej č. 4, ktorým bol BRONET s.r.o.  
 zaviazaný;
- starostu MČ Košice-Sídlisko KVP, aby písomne dementoval, alebo  
 písomne potvrdil informácie uvedené v médiách týkajúce sa údajného  
 zákazu starostu na zúčastňovanie sa poslancov na akciách realizovaných  
 MČ;
- starostu, aby vypracoval spôsob, respektíve proces odovzdávania informácií  
 poslancom MieZ o realizovaných akciách MČ;
- starostu, aby v spolupráci s miestnym úradom predložil návrh VZN  
 o prevádzke a otváracích hodinách všetkých prevádzok na území MČ tak,  
 aby neporušovalo práva občanov MČ;
- starostu, aby na webovej stránke MČ a vyhradených miestach MČ zverejnil  
 informáciu o vytvorení komisie „parkovania“, aby bola zriadená emailová  
 adresa parkovanie@mckvp.sk a aby zriadil samostatnú podstránku  
 mckvp.sk/parkovanie, kde by MČ informovala občanov o danej téme;
- starostu, aby v spolupráci s miestnym úradom zabezpečil spracovanie  
 návrhu VZN o prevádzke a otváracích hodinách na umyvárkach  
 automobilov umiestnených na území MČ tak, že v nočných hodinách  
 a skorých ranných hodinách umyvárka nesmie byť v prevádzke  
 (nepodpísané uznesenie starostom bolo opätovne potvrdené 14.7.);
- starostu, aby v spolupráci s miestnym úradom zabezpečil vypracovanie  
 návrhu Koncepcie rozvoja kamerového systému Mestskej časti Košice- 
 Sídlisko KVP na roky 2017 – 2022 (nepodpísané uznesenie starostom bolo  
 opätovne potvrdené 14.7.);
- kontrolórku MČ o vykonanie kontroly ohľadom prípadných porušení  
 zákona a iných právnych predpisov, pri nezverejnení informácií o voľných  
 pracovných miestach v rámci  Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP; 
- JUDr. Sotolářa o vypracovanie stanoviska k potencionálnemu výberu  
 poplatkov za parkovanie od občanov firmou EEI, s.r.o. na parkoviskách  
 v mestskej časti, ktorých vlastníkom je mestská časť a ktoré v predošlom  
 období mestská časť vybudovala pre občanov z vlastných finančných  
 prostriedkov; 

• odmietlo koncepciu riešenia statického parkovania na území mesta  
 Košice schválenú mestským zastupiteľstvom a realizovanú firmou  
 EEI, s.r.o. a požiadalo starostu, aby bol na území MČ Košice-Sídlisko KVP  
 až do doby prijatia vlastnej koncepcie, dodržaný a zachovaný doterajší stav,  
 bez akejkoľvek účasti firmy EEI, s.r.o. (nepodpísané uznesenie starostom  
 bolo opätovne potvrdené 14.7.);
• nevyhovelo Protestu prokurátora sp. zn. Pd 85/15/8803-10 zo dňa  
 15.12.2015 podanému proti opatreniu - uzneseniu Miestneho  
 zastupiteľstva Mestskej časti  Košice-Sídlisko KVP č. 82/a  zo  dňa  
 04.08.2015;
• v rámci personálnych otázok zvolilo Beátu Ruszinyákovú do Sociálnej  
 a zdravotnej komisie, Ing. Ladislava Takáča, PhD., za predsedu Finančnej  
 komisie a Vojtecha Tótha, MBA za člena Miestnej rady a odvolalo Ing.  
 Ladislava Takáča, PhD., zo Sociálnej a zdravotnej komisie, Ing. Romana  
 Matoušeka z Finančnej komisie a z Miestnej rady, Ing. Juraja Mihaľova  
 z Mandátovej komisie, na vlastnú žiadosť;
• udelilo slovo pani Šamkovej, pani Šoffovej a pánovi Harajdovi;
• v súvislosti s Obytným súborom POVRAZY 
- upozornilo, že priepustnosť komunikácií v časti kde  je  navrhovaná  
 výstavba Obytného súboru POVRAZY sa pri výjazde dopravných  
 prostriedkov z MČ Košice-Sídlisko KVP do iných mestských častí  
 nezlepšila, ale práve naopak, je značne prehustená;
- požiadalo mesto Košice, aby bezodkladne začalo s  komplexným  riešením   
 dynamickej   dopravy v našej mestskej časti tak, aby sa zvýšila kapacita  
 a priepustnosť dopravy najmä  v časti pri navrhovanej výstavbe;
- schválilo projekt  pre  územné  konanie so zásadnými podmienkami,  
 stanoviskami a požiadavkami, ktoré musia byť v plnom rozsahu dodržané  
 a sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia;
- zrušilo uznesenie MieZ MČ Košice–Sídlisko KVP č. 169 – 22/2 – 2005  
 okrem bodu 2a a uznesenie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP č. 100 – 22/9  
 – 2015.
Viac informácií nájdete na: http://www.mckvp.sk/samosprava/miestne-
zastupitelstvo/

