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zosamosprávy
100 dní vo funkcii starostu

Starosta Ladislav Lörinc má za sebou prvých 100 dní vo svojej funkcii. Aké boli začiatky jeho úradovania, čo ho ako starostu najviac prekvapilo a aké
investície sa mu už podarilo rozbehnúť Vám prezradí v nasledujúcom rozhovore.
Aké boli prvé dní po nástupe do funkcie
starostu?
Náročné. Prebral som úrad a zodpovednosť
za 30 ľudí a zároveň kompetencie, ktoré majú
vplyv na 25tisíc obyvateľov mestskej časti.
Najviac ma zaskočila zbytočná byrokracia
a zastarané procesy na miestnom úrade, ktorý
bol v období môjho nástupu nefunkčný. Mám
však šťastie na veľmi skúsený kolektív ľudí
okolo seba, ktorí sú tu už dlhé roky a dokážu
svoju prácu vykonávať bez ohľadu na to, kto
je vo vedení. Zároveň mi veľmi pomohlo
to, že som bol predtým 8 rokov miestnym
poslancom a poznal som problémy sídliska.
Ako vyzerá bežný deň starostu Ladislava Lörinca a ako ho môžu
obyvatelia kontaktovať?
S akými najväčšími problémami ste sa po
Zvyčajne vstávam o siedmej ráno. Pred príchodom do práce si dám ešte okruh
prevzatí úradu stretli?
v nejakej časti sídliska, aby som skontroloval v akom je stave, či je upratané
Jednoznačne to bol nefunkčný server na miestnom úrade, ktorý bol v novembri
a podobne. Po príchode do práce podpisujem, čo je potrebné a čo ma čaká
napadnutý hackerom a jeho dôsledky nás trápia dodnes. Prišli sme o všetky
na stole. Následne mám stretnutia či naplánované porady, aby sme si rozdelili
údaje a dáta od júna 2017, komplet registratúra, podania občanov, evidencia
prácu. Z úradu odchádzam väčšinou okolo piatej – šiestej večer, no práca
majetku, účtovníctvo, prehľad čerpania rozpočtových položiek. Jediné, čo
zatvorením dverí v kancelárií u mňa nekončí. Po príchode domov sa snažím
ostalo zachované, sú mzdy pracovníkov.
reagovať na všetky správy, ktoré som počas dňa nestihol vybaviť alebo mám
Ďalším problémom bol absolútne nepripravený rozpočet na tento rok. To,
ešte ďalšie stretnutia a rokovania. Najjednoduchší spôsob ako ma môžu
čo býva zvykom, že jeho príprava sa začína už na jeseň predošlého roka, tu
obyvatelia kontaktovať je, keď mi napíšu email, správu na Facebooku alebo mi
bohužiaľ neplatilo. Nehovoriac o spôsobe odovzdania úradu hodením kľúčov
zavolajú. Aj svojim zamestnancom som povedal, aby mali proklientský prístup.
na stôl. Komunikácia s bývalým starostom nebola žiadna a jediné, čo nám
Zrušil som hodiny určené pre verejnosť u starostu, treba zavolať, dohodnúť sa,
odovzdal boli kľúče od kancelárie a zápisnica z poslednej porady. Nad takým
a ak som na úrade a časovo k dispozícií, rád privítam každého kto má záujem
správaním sa však musíte povzniesť a nezabúdať na cieľ, ktorý ste si dali – a to
o osobné stretnutie.
posunúť sídlisko vpred, za každých okolností.
Aké investície chystáte ešte v tomto roku?
Ako hodnotíte funkčnosť miestneho úradu v súčasnosti?
Snažíme sa o to, aby investície mestskej časti reflektovali najmä požiadavky
Miestny úrad je plne funkčný od 1.apríla, a to tak po technickej ako aj
obyvateľov. Oni sú tou najpodstatnejšou zložkou sídliska, a ich problémy
personálnej stránke. Začiatkom marca sme zmenili organizačnú štruktúru
musia byť našou prioritou. Investovať chceme aj do zlepšenia parkovania na
a pribudlo nám 9 nových zamestnancov. Na všetky pozície sme robili
sídlisku, a to výstavbou nových parkovacích miest či vytlačením dodávok
transparentné výberové konania. Mám veľkú dôveru a nádej v tím, ktorý sa na
spred obytných zón. Chystáme sa taktiež obnoviť športovo-rekreačný areál
úrade vytvoril. Verím, že obyvateľom dokážeme spoločne zabezpečiť kvalitný
v Drocárovom parku a sprevádzkovať v ňom tenisové ihrisko tak, aby sa tam
servis a služby. Zároveň sme ako prvá mestská časť v Košiciach mali komplet
mohol hrať tenis už v tomto roku.
funkčné vedenie, teda prednostu a zástupcu starostu.
Zároveň pripravujeme projekty a koncepčné materiály na to, aby sme vedeli
zabezpečiť bezbariérové sídlisko, máme tam koncepciu pešieho pohybu
Ktoré ciele a do akej miery sa vám už podarilo zrealizovať?
a koncepciu zelene ako strategické dokumenty, ktoré nám ukážu smerovanie
Okrem zmeny organizačnej štruktúry a samotnej atmosféry na úrade, by
v týchto oblastiach. Pripravujeme projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu
som vyzdvihol niekoľko investícií, ktoré sme už rozbehli. Spustili sme
fontány, ideálne formou medzinárodnej architektonickej súťaže, aby sme sa
mimoriadnu deratizáciu, ktorá bola vykonaná v troch termínoch. V porovnaní
v budúcnosti vedeli uchádzať o eurofondy alebo externú formu financovania.
s predchádzajúcimi rokmi, sme na ňu navýšili finančné prostriedky v celkovom
Pripravili sme takisto dve žiadosti o príspevok na kamerové systémy, ktorými
objeme 10 tisíc eur. Pripravili sme ambiciózny rozpočet, ktorý odsúhlasilo
by sme zvýšili bezpečnosť na sídlisku.
miestne zastupiteľstvo, vyčlenili sme v ňom 100tisíc eur na modernizáciu
Ak sa chcete dozvedieť viac o dianí v mestskej časti sledujte:
detských ihrísk. Začali sme rokovania s mestom Košice a spoločnosťou KOSIT
www.mckvp.sk alebo Facebook fanpage:
a.s. o odvoze odpadu a polopodzemných kontajnerov a takisto ohľadom
https://www.facebook.com/MESTSKACASTKVP
rekonštrukcie cesty Jána Pavla II. Začali sme riešiť aj problematiku bezpečných
https://www.facebook.com/lorincladislav
priechodov pre chodcov. Zároveň sme odštartovali sériu spoločných stretnutí s
Mgr. Ivana Padová
obyvateľmi sídliska, aby sme vedeli čo ich trápi, čo by radi zmenili alebo uvítali.
špecialista PR a marketing

Z vašich otázok v mesiaci marec/apríl
vyberáme:

Aké témy trápia
KVP-čkárov?
Prinášame vám novú rubriku, v ktorej sa dozviete, aké témy vyvolali
na našom sídlisku najväčšiu diskusiu za posledné obdobie.
Vaše podnety sú pre nás dôležité, pretože na základe nich vieme,
čo vás trápi. Sme radi, že reagujete a spoločne sa podieľate
na zlepšení mestskej časti.
Pýtajte sa, čo vás zaujíma a my odpovieme.
Vaše podnety posielajte na redakcia@mckvp.sk

Peter: „Ako je to s pitnou vodou na KVP? Je pravda, že obsahuje život a zdravie
ohrozujúce množstvá škodlivých látok (predovšetkým arzénu a antimónu)?
Odpoveď MČ: Mestská časť nechala na základe videa šíriaceho sa na sociálnej
sieti preveriť stav a kvalitu našej pitnej vody u viacerých kompetentných
orgánov.
Zo stanoviska VVS: ...“Pitná voda z vodovodu distribuovaná spoločnosťou
VVS, a.s. odberateľom na KVP spĺňa prísne normy a štandardy platné pre celú
Slovenskú republiku a takisto pre všetky členské krajiny Európskej únie. pitná
voda distribuovaná verejným vodovodom VVS, a.s. spĺňa všetky kritériá stanovené
vyhláškou MZ SR č. 247/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej
vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri
zásobovaní pitnou vodou. VVS, a.s. prísne dbá na ochranu zdravia obyvateľstva.
Kvalitu pitnej vody okrem VVS, a.s. kontrolujú príslušné Regionálne úrady
verejného zdravotníctva.“
Mária: „Ako pokračuje rekonštrukcia cesty Jána Pavla II.? Dočkáme sa jej
niekedy.“?
Odpoveď MČ: Táto cesta nie je v správe mestskej časti ale mesta Košice a to
má zodpovednosť starať sa o svoj majetok. Spolu s poslancami, ktorí sú za KVP
v mestskom zastupiteľstve, sme už pánovi primátorovi deklarovali požiadavku
na rekonštrukciu tejto cesty. Bol sa na ňu aj osobne pozrieť, a prisľúbil riešenie.
Je však nutné povedať, že jej oprava sa pohybuje na úrovni zhruba 800 tisíc
eur, s výmenou podložia sa to môže vyšplhať cez jeden milión eur, čo je veľmi
vysoká položka, a my si to uvedomujeme. Rekonštrukcia je však nevyhnutná,
a my sa budeme snažiť o to, aby bola zrealizovaná čo najskôr.

