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Vítali sme prváčikov

Letné prázdninové zážitky sa 
skončili, no bol to aj čas, v ktorom 
nastávajúci prváčikovia dostali 
nové farbičky, ceruzky, perá, 
zošity, peračníky a aktovky, aby 
pripravení vstúpili do základných 
škôl na našom sídlisku.
Naše školy budú vítať rovných 
200 prváčikov a tak vám, 
“nováčikom” našich škôl želám, 
aby sa vaše školské očakávania 
naplnili, aby ste rýchlo a ľahko 
zvládli to, čo vám škola v nových 
knihách ponúkne a udomácnili 

sa v novom svete kamarátov a pedagógov.  
Vašim rodičom želám, aby vaše kroky sprevádzali vždy 
s porozumením, trpezlivosťou a hlavne odhodlanosťou 
naštartovať vašu cestu životom správne a stabilne. 
Pedagógom i ostatným pracovníkom škôl prajem, aby ten nový 
školský rok 2011/2012 bol pre nich prívetivejší a ich trpezlivosť 
a odhodlanosť dopomohla k tomu, aby z malého prváčika 
vyrástol neskôr vzdelaný a zodpovedný mladý človek. 

Ing. Iveta Kijevská
starostka

Nový školský rok k nám tohto roku zavítal presne 5. septembra 
a priniesol so sebou nové posily do školských lavíc, našich 
prváčikov. Tí, sa v ten istý deň stretli so starostkou mestskej 
časti i jej poslancami, aby spolu tento školský rok 2011/2012 
slávnostne privítali. Po príhovore starostky mestskej časti 
Ivety Kijevskej čakalo na prvákov i ostatných návštevníkov 
množstvo darčekov, skákacie atrakcie, rôzne súťaže a kultúrny 
program, na ktorom nechýbala tanečná skupina Kamikadze 
Crew Košice, detský spevák Davies či skupina Pesimista. 

Hlavným bodom programu bola tombola, v ktorej sa žrebovali 
rôzne ceny ako napríklad bicykel či školské potreby. Do 
tomboly prispela starostka Iveta Kijevská i niektorí poslanci 
našej mestskej časti. 

Veríme, že sa všetci prváčikovia i rodičia s nami cítili dobre, 
že sme im spríjemnili ich prvý deň v škole a prajeme im, aby 
tento prvý školský rok bol pre nich štartom do úspešného 
života veľkého prváka.  

Referát KVaŠ

Slovo starostky 
mestskej časti 

k novému 
školskému roku 

V septembrovej KVaPke 
sa dozviete...

KVAPKA

2. - 3.  strana   Čo pribudlo na našom sídlisku v prvom  
  polroku 2011 a informácie z posledného  
  zasadnutia miestneho zastupiteľstva
6. strana   Informácie o potravinovej pomoci 
  z Európskej únie, kto má na ňu nárok, aké  
  potvrdenia je potrebné predložiť a ako  
  bude prebiehať v našej mestskej časti
7. strana   Čo bude s rozostavaným bazénom  
  (chátrajúcim skeletom) na Starozagorskej  
  ulici, ktorý roky znepríjemňuje život  
  obyvateľov tejto časti sídliska a ako  
  dopadlo sčítanie obyvateľstva v našej  
  mestskej časti
8. strana   Aké súkromné aktivity sa budú na našom  
  sídlisku v blízkej dobe realizovať a čoho  
  dostavba sa plánuje do konca roka 2011
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Fotoreportáž 
„Pribudlo v našej mestskej 

časti v 1. polroku 2011“
V rámci skrášlenia sídliska sa realizovalo osadenie nových kvetiná-
čov a zároveň nová výsadba pred obchodným centrom na Hemer-
kovej ulici, Cottbuskej ulici, pred OC Iskra, OC Jednota a pred zdra-
votným strediskom.

Veľkoplošný kvetináč i výsadba pri zastávke MHD na Starozagorskej 
ulici zveľadil okolie zastávky a zároveň slúži na sedenie pre čakajúcich 
na autobus.