Mgr. Marián Horenský
predseda Redakčnej rady

Máš ty auto a či motorku, 
zaparkuješ asi až v Prešporku

Možnosť získavať informácie
z úradu MČ KVP do mobilu

 Aj takto nejako by bolo možné v kontexte dnešnej situácie na našom 
sídlisku parafrázovať slávnu slovenskú pieseň. Parkovanie je jeden  
z najvážnejších problémov nášho sídliska. Občania už dvakrát jasne vyjadrili 
svoje želanie, ako sa má riešiť tento problém. 
 Preto poslanecký zbor zriaďuje komisiu, ktorej jediným cieľom je riešenie 
parkovania na KVP. Keďže to má byť komisia zložená prevažne z odborníkov 
v danej oblasti, preto žiadame občanov, ktorí majú skutočný záujem pracovať 
na riešení tohto problému, aby sa prihlásili na email ladislav.takac@mckvp.
sk		alebo na  parkovanie@mckvp.sk. Veríme, že spolu s vami sa nám podarí 
riešiť tento problém vlastnými rukami a bez emócií, ktorými sme v poslednej 
dobe svedkami. Parkovanie je totižto možné riešiť aj bez zvýšenej finančnej 
záťaže občanov nášho sídliska.

Ing. Ladislav Takáč, PhD.
poslanec Miestneho zastupiteľstva 

 Oznamujeme vám, že v rámci rýchlejšieho spôsobu informovania občanov 
je možné využívať služby mobilnej aplikácie My	Hometown.		
 Táto aplikácia umožní dostávať dôležité informácie z diania na KVP 
priamo do vášho mobilu. Súčasťou aplikácie je aj možnosť odpovedať na 
ankety. Aplikáciu si môžete stiahnuť zadarmo na adrese www.myhometown.
sk, kde sa nachádza aj návod na použitie a nastavenie. Aplikácia je momentálne 
dostupná len pre OS Android.

Ing. Jana Timková
prednostka MiÚ

Z podnetov občanov vyberáme
 MČ robieva každé 3 mesiace 
verejné zbierky. Chcela by som 
sa opýtať, či by bolo možné Vám 
zaniesť vyradené, ale všetko 
zachovalé a nositeľné oblečenie aj 
mimo vypísaných termínov - jedná  
sa hlavne o oblečenie pre dospelých, 
ale aj nejaké detské a drobné potreby 
do domácnosti. 

 Veci mimo termínu zbierky môžete 
priniesť po dohovore na tel. čísle 
055/7890619 do kancelárie č.10 MÚ 
MČ Košice - Sídlisko KVP, Trieda 
KVP 1, Košice.

 Plánuje mestská časť zriadiť 
nejaké miesta pre venčenie psíkov?