zosamosprávy
Čím sa zaoberalo miestne
zastupiteľstvo?
Vo štvrtok 25.4.2019 sa uskutočnilo v poradí IV. miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Košice-Sídlisko KVP. Na programe bolo 15 bodov, miestni
poslanci sa zaoberali napríklad aj:
Informáciou o založení občianskeho združenia: Založením O.Z.-zko,
by sa mohla mestská časť uchádzať o verejné zdroje z rôznych dotačných
a grantových sfér. Hlavným dôvodom je to, že mestská časť nemá veľa možností
ako sa zapojiť do verejných výziev, pretože jej to štatút nedovoľuje. Založením
takejto organizácie by sa mohol rozvíjať život na sídlisku vo viacerých
oblastiach.
Prerozdelením finančných prostriedkov od mesta Košice v sume
20 tisíc eur: Z mesta Košice získalo KVP tak ako aj iné veľké mestské časti
20-tisíc eur prostredníctvom účelového transferu. Tieto peniaze poputujú na:
- Kosbu, orezy zelene a hrabanie lístia - 8.000€
- Opravy a vysprávky chodníkov - 5.000€
- Čistenie vpustov a osadenie kalových košov - 5.000€
- Platby za odvoz odpadu (veľkokapacitné kontajnery) - 1.000€
- Podpora športových aktivít - 1.000€
Prednesená bola aj správa kontrolórky a informácia o založení nového
poslaneckého klubu. Najbližšie sa miestni poslanci stretnú na rokovaní
27.6.2019.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

Ako prvá mestská časť sme
schválili stratégiu podpory
rozvoja dobrovoľníctva

Miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo na svojom poslednom rokovaní
aj stratégiu dobrovoľníctva KVP. Aký je jej význam a prečo je dôležitá?
Angažovanie sa v dobrovoľníctve je možné považovať za určitú súčasť
životného štýlu. Špeciálne prínosy má vykonávanie dobrovoľníckej činnosti
pre samotného človeka, ktorý sa do takejto činnosti zapojí. Pri vykonávaní
rôznych aktivít získava nové zručnosti a skúsenosti, zoznámi sa s novými ľuďmi,
miestami či kultúrami, je často konfrontovaný so spoločenskými problémami
a výzvami, ale aj rôznorodosťou, odlišnosťou, inými životnými podmienkami,
či spôsobom života. Tieto aspekty dobrovoľníckej práce predstavujú dôležité
prínosy pre odborný a osobnostný rozvoj dobrovoľníka. Dobrovoľníctvo
posilňuje sebadôveru, prináša nové podnety a motivácie do života, zapája
skupiny, ktoré sa môžu cítiť na okraji spoločnosti či spoločenského záujmu.
Dobrovoľníci získavajú pocit dôležitosti, zmysluplnosti a hodnoty vlastnej
práce, darovaného času a úsilia. Dobrovoľníctvo tak vytvára prínos pre širšiu
skupinu ľudí a prispieva k budovaniu solidarity v spoločnosti založenej na
angažovanosti jednotlivca.
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP je mestskou časťou, v ktorej je možné
realizovať veľké množstvo aktivít, ktoré majú dobrovoľnícky charakter.
Je, preto hodné a žiaduce mať dokument, ktorý si stanoví základný cieľ a bude
možné kvantifikovať dosiahnuté výsledky či vynaložené úsilie.
Cieľom stratégie – reagujúc na pomerne nízku osvetu a propagáciu
dobrovoľníctva na verejnosti, je tvorba politiky v oblasti dobrovoľníctva
založenej na skutočnom poznaní tohto fenoménu. Prepojenie výskumu,
politiky a praxe je základom pre koncepčné riešenie dobrovoľníctva v MČ
Košice – Sídlisko KVP, vytvorenie udržateľného systému jeho financovania
a rozvoja do budúcnosti.
Sledujúc trend zvyšujúcej sa úlohy dobrovoľníctva pri budovaní lokálnych
spoločenstiev, predkladaná stratégia má za cieľ spracovanie strednodobej
prognózy (obdobie rokov 2019 až 2023) vývoja dobrovoľníctva na území
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP spolu s identifikovaním odporúčaní
pre tvorbu dobrovoľníckej politiky a vytvorenie pro-dobrovoľníckej kultúry.
Vychádzajúc z 3 základných priorít, 8 špecifických cieľov a 22 opatrení
je výsledkom 21 cieľov.
Snahou je aj to, aby dobrovoľníctvo bolo vnímané ako hodnotná a oceňovaná
činnosť. Je potrebné zmeniť negatívny predsudok, že dobrovoľnícka práca
je forma práce zadarmo bez pozitívnych výsledkov.
Mgr. Marián Horenský, PhD.
poslanec miestneho zastupiteľstva
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Predstavujeme vám sociálnu
a zdravotnú komisiu

V každom vydaní nášho občasníka vám prinesieme prehľad fungovania
našich komisií, tento raz by sme vám radi predstavili kompetencie a zloženie
Sociálnej a zdravotnej komisie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice
– Sídlisko KVP.
Sociálna a zdravotná komisia sa zaoberá hlavne riešením sociálnych
problémov na našom sídlisku. Predmetom jej záujmu sú rôzne skupiny
obyvateľov, najčastejšie seniori, deti a mladí ľudia, ktorí sa ocitli v sociálnej
či v hmotnej núdzi.
Komisia pracuje v zložení troch poslancov miestneho zastupiteľstva
a desiatich členov - neposlancov. V tomto volebnom období bola miestnym
zastupiteľstvom zvolená za predsedníčku komisie Iveta Adamčíková a za
podpredsedníčku Marta Sidorjaková. Členom komisie je poslanec Milan
Pach. V tejto komisii pracujú neposlanci Alžbeta Bukatová, Mária Neveziová,
Ingrid Dobošová, Iveta Zelinková, Agáta Grančičová, Vladislav Klein, Jolana
Šuleková, Beáta Ruszinyáková, Šimon Bednár a Alžbeta Kabátová. Zasadnutie
komisie sa spravidla uskutočňuje raz mesačne.
Náplňou činnosti komisie je predovšetkým:
- prejednávanie žiadostí o jednorazové dávky v hmotnej núdzi s odporúčacím
charakterom pre starostu
- participácia na organizovaní nízko prahových – komunitných podujatí pre
obyvateľov sídliska
- prijímanie uznesení s odporúčacím charakterom pre miestne zastupiteľstvo
- podieľanie sa na tvorbe rozpočtu v sociálnej oblasti
Členovia komisie participujú aj na tvorbe plánu podujatí v rámci sociálnej
oblasti i na samotnej realizácii podujatí, ktoré majú komunitný charakter.
Podarilo sa nám už napríklad zrealizovať: Zbierku šatstva, trvanlivých potravín
a hygienických potrieb. Máme za sebou aj podujatie Míľa pre mamu či Deň
matiek. V priebehu tohto roka ešte chystáme ďalšie zbierky, súťaž o najkrajší
bytový dom a jeho okolie, oslavu mesiaca úcty k starším alebo viazanie
adventných vencov.
Členovia komisie s ohľadom na dlhoročné pracovné skúsenosti či už
v profesionálnej alebo dobrovoľníckej oblasti, majú záujem participovať
na zlepšovaní životných podmienok jednotlivých znevýhodnených skupín
obyvateľov na našom sídlisku.
Iveta Adamčíková
predsedníčka komisie
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zoživotasídliska