Pridomovú zeleň skrášlila mestská časť výsadbou 262 b.m. živých 
plotov, ako aj krásna výsadba kvetov a skaliek, za ktorú ďakujeme 
naším občanom.

Opravené boli chodníky v havarijnom stave na Čordákovej a Zombo-
vej  ulici. Korčuliarov potešil korčuliarsky chodník v Drocárovom 
parku (I. etapa), ktorý sa opravoval v mesiaci jún. Oživením Dro-
cárovho parku bola nová  výsadba v jestvujúcich i novo osadených 
kvetináčoch.

V máji sa začalo s osadzo-
vaním košov na psie ex-
krementy, a to na uliciach 
Cottbuská, Janigova, Klimko-
vičova a Wurmova s tým, že 
v prípade kladných ohlasov  
od  občanov a tak isto ich 
adekvátnym využívaním, sa 
s osadzovaním ďalších kon-
tajnerov bude pokračovať v 
roku 2012.

Kôš na psie exkrementy na 
Wurmovej ulici 
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Poďakovanie starostke 
mestskej časti

Uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko 
KVP po verejnej diskusii bola schválená projektová dokumentácia pre 
územné konanie riešiaca parkové úpravy na ploche  nachádzajúcej 
sa medzi Moskovskou triedou a Jasuschovou ulicou.

Na stavbe - Prepojovacia komunikácia Klimkovičova - Moskovská, 
ktorá patrí Mestu Košice, došlo v predošlých mesiacoch k odstraňo-
vaniu kolaudačných nedostatkov z dôvodu zosuvov pôdy, sadových 
úprav, úprav dopravného značenia, oprav obrubnikov a betónovej 
dlažby. Momentálne je stavba v štádiu odovzdávacieho a preberacie-
ho konania medzi Mestom Košice a realizátorom stavby.

V súlade s časovým harmonogramom rokovaní miestneho zastupi-
teľstva sa dňa 25. augusta 2011 uskutočnilo VI. zasadnutie Miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko KVP v tomto volebnom období. 
Program rokovania bol bohatý, obsahoval 15 bodov a bol doplnený 
o poslanecký návrh poslanca Mgr. Mariána Horenského pod názvom 
„Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných 
prostriedkov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“. 

S nástupom Ing. Jána Bugoša do funkcie prednostu miestneho úradu 
došlo v súlade s platnou právnou úpravou k zániku jeho mandátu 
poslanca. Na jeho miesto zložením sľubu poslanca nastúpil náhrad-
ník vo volebnom obvode č. II. Ing. Ján Tkáč (kandidát za koalíciu strán 
KDH, SMK-MKP).

Rokovanie zastupiteľstva pokračovalo kontrolou plnenia uznesení, 
informatívnou správou z  rokovania Mestského zastupiteľstva v Koši-
ciach, správou Obvodného oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP a Mes-
tskej polície Košice -   stanica KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku 
KVP za prvý polrok 2011 a Správou o kontrolnej činnosti miestnej 
kontrolórky, ktoré poslanci vzali na vedomie. 

Z ekonomických bodov programu poslanci prerokovali Monitorova-
ciu správu mestskej časti, údaje o plnení rozpočtu, tvorbu a použitie 
rezervného fondu a stav nedoplatkov a preplatkov na nájomnom k 
30.6.2011.

K dôležitým prejednávaným bodom programu patril návrh na zmenu 
Organizačného poriadku Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP. 
Prerokovaným bodom poslanci schválili úpravu organizačnej štruk-
túry miestneho úradu, v ktorej poslanci schválili zriadenie kancelárie 
1. kontaktu.  

Poslanecký zbor tiež prijal stanovisko k prenájmu časti pozemku 
za účelom realizácie prístavby k objektu Pizzéria Lagonda, ktorým 
schválil tento prenájom a zároveň nesúhlasil s prenájmom časti po-
zemku na Klimkovičovej ulici za účelom realizácie samoobslužnej 
autoumyvárky. 