 Pre zlepšenie celkovej situácie  
na sídlisku mestská časť vypracovala 
pilotný projekt. Ide o prenosné mobilné 
oplotenie pre psov (výbeh 25 x 60 m), 
ktoré bude umiestnené pod Jasuschovou 
ulicou. Súčasťou zariadenia bude 
prístrešok, kôš na psie exkrementy, 
lavička. Momentálne  prebieha 
prieskum trhu na zrealizovanie 
projektu. 
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Ako postupovať pri ukladaní 
objemného odpadu z domácnosti
 Množstvo objemného	odpadu z domácnosti pri kontajneroch s komunálnym 
odpadom je alarmujúci. Objemný odpad môžeme definovať ako odpad, ktorý 
svojim charakterom a tvarom nie je možné umiestniť do bežnej zbernej nádoby na 
komunálny odpad. Ak napr. obmieňate vybavenie Vášho bytu, plánujte to v súlade 
s harmonogramom umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov. V prípade, že sa 
to nedá, je	potrebné	si	zabezpečiť	odvoz	objemového	odpadu	na	zberný	
dvor. V žiadnom prípade občana nič neoprávňuje k ukladaniu tohto odpadu 
ku kontajnerom s komunálnym odpadom. MČ urobí všetky potrebné kroky 
ku zisteniu pôvodcu takého ukladania a vyvodí preň zodpovednosť. V	 zmysle	
zákona	č.		79/2015	Z.z.	(zákon	o	odpadoch)	za	uloženie	objemného	TKO	
v	rozpore	s	týmto	zákonom,	môže	obec	uložiť	pokutu	do	1	500	eur.
 Kontajnery sa pristavujú postupne v	 piatok	 od	 8:00	 hod. v zmysle 
harmonogramu:

 V prípade, že nebude	možné	pre	parkujúce	vozidlá	pristaviť	kontajner 
na určené miesto, bude kontajner zložený na najbližšie možné miesto na určenej 
ulici. 
 Pohyblivé	kontajnery	budú	umiestnené	podľa	požiadaviek	občanov.	
Upresnenie	umiestnenia	týchto	VKK	je	potrebné	nahlásiť	(http://www.
mckvp.sk/obcan/informacia-o-odvoze-odpadu/)	 aspoň	 týždeň	 pred	
termínom	 ich	 umiestnenia.	 	 Žiadosť	 je	možné	 poslať	 aj	 elektronickou	
poštou	 ak	 telo	 žiadosti	 bude	 obsahovať	 všetky	 záležitosti	 žiadosti.		 
O	umiestnení	VKK	rozhoduje	MiÚ	na	základe	žiadostí	(berie	sa	do	úvahy:	
množstvo	 odpadu,	 množstvo	 záujemcov).	 Kvôli hospodárnemu využitiu 
kapacity kontajnerov, žiadame obyvateľov, pokiaľ je to možné, aby veľkorozmerný 
komunálny odpad vhadzovali rozobratý.

Ing. Jana Juhásová
Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia  

Dátum: Miesto pristavenia 

09. - 19. 09.
Starozagorská 21, Janigova 15, Klimkovičova 24, Stierova 21, Čordáková 5, 

Hemerkova 13, Wuppertlska 3, Čičky  

07. - 14. 10.
Cottbuská 20, Zombova 35, Bauerova 18,Drábova 18, Húskova 3, 

Dénešova 4, Čičky, SAV - pod mostom  

04. - 11. 11. 
Čordákova 5, Hemerkova 18, Wuppertálska 41, Wurmova 1, Dénešova 37, 

Húskova 61, 2ks pohyblivé kontajnery 

02. - 09. 12. 
Bauerova 3, Cottbuská 1, Dénešova 69, Zombova 29, Jasuschova 2, 

Titogradská 1, 2ks pohyblivé kontajnery

OTVORENÝ

08:00-20:00

7 DNÍ
V TÝŽDNI

MEMBER OF VIANOR GROUP

Areál AquaReina, Myslavská cesta 2/B (oproti Luníku IX) 
objednávky na www.aquareina.sk alebo 0907 66 22 32
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Bezpečnosť nadovšetko - 
Komisia verejného poriadku

Ukladanie odpadu
ku kontajnerom

   Verejný poriadok je dosť široký pojem. Niekto  
si pod ním predstavuje rušenie nočného kľudu, niekto 
neporiadok na verejných priestranstvách, ničenie 
súkromného majetku, iný nefunkčné osvetlenie,  
či konflikty výrastkov. Tými, ale aj mnohými inými 
podnetmi sa zaoberá Komisia verejného poriadku. 
      Niektoré riešenia sú jednoduché, pri iných sme však 
bohužiaľ limitovaní aktuálnou platnou legislatívou. 
Odborné a praktické rady nám v tomto poskytujú 
príslušníci policajných zložiek, ktorí sú riadnymi 
členmi komisie a takto nás usmerňujú v našich 
riešeniach. Komisia je verejná, a preto každý občan, 

ktorý má akýkoľvek podnet v tejto oblasti, je vítaný. V posledných mesiacoch  
je hlavnou náplňou komisie rozšírenie kamerového systému, ktorý nepochybne 
zlepší bezpečnosť na našom sídlisku.