Tanečná skupina LADY LINE
reprezentovala mestskú časť
Členky Denného centra mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, ktoré
tancujú pod názvom LADY LINE sa v piatok (15.3) zúčastnili celomestskej
akcie spevákov, tanečníkov a recitátorov. V košickom Kulturparku
v rámci prehliadky „SENIORSKÁ HVIEZDA,, reprezentovali mestskú časť
a zatancovali choreografiu pod názvom LATINA plus na skladby Bosa Nova,
Tango Cabalero a Amigo.
Ďakujeme všetkým členkám LADY LINE pod vedením Ing. Anny Hókovej
za dôstojnú reprezentáciu našej mestskej časti.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

Máme za sebou ďalší úspešný
Turnaj o pohár mestskej časti
vo florbale

MČ v spolupráci so Základnou školou Drábová 3 zorganizovala v stredu
(17.4) „Turnaj o pohár Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP vo florbale“ pre žiakov
1. stupňa základných škôl. Podujatie má v mestskej časti už viac ako 10-ročnú
tradíciu a medzi školami je veľmi obľúbené.
„Žiaci si to doslova pýtajú a nevedia sa dočkať kedy bude ďalší turnaj. Vnímajú
to ako motiváciu pracovať na sebe, zlepšovať sa. Takéto podujatia vo všeobecnosti
rozvíjajú skupinovú prácu medzi deťmi, ktoré si musia uvedomiť, že ťahajú za jeden
spoločný koniec, čo je dnes veľmi dôležité. Zároveň sa viac angažujú v podobných
mimoškolských a pohybových aktivitách, a to vnímam ako pozitívny odkaz“
skonštatoval učiteľ telesnej výchovy ZŠ Drábová3 Pavol Vámos.
Výsledky turnaja nájdete na našom webe - http://www.mckvp.sk/
obcan/podujatia/1000159/
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

V knižnici si spoločne zmerali
sily mladí i tí skôr narodení

V utorok (26.3) zorganizovala MČ v spolupráci s Verejnou knižnicou
Jána Bocatia na Hemerkovej ulici súťažno-zábavné podujatie pod názvom
„Popoludnie v knižnici pre seniorov a deti.“ Ústrednou témou akcie bola „Kniha“.
Svoje „sily“ a vedomosti v jednotlivých súťažiach si zmerali seniori i deti zo ZŠ
Janigova pod vedením RNDr. Valérie Šmajdovej.
Súťažilo sa v 4-och zmiešaných družstvách. Do súťaže sa aktívne zapojil
aj starosta mestskej časti Ladislav Lörinc a poslanci miestneho zastupiteľstva
Iveta Adamčíková a Marián Horenský.
Mgr. Alica Schützová
vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu

Aj mestská časť podporila
Deň narcisov

Dobrovoľníci z Ligy proti rakovine navštívili pri príležitosti Dňa narcisov
vo štvrtok (11.4) aj Miestny úrad mestskej časti - Košice Sídlisko KVP, kde
ich privítal zástupca starostu Roman Matoušek a prednosta úradu Miroslav
Michalus. Do zbierky sa zapojili aj zamestnanci úradu a dobrovoľným
finančným príspevkom tak prispeli na pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú.
Tešíme sa, že sme mohli aspoň takýmto spôsobom vyjadriť spolupatričnosť
onkologickým pacientom a veríme, že aj vďaka našej podpore pomôžeme Lige
proti rakovine k realizácií jej plánovaných projektov.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

Po rokoch sme obnovili tradíciu
a ocenili prácu učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenila MČ vo štvrtok (4.4) prácu pedagógov
a riaditeľov základných a materských škôl pôsobiacich na sídlisku KVP.
Ocenenia za tvorivú a obetavú prácu si prevzali z rúk starostu Ladislava
Lörinca ako i jeho zástupcu Romana Matoušeka, ktorí nežné pohlavie potešili
aj symbolickým kvietkom. Starosta v úvode svojho príhovoru vyzdvihol
učiteľskú profesiu a vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa podieľajú na výchove
našich detí.
Atmosféru podujatia prišli spríjemniť deti z MŠ Cottbuská 34, ktoré
si pripravili milé vystúpenie a všetkým vyčarili úsmev na tvári. Zástupcovia
škôl sa zhodli na tom, že takéto ocenenia sú pre nich motiváciou do ďalšej
práce. „Je to také povzbudenie, že vaša práca má zmysel, a stojí za to ju stále
rozvíjať. Zároveň to ocenenie vnímam ako veľkú zodpovednosť. Veľmi si vážim,
že mestská časť to pre nás všetko pripravila a takýmto spôsobom nám urobila krajší
deň,“ uviedla jedna z učiteliek.
Spolu s vedením MČ ako i poslancami sa pri chutnom obede porozprávali
aj o možnostiach ďalšej spolupráce.
Zoznam ocenených pedagógov a škôl nájdete na našom webe – http://
www.mckvp.sk/obcan/podujatia/1000147/
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

Počuli ste už o ,,Čaviarničke“?

Základná škola Drábová 3 na
sídlisku KVP je známa svojim jedinečným
projektom, a to tzv. Čaviarničkou, ktorú si
tam sama zriadila. Učitelia, žiaci a rodičia si
v nej môžu počas prestávok či rodičovských
združení pochutnať na dobrom koláčiku,
horúcej čokoláde alebo teplom čaji.
Čaviarničku prišiel v piatok (22.3)
podporiť aj starosta mestskej časti Ladislav
Lörinc, ktorému sa tam veľmi páčilo. „Tento
skvelý projekt je zaujímavý tým, že si študenti
skúsia aj bežnú prax, od prípravy až po
samotný predaj, rovnako pracujú s peniazmi,
keďže sladká ponuka je za symbolické - no reálne sumy. Automaty na chladných
chodbách tak vymenili za príjemne prostredie a stále novú ponuku,“ skonštatoval.
Koláče a všetko, čo je v ponuke pripravujú rodičia a učiteľky, vyzbierané
peniaze putujú pre Občianske združenie Lampášik, ktoré funguje pri
ZŠ Drábova.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

zoživotasídliska
Na sídlisku odštartovala séria
spoločných stretnutí
s obyvateľmi
O rozvoji a budúcnosti sídliska ako i témach, ktoré majú zlepšiť kvalitu
bývania na sídlisku KVP diskutovali obyvatelia mestskej časti spolu s jej
vedením v utorok (26.3) a (23.4) vo Výmenníku na Wuppertálskej ulici. Prvé
stretnutie sa nieslo vo všeobecnom duchu, kde zúčastneným hosťom starosta
priblížil prácu miestneho úradu ako i jeho fungovanie po prvých týždňoch od
nástupu do svojej funkcie. Druhé stretnutie už bolo tematicky zamerané na
detské ihriská a koncepciu ich rozvoja na sídlisku.
Na oboch stretnutiach mali zastúpenie všetky vekové kategórie. Zúčastnení
upozornili na rôzne problémy, ktoré ich na sídlisku trápia. Ide napríklad
o venčoviská, čistotu, parkovanie alebo otázku participatívneho rozpočtu.
Témou najbližšieho stretnutia, ktoré sa uskutoční 21.mája bude práve
problematika parkovania. Postupne by sa však malo diskutovať aj o ďalších.
MČ sa rozhodla organizovať tieto stretnutia s obyvateľmi raz mesačne.
Starosta zdôraznil, že na zlepšovaní života na sídlisku sa môže podieľať naozaj
každý. „Uvítame každú snahu zo strany obyvateľov, akýkoľvek nápad, myšlienku,
pripomienku či drobnú pomoc, ráta sa všetko. Najdôležitejšou časťou sídliska
sú práve ľudia a my chceme, aby sa aktívne podieľali na jeho tvorbe. Práve z tohto
dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať sériu spoločných stretnutí pod názvom –
Spoločný plán, aby sme s nimi pravidelne diskutovali o tom, čo ich trápi, čo by radi
zmenili alebo uvítali,“ skonštatoval Ladislav Lörinc.
Buďte súčasťou týchto stretnutí a vyjadrite svoj názor. Spoločne toho
dokážeme viac.
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Obyvatelia sú proti výstavbe
na Wuppertálskej ulici
Plánovaná bytová výstavba medzi Wuppertálskou a Topasovou ulicou
vyvolala na sídlisku KVP v stredu (3.4) ďalšie protestné zhromaždenie.
Desiatky obyvateľov prišli vyjadriť svoju nespokojnosť. Podporili ich
aj zástupcovia mestskej časti, ktorí so zámerom developera rovnako nesúhlasia.
MČ má však v danej veci iba odporúčací charakter, rozhodujúce je stanovisko
mestského zastupiteľstva. To sa na svojom poslednom zasadnutí zaoberalo
touto témou a petíciou, ktorú podali obyvatelia sídliska proti forme a schváleniu
vyrovnania reštitučného nároku cirkvi. Na základe prijatého uznesenia
dá mesto Košice preveriť, či v súvislosti s výmenou pozemkov medzi mestom
a Rímskokatolíckou cirkvou nebol porušený zákon alebo či verejne činná
osoba nezneužila svoje právomoci. V rozsahu svojich kompetencií avizovala
MČ, že urobí maximum pre obhajobu záujmov občanov. K plánovanému
projektu zaujala negatívne stanovisko.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