Na záver sa poslanci zaoberali personálnymi zmenami v komisiách 
zriadených pri miestnom zastupiteľstve a venovali sa interpeláciám 
a otázkam poslancov. 

Bc. Peter Kakuloš
zástupca starostky

S cieľom zlepšenia možnosti parkovania na Janigovej ulici v mesiaci 
jún sa vybudovalo 26 parkovacích miest.

Obyvatelia Janigovej ulice vyjadrujú poďakovanie a uznanie starost-
ke našej mestskej časti Ing. Ivete Kijevskej a pracovníkom Odd. vý-
stavby, dopravy a životného prostredia za pochopenie a promptné 
riešenie problémov, ktoré sú pri parkovaní v uvedenej lokalite. 
Aj keď výstavbou 26. parkovacích miest sa problém zďaleka nevy-
riešil, len zmiernil patovú situáciu, nedá sa neoceniť ľudský prístup 
pani starostky. Prajeme veľa síl a hlavne úspechov vo Vašej činorodej 
práci. 

Dušan Zanický 
predseda Spol. vl. bytov Janigova 1, 2, 3, 

Odd. VDaŽP

Plány mestskej časti  
v 2. polroku 2011 

- výstavba parkoviska na Starozagorskej ulici (Titogradská), ktorou  
 sa získa ďalších 15 parkovacích  miest,   
-  osadenie exteriérových hodín na Moskovskej triede,
-  koncom septembra bude osadený automat na cestovné lístky pri  
 MÚ zabezpečený kamerovým systémom,
-  lezecká stena, 
-  architektonická súťaž na spracovanie návrhu krytého pódia  
 na Moskovskej triede,
- súťaž na spracovanie architektonického návrhu rekonštrukcie  
 jestvujúcej fontány,
-  spracovanie projektových dokumentácií parkovísk na  
 Wuppertálskej, Klimkovičovej ulici (úsek Húskova, areál základnej  
 školy) a Titogradskej ulici.

Odd. VDaŽP

Na našej webovej stránke mestskej časti www.mckvp.sk môžte hlasovať 
za jednotlivé varianty lezeckej steny.

Informácia zo VI. zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva 

zo dňa 25. 08. 2011
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Inzercia
Máte  pocit že nič nestíhate, že zápasíte z časom?

Tak navštívte multifunkčné služby ERGO na Húskovej č.1
(vo vežiaku) tel.:  643 42 83

Kaderníctvo tel.: 0908 658 789,  ostatné služby tel.:  0905 115 868

Po  14.00 – 18.00, Ut  10.00 – 16.00, St - Pi  10.00 – 18.00 

oprava obuvi (aj na počkanie)    
výroba kľúčov
kaderníctvo, holičstvo                                                   
brúsenie nožov a nožníc                                   
brúsenie korčulí, nožov do mlynčeka           
servis žalúzií
predaj náhr. dielov na žalúzie 
výroba menoviek 
výmena baterky do hodiniek a skracovanie kovových remienkov
brašnárske práce 

 

AHA FIT - DOM KONDÍCIE  A ZDRAVIA
* FITNESS * TELOCVIČNE * SAUNA * SOLÁRIUM * MASÁŽE

KURZY
REDUKČNÉ /kolektívne a individuálne/
ZUMBA FITNESS 
BRUŠNÉ TANCE
LATINO-SALSA
ZDRAVOTNÉ
TEHUĽKY
JOGA 

CVIČENIE
aerobic, body styling, body forming, tae-bo, posilňovanie, pilates, 
�t-ball, overball, pumping, kalanetika, yoga, step, senior, 
zdravotné, tehuľky...