Ing. Ladislav Takáč, PhD.
poslanec Miestneho zastupiteľstva 

zo samosp rávy

pokračovanie článku „Odpad na území mestskej časti“ z KVaPky 
3/2016

 Je	 zakázané	 ukladať	 do	 zberných	 nádob	 určených	 obcou	 
na	 zber	 zmesového	 komunálneho	 odpadu	 iný	 odpad	 ako	 zmesový	
komunálny	odpad	a	do	 zberných	nádob	určených	na	 triedený	 zber	
komunálneho	 odpadu	 zložku	 komunálneho	 odpadu,	 pre	 ktorú	 nie	 
je	nádoba	určená.

Za	čo	platíme	poplatky	na	úseku	nakladania	s	odpadmi?
 Likvidácia odpadu je spoplatnená miestnym poplatkom za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. Výška tohto poplatku je určená všeobecne 
záväzným nariadením mesta Košice č. 131 v platnom znení.
Poplatok na území mesta Košice zahŕňa:
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek 
komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
Miestny poplatok za drobný stavebný odpad od 1.1.2016.
Poplatok za drobný stavebný odpad je mestom Košice vyrubený osobitne, 
a to na základe podaného Oznámenia vzniku k miestnemu poplatku  
za drobné stavebné odpady. Tlačivo Oznámenia občanovi poskytne pracovník 
zberného dvora. Tento pracovník zároveň drobný stavebný odpad aj odváži 
a k Oznámeniu priloží potvrdenie o váhe drobného stavebného odpadu, 
pričom správnosť údajov občan potvrdí svojim podpisom. Správca poplatku 
Mesto Košice vydá jedenkrát ročne rozhodnutie o vyrubení poplatku  
za drobné stavebné odpady pre fyzickú osobu, ktorá odpad v zbernom dvore 
odovzdala (vždy na konci zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok). 
Rozhodnutie bude doručovať prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene 
do vlastných rúk.
Zodpovednosť	za	nezákonné	umiestnenie	odpadu
 Zákon o odpadoch stanovuje povinnosť orgánov štátnej správy odpadového 
hospodárstva zaoberať sa podnetmi poukazujúcimi na umiestnenie odpadu  
v rozpore so zákonom. Každý, kto zistí nezákonné umiestnenie odpadu, môže 
túto skutočnosť oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva – v tomto prípade predovšetkým mestu Košice alebo Okresnému 
úradu Košice. Na druhej strane vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti 
má nielen možnosť, ale dokonca aj povinnosť oznámiť nezákonné umiestnenie 
odpadu na jeho nehnuteľnosti. Na základe podnetu príslušný orgán začne 
konanie o určenie zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu. 
 Nakladanie s odpadmi v rozpore so zákonom o odpadoch zakladá 
zodpovednosť za priestupok, resp. iný správny delikt. V prípade preukázania 
spáchania priestupku, resp. iného správneho deliktu konkrétnou osobou zákon 
o odpadoch stanovuje možnosť uloženia   sankcie – pokuty, a to v závislosti  
od porušenej povinnosti. Výška pokuty pre fyzické osoby je zákonom 
stanovená až na hranicu 2500,-€, v prípade podnikateľov (fyzických  
aj právnických osôb) dokonca až na hranicu 350 000,- €.
 Vzhľadom na vyššie uvedené, je v záujme všetkých obyvateľov Mestskej 
časti  Košice – Sídlisko KVP dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona  
o odpadoch. Či už je to dôsledná separácia odpadu (aby náklady za likvidáciu 
odpadu znášali v maximálnej možnej miere výrobcovia), umiestňovanie 
odpadu na určené miesta a stanoveným spôsobom, ako aj oznamovanie 
nežiaducich „skládok“ odpadov, resp. pôvodcov nezákonne uloženého 
odpadu. Týmto prispejeme ku krajšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu. 