Mgr. Art. Mišo Hudák
vedúci oddelenia stratégie a rozvoja

Materská škola Cottbuská
vyzýva k dobrovoľníctvu
Vyčistili sme si sídlisko
a vyzbierali viac
ako 200 vriec odpadu
Aj tento rok MČ zorganizovala dobrovoľnícku akciu s názvom Deň
čistého KVP. Podporiť ju prišlo v sobotu (6.4) viac ako 100 ľudí. Vyčistili
okolie nákupných centier, detské ihriská, autobusové zastávky, areály škôl
ale i okrajové časti sídliska. Najmladšia účastníčka podujatia nemala ani rok,
najstaršia cez 70.
Novinkou tohto ročníka boli eko misky a poháre, ktoré boli použité na
občerstvenie účastníkov. V rámci podujatia sa osadzovali aj vtáčie búdky
ako sprievodná aktivita. Dňa čistého KVP sa zúčastnili aj rôzne organizácie,
občianske združenia a školy pôsobiace na sídlisku. Táto akcia bola opäť
dôkazom toho, že pre dobrú vec sa vieme ako komunita spojiť.
Všetkým zúčastneným ĎAKUJEME! aj vďaka vám budeme mať krajšie
a čistejšie sídlisko!
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

Mesto Košice získalo titul Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva pre
rok 2019. Do činnosti dobrovoľníctva sa aktívne zapojila aj MŠ Cottbuská 34
s cieľom ozrejmiť širokej verejnosti význam dobrovoľníctva. Chceme zviditeľniť
prácu ľudí, ktorí nezištne pomáhajú pri starostlivosti o životné prostredie, pri
skrášľovaní nášho okolia a tiež prostredia na školskom dvore MŠ.
Spolu s rodičmi detí organizujeme každoročne brigádu na školskom
dvore, ktorý sa spoločnými silami snažíme skrášliť. Našou snahou je zároveň
motivovať aj naše deti k dobrovoľníckej činnosti. Aj tento rok sa do tejto
akcie zapojili zamestnanci MŠ a tiež šikovné ruky rodičov, ktoré osviežili
novými nátermi drevené lavičky, vonkajšie preliezačky, prekopávali piesok
v pieskoviskách, vyhrabávali trávnaté plochy, ošetrovali stromy na školskom
dvore, sadili ovocné stromy a kríky.
Kde sme ich získali? MŠ Cottbuská sa zapojila do súťaže „ZÁHRADA“, kde
sa nám za pomoci všetkých priateľov školy podarilo vysúťažiť ovocné stromy
a kríky, ktoré rodičia vysadili na školskom dvore. Plody z vysadených stromov
slúžia pre naše deti, ktoré si na nich môžu kedykoľvek pochutnať.
Prečo podporujeme dobrovoľníctvo? Je predsa dôležité, aby deti spoznávali
prírodu na vlastné oči – pod korunami stromov.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za pomoc, a to práve v tomto roku,
kedy sú Košice Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva.
Zlata Antaliková
riaditeľka MŠ Cottbuská 34
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parkovanie
Meníme pravidlá parkovania pre dodávky na sídlisku

Problém s nákladnými vozidlami, ktoré zaberajú parkovacie miesta trápi MČ
už dlhodobo. Áut na sídlisku vo všeobecnosti pribúda, no miest na parkovanie
je čoraz menej. Prvým krokom vedúcim k zlepšeniu tejto situácie je vytlačenie
dodávok z obytných zón. Zámer, ktorého projektová dokumentácia bola
pripravená už v roku 2016 naberá v súčasnosti reálne kontúry. Pre nákladné
vozidlá dlhšie ako päť metrov, to znamená obmedzenie parkovania na sídlisku
v čase od 16:00-7:00 hod. „Takýmto spôsobom uvoľníme približne 130 parkovacích
miest priamo pred blokmi. Zároveň tým na viacerých lokalitách sprístupnime
prejazd záchranných zložiek, ktorý bol tými vozidlami obmedzený. Samozrejme,
myslíme aj na majiteľov dodávok a snažíme sa nájsť riešenie vyhovujúce pre obe
strany. Musím však zdôrazniť, že dodávky a kamióny v obytných zónach nemajú
naozaj, čo hľadať,“ uviedol starosta Ladislav Lörinc.
Samospráva má v pláne zriadiť záchytné parkovisko pre dodávky
na existujúcom parkovisku pod kostolom. Situáciu by mali monitorovať
bezpečnostné kamery. Ako upresnil starosta: „Radi by sme namaľovali čiary
a vyznačili bezpečné prechody pre chodcov po parkovisku a ku kostolu. Osadenie
kamier je pridanou hodnotou, ktorá by mala byť zároveň motiváciou pre majiteľov
dodávok v dodržiavaní pravidiel parkovania.“
Projekt vytlačenia dodávok spred obytných zón je aktuálne schválený
krajským dopravným inšpektorátom a mestom Košice, ktoré sme požiadali
o financovanie osadenia značiek a zriadenia parkovacej zóny. V prípade,
že mesto odmietne spolufinancovať túto aktivitu, vyčlenia sa peniaze
z vlastných zdrojov. „S osadzovaním značiek by sme chceli začať v priebehu
letných mesiacov, keďže je dovolenkové obdobie a motoristov bude na cestách
menej. Projekt by mal na začiatku fungovať v tzv. prechodnom období, to znamená,
že vodičov chceme v spolupráci s mestskou políciou na zmeny najprv pripraviť, nie
je cieľom ich za porušenie hneď pokutovať. Projekt by sme chceli naplno spustiť
na jeseň tohto roka, kedy by už nezodpovední vodiči niesli za porušene aj dôsledky
a boli by riadne pokutovaní,“ vysvetlil.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

Parkovanie na chodníkoch a iných
spevnených plochách je nebezpečné
a my ho nebudeme tolerovať
Aj napriek dlhodobo ťažkej
a komplikovanej situácii
s parkovaním osobných áut
v každom obvode a každej
ulici sídliska KVP, je opäť
nevyhnutné zdôrazniť, že
odstavenie auta na chodníku
nie je riešením. Naopak,
prináša ďalšie problémy
a konfliktné situácie.
Pre
seniorov,
rodičov
s kočiarmi či imobilných
občanov sú autá stojace
na chodníku obmedzením a častokrát aj ťažko zdolateľnou prekážkou. To platí
aj pre prejazd záchranných zložiek, ktoré by nemali bojovať s prístupom k miestu,
v ktorom majú zasahovať. Každá prekážka na komunikácii alebo prístupových
koridoroch spomaľuje a zmenšuje efektivitu zásahov, ktoré v prípade vážnych
udalostí, akými sú napríklad požiare, ťažké zdravotné stavy občanov, rátajú
s každou minútou a sekundou času. Bezpečnosť ľudí je na prvom mieste
a chodec je v našej mestskej časti najväčšou prioritou, preto prosíme, myslite
na to pri vašom parkovaní, nedodržanie pravidiel nebudeme tolerovať.
Mgr. Art. Mišo Hudák
vedúci oddelenia stratégie a rozvoja

PRIPOMÍNAME:

