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zosamosprávy
Čo nové pán starosta?

Mili KVP-čkári,
je tu september a s ním aj pokračovanie našej práce
pre Vás. To, čo sa nám podarilo za uplynulé mesiace
a čo pre Vás naopak chystáme na tie ďalšie, sa dozviete
na nasledujúcich stranách. Tento priestor by som ale
veľmi rád využil na to, aby som sa Vám v prvom rade
poďakoval za to, že s nami aktívne komunikujete.
Intenzívne vnímam Vaše podnety, ktoré nám denne
zasielate, Váš záujem na sociálnych sieťach či ochotu
porozprávať sa s nami, ak nás stretnete. Úprimne ma to
veľmi teší, pretože je to dôkazom toho, že Vám záleží na
tom, v akom prostredí žijete a dianie na sídlisku Vám nie
je ľahostajné. A vedzte, že v tom nie ste sami, sme v tom
spoločne. Pre našu mestskú časť je to predsa výborná
správa, že navzájom spolupracujeme a komunikujeme,
nemyslíte? Rozmýšľal som však nad tým, čo by ju
potešilo ešte viac. Na základe Vašich podnetov a našich
postrehov, som prišiel na pár dôležitých skutočností,
na ktoré žiaľ, vo vzťahu voči nášmu sídlisku, susedom
či spoluobčanom často zabúdame.
Rešpektujme sa navzájom - každý máme to svoje,
čo je pre nás v živote dôležité, no komunitu na sídlisku
tvoríme my všetci, a to bez ohľadu na to, či sme vodiči,
chodci, psíčkari, fajčiari, mamičky s kočíkmi či seniori. Nikdy nevyhovieme všetkým obyvateľom
sídliska vo všetkom, lebo dobro pre jednu skupinu nemusí byť dobrom pre skupinu druhú. Každý
názor sa počíta a vie nás obohatiť. Skúsme si to uvedomiť a pochopiť to. Bude sa nám fungovať
všetkým ľahšie.
Buďme viac trpezliví - starosta nie je džin z lampy, ktorý plní priania na počkanie a pracovníci
úradu nemajú čarovné prútiky. Za pár mesiacov nevyriešime všetky problémy, ktoré má toto sídlisko
dlhé desaťročia. Niektoré procesy urýchliť nevieme, nakoľko, nie sú v našej kompetencii, takisto nevieme
pohnúť ani so zákonitosťami prírody - ak prší, jednoducho kosiť nemôžeme. Ani svet nebol stvorený za
jeden deň, všetko má svoj čas.
Byť dobrým človekom je voľba - byť milým a tolerantným ešte nikoho nezabilo. Sme tu pre Vás
a snažíme sa Vaše požiadavky vyriešiť promptne, bez ohľadu na to, kto a ako podnet podáva. Vedzte
však, že základná, elementárna ľudská slušnosť je vždy na mieste. Aj my sme len ľudia, máme svoje
rodiny, na úrade pracujú matky, otcovia, babky, bratia či tety. Ak Váš podnet obsahuje slová ako
„prosím“, „mohli by ste“ alebo „ďakujem,“ určite bude vybavený o sekundu skôr a s väčšou radosťou,
ako email s výkričníkmi, vyhrážkami a nadávkami. Navyše, ak sa práca podarí, tešíme sa z toho všetci
spoločne.
Starajme sa o naše okolie zodpovednejšie - neporiadok a nečistota na sídlisku je jedným
z najväčších problémom nášho sídliska, zároveň vizitkou nás všetkých. Obal od čokolády za nás
nezdvihne nikto iný, ale my môžeme byť tými, ktorí to spravia aj za ostatných. Zvážte, či nie je
jednoduchšie papierik alebo krabicu zdvihnúť a hodiť do koša, ako písať rozhorčený email a status na
sociálnej sieti. Zaberie Vám to pravdepodobne rovnaký čas, no problém to vyrieši.
Ak chceme zmeniť naše sídlisko, začnime od seba. Každý jeden deň. Ďakujem.
Mgr. Ladislav Lörinc
starosta