JUDr. Lenka Čechová Pisarčíková
Oddelenie správy majetku  

Na KVP vyberáme
systém parkovania

 Moje aktivity ako starostu v otázke parkovania na území KVP začali ihneď 
po prijatí VZN č.157 o vytvorení 10 zón plateného parkovania v rozšírenom 
centre mesta 22.06.2015. Už 7.10.2015 sme zvolali prvé stretnutia občanov  
k téme parkovania, s návrhom na 4 možné cesty. Prišlo ich viac než 70, včítane 
poslancov KVP. Otázky a odpovede zo stretnutia sú na web-e MČ v časti 
Parkovanie. Pripomeňme si, ktoré 4 návrhy riešenia boli predložené.
1. prijať jednu z dvoch variant koncepcie, ktoré prijalo mesto Košice;
2. odmietnuť koncepciu ako celok – zotrvať v súčasnom stave;
3. prijať inú koncepciu, ktorú však musí vedieť aplikovať firma EEI ako 
zmluvný partner mesta;
4. prijať pozmeňujúce podmienky ku koncepcii mesta, ktorú EEI 
zakomponuje do koncepcie pre KVP.
 Po viac ako dvojhodinovej diskusii bola koncepcia ako celok jednohlasne 
odmietnutá 31 občanmi, ktorí zostali v sále. 
 Ešte na jeseň 2015 som dal pokyn, aby bola oslovená firma EEI  
s požiadavkou vypracovať projekt pre konkrétne podmienky KVP, včítane 
nových a odstavných parkovacích miest. Prisľúbili projekt vypracovať pod 
podmienkou, že dostanú uznesenie poslancov KVP. Aj preto som poslancom 
KVP navrhol, aby sme popremýšľali nad nejakým vhodným návrhom, ktorý 
by MČ k ničomu nezaväzoval - avšak takto by sme získali konkrétne množstvá  
a lokality nových parkovacích miest. Žiadna reakcia od poslancov však 
neprišla.
 Začiatkom októbra 2015 sme z úradu MČ vykonali pracovnú cestu 
na Mestský úrad v Banskej Bystrici. V diskusii s pánom prednostom sme 
získali konkrétne poznatky o výhodách a nevýhodách zavádzania systému 
rezidentského parkovania v časti mesta. V B. Bystrici ľudia protestovali aj proti 
5 Eur/rok za rezidentskú kartu, napokon však po čase začali oceňovať výhody 
kariet. Nielen že Bystričania vedia zaparkovať aj po 22:00. Mesto získava  
aj finančne. Oproti rokom, kedy parkovné vyberala mestská firma MBB s.r.o. 
(priemerne 215tis. bez DPH), im súkromný prevádzkovateľ EEI odvádza 
priemerne 510tis. Eur bez DPH za približne ten istý počet parkovacích miest 
+ cca 4tis. Eur za rezidentské karty.
 Predovšetkým však k tomu, aby KVP mohlo spustiť proces hľadania 
najlepšieho systému parkovania, potrebuje mať právnu istotu. Z mojej strany 
ako starostu KVP bolo ďalším krokom vyžiadať od Magistrátu mesta Košice 
(MMK) stanovisko, či MČ môže postupovať v prípade parkovania samostatne 
– bez ohľadu na prijatú koncepciu mesta. Táto cesta sa otvárala vzhľadom 
na špecifické postavenie KVP v rámci Štatútu mesta Košice. Bez toho, aby 
jestvovalo nejaké uznesenie poslancov KVP, som ihneď v októbri 2015 
požiadal MMK o vyjadrenie. V odpovedi z 30.12.2015 prišlo iba odporúčanie 
aplikovať koncepciu mesta. Už v januári 2016 som zaslal opätovnú žiadosť  
o jednoznačné vyjadrenie. Po 3 urgenciách 10.8.2016 MMK odpovedal kladne. 
KVP teda môže postupovať v zavádzaní systému parkovania samostatne.  
To je veľmi významné, že tu na KVP nemusíme prijať koncepciu, ktorú 
aplikuje EEI.