94/2004 Z.z.
Vyhláška ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri
užívaní stavieb
§ 82
Prístupová komunikácia
(1) Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m
od stavby a od vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah; ak prístupová
komunikácia vedie k rodinnému domu, táto vzdialenosť môže byť najviac
50 m.
(2) Prístupová komunikácia podľa odseku 1 nemusí byť vybudovaná
k samostatne stojacej stavbe, ak náklady na jej vybudovanie by boli neúmerne
vysoké alebo ak sa nachádza v ťažko prístupnom mieste alebo na odľahlom
mieste.
(3) Prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej
únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN;
do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh.
(4) Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku
najmenej 3,5 m a výšku najmenej 4,5 m.
(5) Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako
50 m musí mať na konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie
vozidla.
§ 83
Nástupná plocha
(1) Nástupná plocha nemusí byť vybudovaná pre stavby,
a) ktoré majú požiarnu výšku najviac 9 m,
b) v ktorých sú zriadené vnútorné zásahové cesty,
c) v ktorých nemožno viesť zásah z vonkajšieho priestoru stavby,
d) v ktorých sú všetky priestory bez požiarneho rizika,
e) ku ktorým nemusí viesť prístupová komunikácia.
(2) Nástupná plocha musí
a) byť široká najmenej 4 m,
b) mať sklon najviac 2 %,
c) mať únosnosť rovnakú ako prístupová komunikácia, najmenej
na jednorazové použitie,
d) byť trvale voľná a označená dopravnou značkou ZÁKAZ STÁTIA,
e) byť napojená na prístupovú komunikáciu.
(3) Nástupná plocha musí byť umiestnená pozdĺž priečelia stavby alebo kolmo
k priečeliu stavby tak, aby
a) bol možný zásah mobilnou hasičskou technikou do každého požiarneho
úseku priliehajúceho k priečeliu,
b) vzdialenosť každého miesta v stavbe bola najviac 40 m od najbližšieho
otvoru v priečelí, ku ktorému je prístup pomocou prostriedkov požiarnej
ochrany alebo hasičskej techniky; tento otvor musí mať šírku najmenej 0,8 m
a výšku najmenej 1,2 m.
Mgr. Art. Mišo Hudák
vedúci oddelenia stratégie a rozvoja

čistotaapravidelnáúdržba

Od 1.apríla sme obsadili pozíciu správcu technických zariadení, ktorý sa
tejto úlohy zhostil naozaj šikovne a každým dňom prispieva k tomu, aby sa
nám na sídlisku žilo krajšie a lepšie. Sme veľmi radi, že konečne máme na tejto
pozícií zodpovedného a usilovného človeka, čo znamená, že si vieme ďalšie
veci spravovať vo vlastnej réžií. Na čistote sídliska však musíme spolupracovať
všetci, je to vizitka toho, ako sa správame k našej prírode a životnému prostrediu.
Žiaľ, pri stanoviskách pre kontajnery na komunálny a triedený odpad sa často
objavuje aj objemný odpad, ktorý tam nepatrí. Pri likvidovaní nadrozmerných
nepotrebných vecí, by sme mali postupovať v súlade so zákonom o odpadoch
a všeobecne záväzným nariadením mesta Košice.
MČ na likvidovanie takýchto „skládok“ vynakladá nemalé prostriedky,
ktoré by mohli byť využité efektívnejšie napr. na realizáciu, opravu
či doplnenie nových zaujímavých prvkov na detské ihriská. Okrem toho, že
likvidácia takéhoto odpadu je finančne náročná, Vám chceme pripomenúť, že
občan, ktorému patril vyhodený odpad, sa dopustil priestupku a môže mu byť
uložená pokuta až do výšky 1.500,-€ (Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Košice č. 168 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Košice).
Pri separovaní domového odpadu sa často dopúšťame drobných chýb
a nedostatkov, ktoré následne zvyšujú náklady na jeho likvidáciu. Pre
usmernenie sme pripravili nasledovnú tabuľku, ktorá presne vymedzuje druh,
ktorý patrí do jednotlivých nádob.
Všetci chceme mať ukážkovo čisté sídlisko, no ukážkové musí byť najprv
naše správanie sa k tejto problematike. Buďme zodpovednejší k našej prírode,
pretože je to v prvom rade o nás, o ľuďoch.

Ing. Jaromil Čop
vedúci oddelenia výstavby a majetku

Problémy bezdomovcov v riešení
Na uliciach nášho sídliska vidíme často posedávať na lavičkách osoby pod
vplyvom alkoholu. Naša mestská časť dlhodobo hľadá riešenia ako zlepšiť
túto situáciu. Okrem práce v teréne, sme začali aj šetreniami zameranými na
mapovanie pohybu bezdomovcov a ich potrieb. Z tých vyplynulo, že mnohí
obyvatelia sídliska, ktorí posedávajú na lavičkách či konzumujú alkohol na
verejnosti nie sú bezdomovcami, ale bývajú vo svojich bytoch.
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Aké kroky vykonáva mestská časť v rámci tejto problematiky?
- Poskytuje bezplatné sociálne poradenstvo, v rámci ktorého je nápomocná pri
vybavovaní osobných dokladov, sociálnych dávok, pri hospitalizácii, prípadne
umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb.
- Prispôsobuje údržbu a výsadbu verejnej zelene tak, aby nevznikali
v prebujnených kríkoch rôzne príbytky bezdomovcov.
- Odstraňuje lokality a úkryty, o ktoré majú bezdomovci záujem.
- Spolupracuje s políciou na zvýšení kontrolnej a hliadkovej činnosti.
Čo robí mestská polícia?
- Monitoruje miesta pohybu a prespávanie sociálne neprispôsobivých občanov.
- V prípade zistenia protiprávneho konania, rieši vzniknutú situáciu v zmysle
platnej právnej úpravy.
- V prípade, že je osoba prichytená priamo pri čine alebo na základe svedectva
tretej osoby, MsP koná okamžite. (V rámci priestupkového konania je potrebné
písomné podanie vysvetlenia svedka, čo však väčšina svedkov odmieta).
- V prípade, že MsP preukáže konkrétnej osobe spáchanie priestupku, vykáže
ju z verejne prístupného miesta.
Čo môže urobiť verejnosť?
Nedávať peniaze takýmto osobám a neposkytovať im ani cigarety a alkohol.
Môžete im dať hlinený dukát, za ktorý im Arcidiecézna charita poskytne jedlo,
ošatenie alebo nocľah. Dukát si môžete zakúpiť aj v Kancelárii prvého kontaktu
Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, Košice za 0,50 eura.
Ak ste svedkami situácií, pri ktorých dochádza k znečisťovaniu verejných
priestranstiev, konzumácii alkoholu na verejnosti, obťažovaniu, alebo
sa priamo ocitnete v takejto situácii, privolajte mestskú políciu na tel. čísle 159,
alebo 0918111496. Môžete tak urobiť anonymne, ale veliteľ mestskej polície
Košice KVP Ing. Ladislav Papp odporúča, aby občan, ktorý zistí protiprávne
konanie a nahlási ho, zotrval na mieste a označil osoby, ktoré túto protiprávnu
činnosť páchali.
Mestská časť nedokáže riešiť poriadok na sídlisku bez aktívnej účasti vás,
obyvateľov sídliska. Ak sa na základe našich a vašich podnetov zintenzívni
hliadková činnosť mestskej polície opakovane na jednom mieste, vyššie
popisované osoby stratia záujem o stretávanie a zdržiavanie sa v danej lokalite.
Mgr. Alica Schützová
vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu
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infopreobčanov
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Prepieranie pieskovísk
Harmonogram prepierania piesku v pieskoviskách na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP rok 2019
Ako jedna z mála mestských častí pravidelne čistíme pieskoviská a to na základe vopred stanoveného harmonogramu, ktorý Vám prinášame – HARMONOGRAM.
Ulica

Počet
pieskovísk

Marec

Apríl

Máj

Jún

Drábova 4

1

Wurmova

1

Dénešova 31

1

Stierova 25

1

Dénešova 79

1

Bauerova - Jasuschova

3

Klimkovičova 22

2

Čordákova 24

1

18.03.

10.04.

09.05.

05.06.

Čordákova 26

1

29.03.

24.04.

22.05.

19.06.

Zombova

1

Janigova 21

1

Hemerkova 3

1

Húskova 21

1

Starozagorská 19

1

Wuppertálska

1

Pošta

1

Júl

03.07.
17.07.
31.07.

August

September

Október

November

14.08.

11.09.

09.10.

06.11.

28.08.

25.09.

23.10.

20.11.