BODY FORMING /FORMOVANIE TELA/ 
- PILATES, FIT LOPTY, YOGA, BODY STYLING, STREČING,

KALANETIKA, YOGA, TAE-BO, POSILŇOVANIE

ST. MESTO / AHA FIT, Štúrova 32 FURČA / A-LADY FIT, Exnárova 10 
INFO: 055/62 203 95,  0907 915 584,  www.aha�t.sk

• problémy nadváhy, poruchy výživy, redukčné kurzy
• spevňujúce cvičenie po pôrode
• spevňujúce cvičenie v zrelom veku
• príprava modeliek na casting
• formovanie tela pred svadbou
• chybné držanie tela /dospelí , deti/
• vertebrogénne ťažkosti pohybového aparátu/chrbtica, kĺby/ 
• konzultácie /definitívne schudnutie bez diét, zmena životného štýlu, 
  racionálna výživa, poruchy výživy, vlčí hlad, stravovací - pitný - 
  pohybový režim, psychohygiena života - vyčerpanosť, 
  malátnosť, únava, strata motivácie a vitality/

MOTIVAČNÁ  TRÉNERKA
Individuálne tréningy 

-  REDUKČNÉ  A  ZDRAVOTNÉ Sadzobník inzercie 
na rok 2011

Reklama 
- formát

Sadzba pri 
1. uverejnení

Sadzba pri 
viacnásobnom 

uverejnení
A4 219,21 € 138,88 €

A5 109,61 € 69,44 €

A6 54,74 € 34,72 €

A7 28,41 € 17,36 €

A4 plnofarebná 839,81 € 503,88 €

Riadková inzercia 0,33 € za slovo 0,33 € za slovo

Mike’s school
Kurz Angličtiny

Pre deti i dospelých
Príprava na maturitu

zápis od 5. septembra 2011-08-22
od: 15.00 – 20.00 hod.

Adresa: KVP – Knižnica pri bývalej Pošte
Hemerkova 39

Tel.: 643 58 37, 645 17 79

KRAJČÍRSTVOT�NA
WUPPERTÁLSKA�23,�KVP

POŽIČOVŇA

SPOLOČENSKÝCH ŠIAT

KARNEVALOVÝCH�KOSTÝMOV

mob 0908�043�397mob 0908�043�397

www.krajcirstvotina.szm.sk

ŠITIE�A�OPRAVA�ODEVOV

OBŤAHOVANIE�GOMBÍKOV



5www.mckvp.sk

Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach informuje a upozorňuje
V poslednom období bol na území Košického kraja 
zaznamenaný rastúci počet priestupkov spáchaných vodičmi 
motorových vozidiel, ktorí mali účasť na dopravnej nehode a z 
miesta dopravnej nehody odišli.
Zdôrazňujeme, že pri rôznych „ťukancoch“ (škodových 
udalostiach) na parkoviskách, kde sa vodič poškodeného 
vozidla nenachádza pri vozidle, nepostačuje zanechanie lístka 
za stieračom so svojimi údajmi a odídenie z miesta, nakoľko 
týmto konaním sa škodová udalosť posudzuje ako dopravná 
nehoda a konanie vinníka je kvalifikované ako porušenie 
pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa § 
137 ods. 2 písm. c zákona o cestnej premávke so všetkými 
dôsledkami, ktoré z takéhoto konania vyplývajú. Týmto 
konaním vodič poruší ustanovenie § 22 ods. l písm. b zákona 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších noviel, pri 
ktorom sa ukladá sankcia od 300 do 1.300 € a zákaz činnosti 
viesť motorové vozidlo po dobu od 1 roka až do 5 rokov.
Odporúčame vodičom v takýchto situáciách využiť všetky 
možnosti na zabezpečenie vodiča poškodeného vozidla, t.j. 
informačné služby nákupných a kultúrno-spoločenských 
centier, športových zariadení a iných objektov kumulujúcich 
cestnú premávku pre zabezpečenie vodiča k svojmu 
poškodenému vozidlu (napr. komunikačnými prostriedkami 
nákupného centra upovedomiť vodiča o poškodení jeho 
vozidla a dostavení sa k nemu), aby mohol byť plnohodnotne 
uplatnený inštitút škodovej udalosti.
V prípade ak vodiča poškodeného vozidla nevyhľadá, má 
povinnosť túto udalosť oznámiť polícii. 
Je potrebné rozlišovať dopravnú nehodu a škodovú 
udalosť.
Dopravná nehoda je definovaná podľa § 64 zákona č. 8/2009 
Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov ako udalosť v cestnej 

premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou 
vozidla a pri ktorej:
a) sa usmrtí alebo zraní osoba,
b)sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
c) uniknú nebezpečné veci alebo
d)na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane  
 prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne  
 hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok  
 väčšej škody podľa Trestného zákona (3.990€).
Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak :
a) nie je splnená niektorá z povinností podľa § 66 ods. 6  
 citovaného zákona
b)je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo  
 inej návykovej látky alebo
c) sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.
Všetky ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla 
škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla sú škodové 
udalosti. Vodič, a to nie len ten, ktorý udalosť zavinil, ale aj 
poškodený, ako účastník škodovej udalosti je povinný dodržať 
ustanovené povinnosti (§ 66 ods. 6), a to:
- bezodkladne zastaviť vozidlo;
- preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej  
 udalosti;
- poskytnúť údaje o poistení vozidla;
- vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie  
 náhrady vzniknutej škody podľa §11 ods. 2 zákona  
 č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení;
- zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky;
- urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť  
 alebo plynulosť cestnej premávky;
- ak spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom  
 škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne  
 upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje.
        

Zdroj: KR PZ v Košiciach
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Potravinová pomoc 
Európskej únie

Na poskytnutie potravinovej pomoci z Európskej únie 
majú nárok títo obyvatelia nášho sídliska:

•	 deti	v	náhradnej	rodinnej	starostlivosti;
•	 fyzické	osoby,	ktoré	sú	poberateľmi	dávky	v	hmotnej	 
 núdzi a príspevku k dávke;
•	 osoby	na	hranici	životného	minima	(rodičia	a	deti,	na	 
 ktoré sú vyplácané dotácie);
•	 poberatelia	 dôchodku	 (nepracujúci	 poberatelia	 
 starobného, predčasného, invalidného dôchodku),  
 ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,- € .

Maximálny limit pre 1 osobu je 20 kg pšeničnej hladkej 
múky a 20 kg bezvaječných cestovín.

Občania s trvalým pobytom na našom sídlisku, ktorí 
majú nárok na túto formu pomoci nás kontaktovali  do 
31. augusta 2011 osobne na Sociálnom referáte miestneho 
úradu alebo telefonicky  na  tel. čísle   055/7890619 príp. 
emailom na adresu - social@mckvp.sk a boli zaevidovaní do 
zoznamu žiadateľov pre distribúciu potravín 19. septembra. 
Ďalšia distribúcia potravinovej pomoci bude prebiehať 
koncom roka 2011 a ďalší žiadatelia, ktorí nestihli registráciu 
prvej distribúcie sa budú môcť zapísať do zoznamu pre 
nasledujúcu distribúciu do 30. novembra 2011. 

Na prevzatie potravín sa každý príjemca musí preukázať 
platným občianskym preukazom a potvrdením/
rozhodnutím nasledovne:
•	 v	 prípade	 detí	 v	 náhradnej	 rodinnej	 starostlivosti,	 
 osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti  
 predloží  rozhodnutie súdu;
•	 fyzické	osoby,	ktoré	sú	poberateľmi	dávky	v	hmotnej	 
 núdzi a príspevku k dávke predložia potvrdenie, ktoré  
 vydá príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;
•	 osoby	na	hranici	životného	minima	(rodičia	a	deti,	na	 
 ktoré sú vyplácané dotácie) predložia potvrdenie,  
 ktoré vydá príslušný Úrad práce, sociálnych vecí  
 a rodiny;
•	 poberatelia	 dôchodku,	 ktorých	 výška dôchodku  
 nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia  
 starobného, predčasného, invalidného dôchodku)  
 predložia rozhodnutie Sociálnej poisťovne  
 o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo 

rozhodnutie Sociálnej 
poisťovne o valorizácii 
dôchodku od 1. januára 
2011 alebo potvrdenie 
Sociálnej poisťovne o výške 
poberaného dôchodku.
Príjemca svojim podpisom 
potvrdí prevzatie potravín, 
zaviaže sa, že tieto potraviny 
nebude ďalej predávať a 
dáva súhlas so spracovaním 
svojich údajov. 