 Druhé stretnutie občanov k parkovaniu prebehlo 16.3.2016 s tým istým 
výsledkom. 47 občanov jednohlasne odmietlo obe varianty koncepcie.  
Na tomto stretnutí odznel návrh občana, aby sme na KVP zorganizovali súťaž 
na dodávku koncepcie parkovania. V tomto duchu som ihneď začal konať. 
Vzhľadom na komplikovanosť a rozsah, hľadali sme riešenia iných samospráv. 
Napr. v máji 2016 sme našli súťaž, ktorú zorganizovalo mesto Prešov. Za 23 
800 Eur vo verejnom obstarávaní „kúpili“ koncepciu parkovania, ktorú bude 
prevádzať mestská firma. Víťazom súťaže na dodávku koncepcie sa stala firma 
EEI.
 V súčasnosti sú podklady pre vyhlásenie súťaže na dodávku koncepcie 
parkovania pre KVP odovzdané k posúdeniu právnemu expertovi. Nie  
je teda pravda, že sa ako starosta nesnažím hľadať riešenie problému parkovania 
pre KVP alebo chcem EEI ako dodávateľa – ako bolo vo viacerých médiách. 
Snažím sa o presadenie spoločného záujmu zaviesť ten najlepší systém 
parkovania na KVP a takto hájiť záujmy občanov KVP.

Ing. Alfonz Halenár
starosta MČ



zo ž i v o t a s í d l i s ka6

 Košice sa na posledné dva júnové týždne (18.6.-3.7.2016) stali dejiskom 
medzinárodného detského festivalu Brave Kids 2016. Konal sa prvýkrát 
na Slovensku a to pod taktovkou Občianskeho združenia Haliganda. Počas 
festivalu tu pracovalo a vystupovalo 29 detí z Izraela, Iránu, Talianska a Poľska, 
piati umeleckí lídri, piati profesionálni lídri workshopov pre dospelých a dvaja 
umeleckí lídri vedúci workshopy s deťmi. Vo svojej domovine pracujú deti  
v centrách a záujmových združeniach, kde sa pomocou umenia ich lídri snažia 
uchrániť svojich zverencov od nástrah ulice a vštepujú im princípy demokracie 
a tolerancie. Na festival pricestovali s vlastnými programami, avšak na konci 
pobytu pod vedením umeleckých lídrov nacvičili spoločný program Final 
show, s ktorým cestovali ďalej do poľského Wroclawa, kde sa stretlo všetkých 
122 detských účastníkov festivalu z 15 krajín sveta a zo 4 kontinentov. Kvôli 
silnej myšlienke festivalu prevzali patronát nad podujatím aj prezident SR 
Andrej Kiska, ombudsmanka Jana Dubovcová a UNESCO.
 Športový areál na Čordákovej a Janigovej ulici na košickom sídlisku KVP  
sa v piatok 24.6. podvečer premenil na medzinárodný kotol. Vrelo to tam nielen 
horúcim počasím, ale predovšetkým rôznymi jazykmi, piesňami, kultúrami, 
tancami. Dôvodom bolo Open	 air vystúpenie zahraničných detí v rámci 
medzinárodneho projektu Haligandy s názvom Brave Kids. Šesť detí z Iránu, 
deväť z Izraela, šesť z Talianska a šestica z Poľska predviedli svoje vystúpenia. 
Dopĺňali ich deti zo ZUŠ na Čordákovej, malí tanečníci zo skupiny Uno Stars  
a deti z Domova sociálnych služieb LUX. Jednotlivé vstúpenia sa v závere 
spojili do „jam session“ s Mariánom Čekovským, kedy si spolu zahral  
s mimoriadne muzikálnymi deťmi. 
 Šoumeni vo veku 6 až 17 rokov z rôznych krajín dokonale spolupracovali, 
podporovali sa a učili sa od seba. V kombinácii s „domácimi“ slovenskými 
vystupujúcimi vytvorili trojhodinový program. Šíril sa sídliskom cez všetky 
otvorené okná a k večeru prilákal ďalšie deti a divákov aj na sprievodné detské 
aktivity a nafukovací hrad. 
 Všetkých 29 detí bývalo po dvojiciach v košických hostiteľských rodinách. 
Ich statočnosť sa prejavila v tom, že zamietli predsudky, otvorili svoje domovy 
na dva týždne cudzincom, prijali ich, starali sa o nich a získali mnoho benefitov, 
ktoré ich ľudsky obohatili.
 Haliganda sa chystá v septembri na medzinárodný festival divadiel pre deti 
do Wroclawa a do Iránu, s ktorým bude pracovať na spoločnom celoročnom 
projekte. Od septembra budú opäť otvorené obľúbené rozprávkové divadelné 
nedele, narodeninové oslavy, rozprávky pre najmenších a nový festival Batolfest 
pre deti do troch rokov a ich rodičov. Rodičia sa môžu nahlásiť do rôznych 
kurzov (Hudobná škola Amadeus, Suzukiho husľová trieda, Montessori  
v praxi, Rešpektovať a byť rešpektovaný...) a prísť si posedieť do našej knižnice 
s kávičkou. 