Mária Absolonová
oddelenie výstavby a majetku

Koncepcia detských ihrísk
V osobnej aj digitálnej komunikácii sa denne stretávame s návrhmi
a požiadavkami obyvateľov na riešenie situácie konkrétnych ihrísk. Niekde
chýba tieň, inde lavička, niektoré prvky sú staré, iné sa zas netriafajú do vekovej
skupiny detí. Všetky tieto podnety poctivo zbierame a vyhodnocujeme.
Už niekoľko týždňov pracujeme na stratégii detských ihrísk.
Čo to znamená? Analyzujeme súčasnú sieť ihrísk, ich prvkov, mobiliáru,
povrchov, vhodnosti umiestnenia aj oplotenia. Ihriská od dokončenia
sídliska prešli len kozmetickými úpravami, revíziami a drobnými obnovami.
Ich možnosti sa doplnili sporadicky a väčšinou náhle a neuvážene. Veľa ihrísk
s rovnakými funkciami a prvkami sa nachádza blízko seba, ich ponuka je veľmi
monotematická a nepríťažlivá.
Radi by sme preto vytvorili koncepciu, ktorá v sebe bude zahŕňať ihriská
nielen pre najmenšie deti, ale aj školákov, mládež, dospelých či seniorov.
Uvažujeme nad rôznorodosťou ihrísk, aby ste cestou okolo nich nenarážali
na stále rovnakú ponuku prvkov, ale aby ste mohli objavovať sídlisko aj vďaka
tomu, že ihrisko na Hemerkovej ulici ponúkne odlišné možnosti ako ihrisko
na Wuppertálskej.
Musíme však pripomenúť, že dlhodobo zanedbávaná a prehliadaná časť
verejných priestorov na sídlisku KVP sa nezmení za niekoľko dní. Chceme
priniesť zmenu, ktorá bude efektívna z dlhodobého hľadiska, a to si vyžaduje
precíznu prácu a viacero postupov, na ktorých denne pracujeme. V týchto
dňoch dopĺňame koncepciu o ďalšie dáta a informácie z revíznych správ.
Problémy nám spôsobujú aj ihriská, ktoré boli vybudované v krátkom čase
za bývalého starostu a my hľadáme vhodné riešenia na ich opravu. To, že vám
záleží na stave detských ihrísk na našom sídlisku ste ukázali aj v hlasovaní
o ŽIHADIELKO, ktoré sme aj vďaka vám získali. Sme na dobrej ceste, no pri
napĺňaní jej cieľov musíme byť trpezliví.
Mgr. Art. Mišo Hudák
vedúci oddelenia stratégie a rozvoja

Spolunažívanie obyvateľov
sídliska KVP a klientov Centra
pre obnovu rodiny Dorka
V uplynulom roku sme zaznamenali vo zvýšenej miere sťažnosti obyvateľov
vzťahujúcich sa na správanie klientov centra pre obnovu rodiny DORKA.
Aby mestská časť predišla ďalším nezhodám na našom sídlisku, pozvali
sme na zasadnutie sociálnej a zdravotnej komisie riaditeľku tohto zariadenia
Jolanu Šulekovú, s ktorou sme hľadali možnosti, ako predchádzať konfliktom
v spolunažívaní.
Stretnutie prinieslo viacero opatrení, na ktorých sme sa spoločne dohodli:
• Zariadenie sociálnych služieb sa počas letných mesiacov, kedy sú
zaevidované najväčšie problémy s hlukom, pokúsi zabezpečiť pre deti
klientov, čo najviac pobytových letných táborov, aby takýmto spôsobom
trávili svoj čas zmysluplnejšie.
• Zariadenie sa bude snažiť obmedziť návštevy klientom, čím zabráni
stretávaniu sa väčšieho počtu ľudí pred centrom.
• Zamestnanci zariadenia sa aj naďalej budú snažiť o to, aby sa deti klientov
viacej hrávali na dvore centra a menej využívali verejné detské ihriská.
Takisto, aby hrávali futbal na ihriskách, ktoré nie sú v medzi-blokových
priestoroch.
• Pokračovať budú v usmernení rodičov vo východe detí, pre ktoré centrum
prevádzkuje aj samostatné kluby.
V prípade sťažností alebo návrhov na zlepšenie situácie sa môžete obrátiť
na NON STOP linku centra Dorka- 0948601022, prípadne email
riaditeľka@centrumdorka.sk.
Mgr. Alica Schützová
vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu

Máte podnet na miestny úrad
a neviete ako postupovať?

Podnety môžu obyvatelia sídliska KVP zasielať na adresy k1k@mckvp.
sk alebo na sekret@mckvp.sk. Každý podnet je následne zaregistrovaný
v podateľni a postúpený príslušnému oddeleniu na vybavenie. Vedúci
oddelenia ho pridelí zamestnancovi podľa obsahu, žiadateľ by mal odpoveď
obdržať do 30 dní od podania podnetu. Ten je možné nahlásiť aj telefonicky
na čísle 055/78 906 10 alebo osobne v Kancelárii prvého kontaktu, ktorá
je k dispozícii nepretržite. Z telefonického podnetu pracovníčka vypracuje
úradný záznam, ktorý je zaregistrovaný v podateľni a postup vybavenia
podnetu je rovnaký. Žiadateľ môže požiadať o odpoveď rôznymi spôsobmi:
telefonicky, e-mailom alebo poštou.
Vzhľadom na znížený počet pracovníkov a dlhodobé problémy so serverom,
ktoré nám zapríčinili stratu dát sa ospravedlňujeme, ak ste v minulosti odpoveď
neobdržali. Problémy sa už vyriešili a my veríme, že podnety budú vybavené
v stanovenom termíne. Na všetky, ktoré nám posielate sa snažíme odpovedať
v čo najkratšom čase. Chceme vás však poprosiť o trpezlivosť. Ďakujeme.
oddelenie stratégie a rozvoja
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Miestny úrad má novú
štruktúru a oddelenia

Zamestnávateľ,
zastúpený
štatutárnym
orgánom,
starostom,
Mgr. Ladislavom Lörincom, rozhodol s účinnosťou odo dňa 1. marca 2019
o zmene organizačnej štruktúry miestneho úradu. Rozhodnutie o zmene počtu
a názve oddelení úradu, ale najmä o ich náplni bol jedným z prvých vážnych
a koncepčných rozhodnutí nového vedenia MČ. Táto zmena vyplynula
z potreby zmeny smerovania MieÚ a napĺňania volebného programu starostu
a poslancov MČ.
Vzniklo nové Oddelenie stratégie a rozvoja, ktorého nosnou činnosťou je
tvorba koncepcie rozvoja MČ, príprava plánov investícií a aktívne vyhľadávanie
príležitostí pre získanie externých finančných zdrojov na realizáciu projektov.
Zriadené bolo aj za účelom vytvárania komunitného života na sídlisku.
Vedúcim oddelenia sa stal Mgr. Art Marián Hudák.
Do oddelenia Výstavby a majetku sa po novom zlúčili všetky činnosti
s výstavbou a územným plánom, dopravou, správou zelene, udržiavaním
a zabezpečovaním čistoty na sídlisku, ale aj so správou majetku MČ
a činnosťami bývalého podnikateľského oddelenia. Vzniklo tak silné
oddelenie, ktoré má nielen nového vedúceho – Ing. Jaromila Čopa, ale aj 5-tich
nových zamestnancov. Malo by byť definitívne minulosťou, že toto oddelenie
je slabým článkom nášho úradu.
Oddelenie Ekonomické – základ každého dobrého úradu, prešlo aj
u nás generačnou výmenou. Mladá krv prinesie nový elán do života na tomto
oddelení, ktorý tam už chýbal. Staronovou vedúcou sa stala skúsená ekonómka
Ing. Viera Háberová, ktorá má viac ako 15-násť ročnú prax vo verejnej správe.
Oddelenie Sociálnych vecí, kultúry a športu vzniklo zlúčením dvoch
referátov do jedného oddelenia. Vedúcou sa stala Mgr. Alica Schutzová. Ich
činnosť bola stále výkladnou skriňou našej práce, a my nepochybujeme, že to
tak bude aj naďalej.
Všetci noví vedúci prešli transparentným výberovým konaním na svoje
pozície. Absolvovali sme ich viac ako 100.
Týmito krokmi si sľubujeme zefektívnenie práce na našom úrade a pružnejšie
reagovanie na potreby obyvateľov tak, aby sme vám vedeli zabezpečiť funkčnú,
modernú, efektívnu a transparentnú samosprávu.