Referát sociálny
Zdroj: tvnoviny.sk

Údržba mestskej časti 
a elektronické aukcie 

Mestská časť ako jediná z väčších mestských častí zabezpečuje 
údržbu verejných priestranstiev cestou vlastných pracovníkov 
a dodávateľov. Jedná sa o zabezpečovanie čistoty, údržby 
zelene, detských a športových ihrísk a zimnú údržbu . 

S cieľom čo najefektívnejšieho nakladania s verejnými 
prostriedkami sa na jednotlivé dodávky týkajúce sa údržby 
resp. investícií vykonali elektronické aukcie: 

1. Výsadba letničkových záhonov 
2. Vyčistenie komunikácii od posypového materiálu 
3. Oprava poškodeného zábradlia, výroba nového  
 zábradlia s osadením 
4. Výspravky výtlkov a poškodení miestnych  
 komunikácii 
5. Čistenie uličných vpustov, kanalizačných šácht  
 a krtovanie kanalizačného potrubia 
6. Deratizácia verejných priestranstiev 
7. Údržba detských ihrísk 
8. Realizácia a obnova vodorovného dopravného  
 značenia 
9. Údržba zvislého dopravného značenia a osadenie  
 nového dopravného značenia 
10. Údržba športových ihrísk 
11. Údržba komunikácií
12. Výsadba živých plotov 
13. Parkovisko Janigova 
14. Údržba detských ihrísk 
15. Údržba športových ihrísk 
 
Viac o elektronických aukciách sa dozviete na  
http://www.mckvp.sk/miestny-urad/elektronicke-aukcie/  

Odd. VDaŽP

Granty a dotácie
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP sa snaží získať finančné 
prostriedky pre rozvoj mestskej časti využitím rôznych 
možností, ako napríklad cestou grantov a dotácií.         
V snahe získať finančné prostriedky na športové aktivity (ihriská 
či športoviská) boli podane žiadosti na výzvy niekoľkých 
nadácií.
Zatiaľ sme v spolupráci s občianskym združením získali 
časť prostriedkov na realizáciu lezeckej steny, ktorá sa bude 
realizovať v areáli bývalej materskej škôlky na Bauerovej ulici.
Aj naďalej sa snažíme získavať finančné prostriedky cestou 
dotácií a grantov, tak aby každý okrsok nášho sídliska bol v 
blízkej dobe vybavený novými exteriérovými športovými 
prvkami.

Odd. VDaŽP
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Rozostavaný bazén 
na Starozagorskej ulici 

Piknik s Haligandou

Za účelom asanácie objektu bazéna prebehlo viacero 
rokovaní s vedením Mesta Košice. Aj napriek nášmu úsiliu a 
prízvukovaniu, že objekt svojim charakterom zhoršuje kvalitu 
bývania a ohrozuje život občanov nášho sídliska, Mesto Košice 
nevyčlenilo v rozpočte na tento rok na asanáciu uvedeného 
objektu finančné prostriedky. Vzhľadom k tomu chceme 
proces asanácie zabezpečiť v réžii mestskej časti. Uznesením 
miestneho zastupiteľstva bola schválená požiadavka odkúpiť 
tento objekt za symbolické 1,- € a zároveň požiadať Mesto 
Košice o bežný transfer na likvidáciu objektu.

Odd. VDaŽP

Po niekoľkých neúspešných pokusoch sa nám podarilo 
zrealizovať poslednú prázdninovú sobotu za asistencie 
krásneho počasia podujatie s názvom „Piknik s Haligandou“.  
Podujatie pripravila mestská časť v spolupráci s občianskym 
združením Haliganda, ktoré minulý rok otvorilo svoje materské 
centrum aj v našej mestskej časti. 