Silvia Sorgerová
OZ Haliganda

 Aj KVP malo letné 
kino, kde sa dala užiť letná 
romantika. Projekcie pod 
holým nebom si stále 
nájdu svojho diváka, 
najmä takého, ktorý nie 
je zaťažený na najnovšie 
produkcie, neprekáža mu, 
že sedí na lavici a teší sa 
filmu zadarmo. Na výber 
boli rozprávky aj filmy, 
pred rozprávkami sa deti 
tešili maľovaniu na tvár.

Ing. Alica Šmelková
Referát kultúry, vzdelávania 

a športu

Statočnosť je BRAVE

Premietanie filmov pod 
večernou oblohou
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Vážení  seniori - jubilanti, 

Teším sa na stretnutie s Vami
Alfonz Halenár

Starosta

Pozvánka pre jubilantov
starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP Vás pozýva na slávnostné stretnutie jubilantov.

Stretnutie sa uskutoční v mesiaci november 2016 s oslávencami, ktorí svoje významné životné jubileum
70, 75, 80 a viac rokov oslavujú v období od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016.

O presnom dátume, mieste a čase tohto stretnutia Vás budeme informovať po tom,
čo svoj záujem ohlásite niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- osobne na MÚ MČ Košice-Sídlisko KVP, Tr. KVP 1, kancelária č. 10,
- telefonicky na tel. č.: 055 / 789 06 32 (Referát kultúry, vzdelávania a športu),

- elektronicky e-mailom na adresu kultura@mckvp.sk 

V zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné aby ste sa nahlásili osobne.

Vážení rodičia,

Teším sa na stretnutie s Vami
Alfonz Halenár

Starosta

starosta Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP Vás pozýva pri príležitosti narodenia Vášho dieťatka
na „Uvítanie novorodeniatok“, ktoré sa uskutoční v mesiaci november 2016

a to pre deti narodené v období od 1.mája 2016 do 31.augusta 2016.
O presnom dátume, mieste a čase tohto stretnutia Vás budeme informovať po tom,

čo svoj záujem ohlásite jedným z nasledujúcich spôsobov:

- osobne na MÚ MČ Košice-Sídlisko KVP, Tr. KVP 1, kancelária č. 10,
- telefonicky na tel. č.: 055 / 789 06 32 (Referát kultúry, vzdelávania a športu),

- elektronicky e-mailom na adresu kultura@mckvp.sk 

V zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné aby ste sa nahlásili osobne.

Uvítanie novorodeniatok
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A predsa sa točí ... lopta na 
futbale

Jedinečný areál na našom 
sídlisku

 Riadne sa točila a mnohokrát krásne rozvlnila sieť. Jedného slnečného 
júnového dňa mestská časť zorganizovala futbalový turnaj „O pohár MČ KVP“. 
Hralo sa v dvoch skupinách systémom každý s každým a zo skupiny postúpili 
prvé dve družstvá do semifinále. Turnaj sa zakončil zápasom o tretie miesto 
(FC Atletico) a samozrejme aj dlho očakávaným finále, kde mužstvo Ortopro 
plus zdolalo mužstvo Kamikadze Chalupári, a tak získalo vytúžený pohár. 
 Aj keď účastníci turnaja boli prevažne v mladom veku, našli sa aj „staré“ 
pušky, ktoré síce boli viac menej štatistami, ale aj ich účasť svedči o tom,  
že jedna z najpopulárnejších hier sa na našom sídlisku hrá v každom veku. 
Športu zdar a futbalu zvlášť.