Zákaz vysádzania drevín
v ochrannom pásme

Vlani v jeseni sa v našej mestskej časti ukončili prvé tri etapy rekonštrukcie
a modernizácie teplovodného potrubia. Výmenu starého vedenia za nové,
sprevádzal aj výrub stromov a krov, ktoré zasahovali do ochranného pásma
rozvodov.
Tieto plochy boli následne zrovnané a zatrávnené, ako hladká prídomová
zeleň, ktorú bude udržiavať mestská časť prostredníctvom svojich
dodávateľov. Upozorňujeme, aby ste nevysádzali žiadne stromy ani
kríky na tieto plochy, lebo je to v rozpore so zákonom č.656/2004 Z.Z.
o energetike. Teplovod má ochranné pásmo jeden meter z každej strany
od osi potrubia, ale ochranné pásmo majú aj všetky ostatné inžinierske
siete, ako aj elektroenergetické a elektronické siete. Na voľných plochách
je možné vysadiť iba kvety, aj túto aktivitu je však potrebné konzultovať
s oddelením výstavby a majetku mestskej časti.
Za odstránené stromy a kríky už bola na vhodných miestach zabezpečená
náhradná výsadba. V tomto roku nás čaká pokračovanie modernizácie
teplovodu v okrsku KVP IV a takisto prebieha rekonštrukcia plynového
potrubia na uliciach Hemerkova, Húsková, Zombová, Starozagorská,
Wuppertálska, Dénešová, Wurmova. Práce by mali prebiehať bez väčších
obmedzení tak pre chodcov ako i motoristov. Ukončené by mali byť v októbri
tohto roka.
Mária Kopuničová
oddelenie výstavby a majetku

Ing. Miroslav Michalus
prednosta

Príspevok na stravovanie
dôchodcov v roku 2019

Mesto Košice vyčlenilo v programovom rozpočte na rok 2019 účelový
finančný príspevok na stravovanie dôchodcov. Tento príspevok poskytujú
dôchodcom jednotlivé mestské časti a je viazaný na počet odobratých
obedov. V našej mestskej časti si ho môžu dôchodcovia uplatniť na Oddelení
sociálnych vecí, kultúry a športu v kancelárii č.10 tunajšieho miestneho úradu.
Od 01.04.2019 je výška príspevku na 1 obed v závislosti od priznaného
dôchodku nasledovná:
výška dôchodku do 400,00 € príspevok – 1,00 €
výška dôchodku od 400,01 € príspevok – 0,00 €
Aby sme Vám stravovanie mohli zabezpečiť, je potrebné prísť osobne
na Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP do kancelárie č.10 s aktuálnym
výmerom o dôchodku.
Mestská časť zabezpečuje stravovanie v štyroch školách na sídlisku KVP a to
v ZŠ Drábova, ZŠ Janigova, ZŠ Starozagorská a Spojenej škole sv. Košických
mučeníkov na Čordákovej ulici. Cena obeda v školských jedálňach je 2,39 €
okrem Spojenej školy sv. Košických mučeníkov, kde je 2,46 €. Dôchodcovia sa
môžu stravovať aj v dvoch reštauračných zariadeniach v Mozaike, Trieda KVP
1, kde je výška stravnej jednotky 3,50 € a v jedálni v budove mestských lesov na
Moyzesovej 18 v Košiciach, kde zaplatíte za 1 obed rovné 3,- €. Z reštaurácie
Mozaika je možné zabezpečiť aj bezplatný dovoz stravy do domácností
imobilných občanov v rámci nášho sídliska.
Mgr. Alica Schützová
vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu

Rekonštrukcia mosta
na Moskovskej triede
V stredu (24.4) sa na sídlisku KVP začala rekonštrukcia mosta
na Moskovskej triede. Oprava bola nevyhnutná najmä pre zlý technický stav
mostnej konštrukcie a nefunkčnú hydroizoláciu. Práce sú rozdelené na dve
etapy a vyžiadali si zmeny v doprave: Cestná doprava na moste na Moskovskej
triede je v 1. etape presmerovaná do ľavej polovice (v smere na Popradskú
ulicu), kde je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch.
Obmedzenie sa týka aj chodcov, keďže v dotknutom úseku je uzatvorený
chodník na pravej strane mosta v smere na Popradskú ulicu. Čiastočné
dopravné obmedzenia sa dotkli aj Triedy KVP v úseku pod mostom. Stavebné
práce by mali byť ukončené v septembri tohto roka.
Všetkých obyvateľov prosíme o trpezlivosť a vodičov o zvýšenú opatrnosť
a dôsledné dodržiavanie dočasného dopravného značenia.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

Pokračovanie rekonštrukcie rozvodov tepla v okrsku IV.

Modernizácia zastávky
Miestneho úradu
V pondelok (29.4) začalo mesto Košice práce na rekonštrukcii zastávky
Miestneho úradu KVP smer Moskovská trieda. Stavebné práce zahŕňajú
úpravu nástupnej plochy, vybudovanie betónovej autobusovej niky,
bezbariérový prístup a vybavenie zastávky označníkom s LED informačnou
tabuľou. Pre cestujúcich je zriadená náhradná dočasná autobusová zastávka,
umiestnená nad existujúcou zastávkou v zelenom páse so zabezpečeným
spevnením plochy, zvislým dopravným značením a označníkom. Práce by mali
byť ukončené v júni tohto roka.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

voľbydoEurópskehoparlamentu
Starosta Mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Mgr. Ladislav Lörinc
V súlade s § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v súlade s Rozhodnutím
predsedu NR SR č. 28/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do
Európskeho parlamentu

na sobotu 25. mája 2019
určuje

volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov
a na sčítanie hlasov voličov takto:

Č. vol.
okrsku
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

18

Územie patriace
do volebného okrsku
Stierova (1 - 27 nep.)
Drábova (2 - 20 pár.)
Dénešova (2)
Wurmova (1 - 7 všetky)
Wurmova (9 - 19 nep.)
Dénešova (4)
Dénešova (1 - 51 nep.)
Dénešova (6)
Dénešova (55 - 87 nep.)
Jasuschova (2 - 26 pár.)
Bauerova (9 - 21 nep.)
Trieda KVP (1, 1C)
Bauerova (3, 5, 7)
Bauerova (2 - 44 pár.)
Čordákova (1 - 23 nep.)
Čordákova (6 - 24 pár.)
Čordákova (25 – 41 nep.)
Čordákova (26 - 46 pár.)
Klimkovičova (2 - 40 pár.)
Klimkovičova (27 - 35 nep.)
Zombova (5 - 39 nep.)
Zombova (43, 45)
Janigova (1 - 21 nep.)
Hemerkova (29, 31 - 35 všetky)
Húskova (1, 3, 47)
Húskova (69 - 87 nep.)
Húskova (5 - 37 nep.)
Húskova (49 - 67 nep.)
Hemerkova (1 - 28 všetky)
Jána Pavla II. (7)
Klimkovičova (1, 11 - 17)
Cottbuská (1 - 12 všetky)
Cottbuská (14 - 32 pár.)
Trieda KVP (6)
Wuppertálska (1, 2, 3, 4A)
Wuppertálska (5 - 51 nep.)
Starozagorská (2, 4, 6)
Starozagorská (11 - 43 nep.)
Starozagorská (5, 7, 9)
Titogradská (1 - 17 nep.)
Titogradská (2 - 18 pár.)
Wuppertálska (53 - 63 nep.)

Volebná miestnosť
(sídlo okrsku)
ZŠ Drábova 3

ZŠ Drábova 3
ZŠ Drábova 3
MŠ Dénešova 53
SŠ Čordákova 50
SŠ Čordákova 50
SŠ Čordákova 50
SŠ Čordákova 50
MŠ Čordákova 17
ZŠ Janigova 2
ZŠ Janigova 2
ZŠ Janigova 2
MŠ Húskova 45
MŠ Hemerkova 26

MŠ Cottbuská 34
ZŠ Starozagorská 8
ZŠ Starozagorská 8

ZŠ Starozagorská 8

Poznámka: Voliči s trvalým pobytom Košice-Sídlisko KVP sú zapísaní
vo volebnom okrsku č. 5.
Mestská časť Košice- Sídlisko KVP, 20. 02. 2019

Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.
starosta

11

VOĽBY DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU

Spôsob volieb do Európskeho parlamentu je upravený v Zákone č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Poslanci Európskeho parlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.
PRÁVO VOLIŤ
Právo voliť do Európskeho parlamentu má občan SR, ktorý má na území
SR trvalý pobyt, občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na
území SR trvalý pobyt a občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR
a ani na území iného členského štátu Európskej únie, ak sa v deň konania volieb
zdržiava na území SR.
ČAS KONANIA VOĽBY
Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil
deň konania volieb
na sobotu 25. mája 2019.
HLASOVANIE
Hlasovanie sa začína v určený deň o 7.00 hod. a končí o 22.00 hod.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu
občana Európskej únie.
Volič, ktorý nehlasuje vo volebnom okrsku podľa miesta svojho trvalého
pobytu sa volebnej komisii preukazuje občianskym/pobytovým preukazom
a hlasovacím preukazom, ktorý mu bol na jeho žiadosť vydaný. Okrsková
volebná komisia mu hlasovací preukaz odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek
volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR a ani na území iného členského
štátu Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti,
preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu
a čestným vyhlásením o trvalom pobyte v cudzine. Účasť na hlasovaní sa
voličovi zaznamená v slovenskom cestovnom doklade.
Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov
vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru na úpravu
hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý tak neurobí volebná komisia hlasovanie
neumožní.
V priestore na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích
lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov
vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla
najviac u dvoch kandidátov.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä
zdravotných dôvodov, má právo požiadať miestny úrad (vopred na telefónnych
číslach 055/7890617, 7890618), resp. priamo okrskovú volebnú komisiu
v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná
komisia zriadená, o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.
Okrsková volebná komisia vyšle k oprávnenému voličovi dvoch svojich členov
s prenosnou volebnou schránkou.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie
lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude
uložená pokuta.							
ZÁPIS DO ZOZNAMU OPRÁVNENÝCH VOLIČOV
Mestská časť zapíše do zoznamu oprávnených voličov občanov Slovenskej
republiky, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti a občanov iného členského
štátu Európskej únie, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti (na základe ich
žiadosti a vyhlásenia, ktoré predložili MČ najneskôr 15.04.2019, inak mu
právo na zápis do zoznamu voličov zaniká).
Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom
členskom štáte Európskej únie.
Mestská časť Košice–Sídlisko doručila do každej domácnosti oznámenie
o čase a mieste konania volieb. Doručením oznámenia mestská časť informuje
voliča o tom, kde sa nachádza volebná miestnosť, v ktorej si volič uplatňuje
svoje volebné právo (adresa volebnej miestnosti) a o čase začiatku a ukončenia
hlasovania.
Volič si môže na miestnom úrade kancelária č.2 (ohlasovňa pobytov) overiť,
či je zapísaný v zozname oprávnených voličov, môže požiadať o doplnenie
údajov alebo o vykonanie opráv nesprávne uvedených údajov.
HLASOVACÍ PREUKAZ
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania
volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku,
v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého
pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi
vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou
o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek
volebnom okrsku.
JUDr.Magdaléna Balážová
vedúca právneho oddelenia

voľbydoEurópskehoparlamentu
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Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
1/ osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb
(t. j. najneskôr 24.05.2019 v úradných hodinách obce (pondelok, streda,
piatok) na adrese – Miestny úrad MČ Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP 1,
Košice, kancelária č. 2.
2/ v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola
doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb
(t. j. najneskôr 03.05.2019 na adresu – Miestny úrad MČ Košice – Sídlisko
KVP, Trieda KVP 1, 040 23 Košice
3/ elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola
doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb
(t. j. najneskôr 03.05.2019) prostredníctvom elektronickej (e-mailovej)
adresy k1k@mckvp.sk.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi - meno a priezvisko, rodné
číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý
pobyt na území SR, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná
od adresy trvalého pobytu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu,

ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné
dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú
v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
4/ prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať
o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom
konania volieb (t. j. najneskôr 24. 05. 2019).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi - meno a priezvisko, rodné číslo,
štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací
preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko
a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne
osvedčený. Osoba, ktorá hlasovací preukaz prevezme je povinná jeho prevzatie
potvrdiť svojím podpisom.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej
miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len
s hlasovacím preukazom.
Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým
preukazom občana Európskej únie.

Ako hlasovali v prezidentských
voľbách KVP-čkári?

Pred vstupom do volebných
miestností sme stretli rôzne
vekové kategórie

Štatistické údaje - Košice-Sídlisko KVP
Počet vydaných hlasovacích preukazov		
Počet zúčastnených voličov			
Volebná účasť 				
Výsledky prezidentských volieb 2019 – 1. kolo
(podľa umiestnenia na Sídlisku KVP)
P.č.

Meno, priezvisko, titul

%

530
9 395
49,6 %

Pýtali sme sa, na základe čoho si vyberali
svojho kandidáta

Počet platných hlasov

1.

Zuzana Čaputová, Mgr.

51,0

4 796

2.

Štefan Harabin, JUDr.

14,5

1 366

3.

Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.

12,2

1 146

4.

Marian Kotleba, Ing. Mgr.

6,5

609

5.

František Mikloško, RNDr.

6,4

600

6.

Milan Krajniak, Bc.

3,3

312

7.

Eduard Chmelár, doc.Mgr., PhD.

3,3

309

8.

Béla Bugár, Ing.

1,4

134

9.

Martin Daňo

0,6

59

10.

Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.

0,2

19

11.

Róbert Švec, Mgr.

0,2

17

12.

Ivan Zuzula, RNDr., CSc.

0,2

16

13.

Bohumila Tauchmannová, Ing.

0,1
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V druhom kole dominovala
na KVP suverénne Čaputová

Štatistické údaje - Košice-Sídlisko KVP
Počet vydaných hlasovacích preukazov		
Počet zúčastnených voličov			
Volebná účasť 				
Výsledky prezidentských volieb 2019 – 2. kolo
(podľa umiestnenia na Sídlisku KVP)
P.č.

Meno, priezvisko, titul

%

JUDr.Magdaléna Balážová
vedúca právneho oddelenia

719
8 124
43,01 %
Počet platných hlasov

1.

Zuzana Čaputová, Mgr.

69,57

5 546

2.

Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.

30,42

2 425
JUDr.Magdaléna Balážová
vedúca právneho oddelenia

Sandra:
„Rozhodovala som sa na základe toho, kto má aké komunikačné schopnosti
a vedomosti, ktoré by mal mať budúci úspešný kandidát na prezidenta. Taktiež
dôležitú úlohu zohrávali sympatie.“
Števo
„Rozhodlo to, že nemám rád rezne.“
František a Jana
„Rozhodli sympatie k danému kandidátovi, dôveryhodnosť, nezávislosť
a že konečne to nie je kandidát SMERU.“
Miroslav a Zuzana
„Kandidát, ktorý by bol najvhodnejším prezidentom, sa podľa nás do druhého kola
nedostal. V druhom kole sme sa vylučovacou metódou rozhodovali na základe toho,
ktorý z kandidátov bude pre Slovensko lepšia možnosť.“
Mgr. Marián Horenský, PhD.
poslanec miestneho zastupiteľstva
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Uvítanie novorodeniatok
Vážení rodičia,
Pri príležitosti narodenia Vášho dieťatka si Vás dovoľujeme srdečne pozvať
na „Uvítanie novorodeniatok“, ktoré sa v našej mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
skutoční 21.júna, pre deti narodené v období od 1.januára 2019 do 31.apríla 2019.
Svoj záujem a súhlas so spracovaním osobných údajov, prosíme ohláste
do 17.júna (pondelok) OSOBNE na MÚ MČ Košice-Sídlisko KVP,
Tr. KVP 1, kancelária č. 10.

Teším sa na stretnutie s Vami

Mgr. Ladislav Lörinc
Starosta

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je potrebné aby ste sa nahlásili osobne
a zároveň podpísali súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom organizovania uvedeného podujatia.
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inzercia/mestskáčasťpozýva

Veľkolepá oslava
ŽIHADIELKA na Deň detí

OZNAM

Vyše 400-tisíc hlasov od 15 865 hlasujúcich!!! ĎAKUJEME, že aj vďaka
vám budeme mať na sídlisku nové detské ihrisko ŽIHADIELKO v celkovej
hodnote investícií 87 000 eur. Spoločnosť Lidl ho do prevádzky uvedie na
sídlisku KVP symbolicky na Medzinárodný deň detí (1. júna 2019) ako prvé
zo sietí 10tich podobných ihrísk. Otvorenie na Starozagorskej ulici vedľa
základnej školy bude vo veľkom štýle, očakáva sa účasť viac ako 2500 ľudí.
Slávnostného otvorenia sa zúčastní aj generálny riaditeľ spoločnosti Lidl,
ktorá kompletne zabezpečí celé podujatie a atraktívny program. Chýbať
nebude samozrejme ani včielka Mája a jej kamaráti, ktorých podobizne budú
zdobiť všetky herné prvky ihriska. Príďte so svojimi ratolesťami osláviť tento
výnimočný deň, čaká vás kopec zážitkov v novom Žihadielku.

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SÍDLISKO KVP

VEĽKOLEPÉ OTVORENIE
NA DEŇ DETÍ
KDE? PRI ZŠ STAROZAGORSKÁ
1.JÚNA 2019

ČO?

KEDY?

BOHATÝ PROGRAM
PRE CELÚ RODINU
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