Obyvatelia nášho sídliska si sobotu spríjemnili bohatým 
programom plným divadla, tanca, hudby ale aj športových 
súťaží, maľovania na tvár, nafukovacích atrakcií, tvorivých 
dielni i grilovania. Svoje bábkoherecké umenie predviedlo 
prešovské divadlo Bez Opony a zatancovali si s nami tanečníci 
z D.S.Studio.

Veríme, že sa nám odštartovaním 1. ročníka „pikniku“ podarí 
vytvoriť na našom sídlisku tradíciu rodinného podujatia a celé 
rodiny sa budú s nami takto stretávať každé leto.

Referát KVaŠ

Sčítanie obyvateľov 
domov a bytov v roku  2011 

v Mestskej časti Košice – 
Sídlisko KVP

Dňa 6. júna 2011 sa v Slovenskej republike definitívne ukončilo 
sčítanie  obyvateľov domov a bytov v roku 2011.
Sčítanie sa vykonalo formou samosčítania a prvý krát v histórii 
mali obyvatelia  možnosť sčítať sa aj elektronicky.

Prehľad základných údajov o počte obyvateľov  za mestskú 
časť:
 Počet obyvateľov trvale bývajúcich:  25 012
Počet obyvateľov prítomných:   21 682 
Počet obyvateľov sčítaných elektronicky:   4 309
Počet bytov :       8 077
Počet bytov sčítaných elektronicky:   1 319
Počet domov:          401

V súčasnosti Štatistický úrad Slovenskej republiky pracuje 
na spracovaní sčítacích formulárov a výsledky zo sčítania 
2011 bude zverejňovať priebežne. Komplexné výsledky 
budú  v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
Európskych spoločenstiev známe najneskôr v marci 2014.

Všetkým obyvateľom ďakujem za ochotu spolupracovať 
pri tak dôležitom procese. Zároveň sa chcem poďakovať 
za zodpovedný prístup a aktivitu sčítacích komisárov pri 
sčítaní obyvateľov na našom sídlisku.

Ing. Iveta Kijevská
starostka
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Najväčšou súkromnou aktivitou schválenou poslancami 
miestneho zastupiteľstva bol projekt športového centra  KVP 
ICE ARENA, ktorý sa má realizovať v areáli školy na Drábovej 
ulici. V rámci tejto aktivity sa má realizovať výstavba krytého 
zimného štadióna, bazéna a wellness . 

Na Moskovskej triede má v roku 2011 ešte pribudnúť dom 
služieb a na Triede KVP je naplánované  ukončenie výstavby 
kostola, pri farnosti Božieho milosrdenstva. 

 Odd. VDaŽP 

Investor mieni odštartovať výstavbu koncom tohto alebo 
začiatkom budúceho roka. Od toho okamihu chce otvoriť do 
12. mesiacov. Druhá etapa (2012) ráta s krytou multifunkčnou 
halou pre florbal a futsal a otvoreným detským ihriskom. 
Posledná fáza (2013) zahŕňa krytú plaváreň.

Súkromné aktivity

Mestská časť Košice – Sídisko KVP vyhlásila
2. ročník súťaže

„O najkrajšiu fotografiu sídliska KVP“.
Súťaž potrvá do 30. 09. 2011 a súťažiaci môžu svoje fotografie v elektronickej forme 

zasielať na adresu kultura@mckvp.sk. 

Do predmetu správy prosím uviesť heslo Fotosúťaž, nezabudnúť napísať svoje 
tel. číslo a adresu.

Víťazné fotografie budú uverejnené v kalendári mestskej časti v roku 2012 a samotní autori 
budú ocenení hodnotnými cenami.

Fantázii sa medze nekladú, preto objektom fotografie môžu byť rôzne dominanty sídliska 
vo všetkých ročných obdobiach, či detské ihriská, športoviská ako mobilná ľadová plocha, 

tenisové kurty no taktiež podujatia organizované na našom sídlisku.  

POZOR blíži sa koniec fotosúťaže 
mestskej časti v roku 2011.

Posledná možnosť zapojiť sa a vyhrať hodnotné ceny