Ing. Ladislav Takáč, PhD.
poslanec Miestneho zastupiteľstva 

 V mesiacoch máj – september 2016 prebehla na našom sídlisku realizácia 
projektu „Ride Safely“, ktorú  realizovalo občianske združenie Enjoy The 
Ride.  Združenie realizovalo projekt vďaka	 podpore	 Nadačného	 fondu	
T-Systems	Slovakia	spravovaného	Karpatskou	nadáciou.“
 Zo získaných finančných prostriedkov, združenie v cykloareály vybudovalo 
Foampit – molitanový bazén určený pre bezpečné trénovanie akrobatických 
skokov na bicykli. Projekt je pre naše sídlisko výnimočný tým, že je to jediný 
molitanový bazén v Košiciach a okolí umiestnený v exteriéry. Realizácia 
projektu  bude ukončená športovo-vzdelávacím podujatím „Cassovia Dirt 
Jam“ s účasťou jazdcov z celého Slovenska.

Mgr. Martin Boršč
štatutár ENJOY THE RIDE, oz

 Dňa 16.16.2016 som sa zúčastnil mini-futbalového turnaja „MAYOR´S 
CHALLENGE CUP 2016“, ktorý bol pod záštitou primátora MUDr. 
Richarda Rašiho, PhD, MPH v priestoroch T-Systems Športovo-zábavného 
areálu, Alejová č. 2 v Košiciach.Organizačne ho zabezpečovala Mestská časť 
Košice Sever.
 Spolu s Mgr. Mariánom Horenským, Bc. Marekom Vojtekom, Mgr. 
Gejzom Pulenom, Ing. Martinom Juhásom, Ing. Marošom Juhásom  
a Štefanom Juhásom sme hájili farby Mestskej časti Košice Sídlisko KVP.
 A hájili sme ich naozaj dobre, o čom svedčí aj naše DRUHÉ	MIESTO 
z ôsmich tímov.Veľká vďaka patrí aj našej „trénerke“ Ing. Alici Šmelkovej  
z Referátu kultúry, vzdelávania a športu MiÚ. Všetkým úprimná Vďaka.

Ing. Roman Matoušek
poslanec Miestneho zastupiteľstva

Druhé miesto na MAYOR´S 
CHALLENGE CUP-e 2016
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XVI. ročník turnaja dievčat 
„SummerHandball Cup Košice 

2016“
 Tri haly, 24 tímov z Česka, Maďarska a Slovenska, 68 zápasov a 221 hráčok. 
Aj tieto čísla dokumentujú kvalitu XVI. ročníka hádzanárskeho turnaja dievčat 
SummerHandball Cup, ktorý sa uskutočnil od piatku 17.6. do nedele 19.6. 
v Košiciach. 
 V kategórii minihádzanej uspeli hráčky domáceho klubu FHT Drábová 
Košice. Súčasťou turnaja bola i kategória OPEN, v ktorej hráčky maďarského JTF 
DSE Jazberény porazili domáci tím FHT Drábová Košice.

Mgr. Miroslav Fotul
manažér klubu FHT DRÁBOVA KOŠICE - handball

S týmto kupónom

    len za 2,00 €
        (namiesto 3,10,-)

OD Prima (Modrák) pri kostole 
Trieda KVP 4, FB:Kaviaren KVP
 

Kaviareñ s
detským ihriskom

„Koláčik a káva“

Vystrihnúť a priniesť

Týždeň športu na KVP
 MČ Košice – Sídlisko KVP v rámci podujatia Týždeň športu na KVP pre 
Vás pripravuje bohatý športový program pri príležitosti Európskeho týždňa 
športu 2016. Počas 24. a 25. septembra budú prebiehať workshopy, ktoré budú 
súvisieť so športovou tematikou a pre občanov budú k dispozícii bezplatne 
vybrané športoviská. Presný program podujatia sledujte na www.mckvp.sk 
 a vývesných plochách MČ. 

Mgr. Marián Horenský
predseda Redakčnej rady