Mladomanželom blahoželáme

Posledný júnový víkend si v Dóme sv.Alžbety povedal náš starosta spolu
so svojou už terajšou manželkou Štefániou svoje áno. Srdečne blahoželáme
a želáme všetko najlepšie na spoločnej ceste životom.
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Mestská časť
komunikuje
Komunikujeme aj na Facebooku!
Pripojte sa www.facebook.com/MESTSKACASTKVP
a buďte ,,v centre diania“. Záleží nám na
Vašom názore.
Vedeli ste, že mestská časť je už aj
na Instagrame?
Dajte follow na: MC_KVP a sledujte
dianie a aktuality zo sídliska v obrazoch.
Máte podnet na miestny úrad
a neviete kam ho adresovať?
Píšte na - k1k@mckvp.sk alebo
volajte - 055/78 90610. Zastaviť sa môžete
aj osobne v Kancelárií prvého kontaktu.
NOVINKA
Nová mobilná aplikácia KošiceKVP (viac na str.9)

Kontakty na
mestských
poslancov za KVP
Aj v mestskom zastupiteľstve máme našich
zástupcov, ktorých môžete kontaktovať.

Iveta Adamčíková

iveta.adamcikova@kosice.sk

Marián Horenský

marian.horensky@kosice.sk

Ladislav Lörinc

ladislav.lorinc@gmail.com

Daniel Rusnák

daniel.rusnak@kosice.sk

zosamosprávy
PREDSTAVUJEME VÁM...

Prednostu miestneho úradu
Ing.
Miroslav
Michalus
vyštudoval
Elektrotechnickú
fakultu na Technickej univerzite
v Košiciach. Po absolvovaní
štúdia bol skúšobným technikom
a
neskôr
projektantom
elektrotechnických
zariadení.
Dlhé roky pôsobil ako konateľ
v Miestnom podniku služieb
s.r.o. Košice, kde sa následne
stal aj riaditeľom. Od roku 2002
do roku 2014 bol podpredsedom
Asociácie bazénov a kúpalísk
Slovenska V rokoch 2012 –
2014 bol technickým riaditeľom
spoločnosti TRI IX s.r.o
a v období 2016 - 2017 vykonával
funkciu zástupcu spoločnosti
ELTECO a.s. Žilina východné
Slovensko, pracoval aj v USS. a.s. Košice. Do konca novembra minulého
roka pracoval na úrade KSK ako referent pre sociálne vyčlenené
skupiny. Od 14.decembra 2018 sa stal prednostom Miestneho úradu
mestskej časti Košice-Sídlisko KVP.
Aký je jeho ,,recept,, na riadenie úradu ale i to, čo ho vie znervózniť,
sa dočítate v nasledujúcom rozhovore.
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• Aký je pán prednosta v súkromí?
Čomu sa rád venuje vo voľnom čase?

Celý život som bol športovec. Amatérsky,
ale srdciar. Preto ak sa mi ešte podarí,
stále rád si zahrám tenis, či pobicyklujem.
Najradšej v lese mimo ciest a ľudí.
A samozrejme rád cestujem, to asi ako
každý. Najviac času trávim na našej
rodinnej chate, kde mi nie je cudzia žiadna
profesia.... či stolár, záhradník alebo kuchár gulášu.

• Kde vidíte KVP o 4 roky?

Ak sa podarí aspoň 80% plánovaných vecí dotiahnuť do úspešného
konca, malo by naše sídlisko byť naozaj dobrým miestom na život.

• Ako Vás môžu obyvatelia kontaktovať alebo kde Vás môžu
zastihnúť/porozprávať sa?

Mojou úlohou je riadiť miestny úrad a preto aj najviac času trávim
na jeho pôde. Tu ma nájde každý, kto ma bude hľadať. A samozrejme
mail: prednosta@mckvp.sk.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

Finačná komisia miestneho
zastupiteľstva

• Prečo ste prijali ponuku stať sa prednostom?

Aj keď som bol v bývalom zamestnaní spokojný, ponuka od starostu
Ladislava Lörinca viesť miestny úrad bola lákavá. Rozhodujúcim
faktorom prijať túto ponuku bolo, že som u neho videl obrovskú
snahu, zanietenie a odhodlanie zmeniť dianie na KVP. A pri tom som
samozrejme chcel byt aktívne prítomný a pomáhať mu.

• Ovplyvnilo Vás pri rozhodovaní aj to, že ponuka prišla práve
zo sídliska KVP? Ak áno, akým spôsobom?

Samozrejme, že áno. Som občan KVP a záleží mi na tom, ako sa bude
život na sídlisku meniť a zlepšovať.

• S akými ambíciami ste nastúpili do svojej funkcie? Čo by ste
chceli dosiahnuť alebo zmeniť?

Nie vždy, keď idete do nového zamestnania, viete presne, čo vás
čaká. Tak to bolo aj v tomto prípade. Po predošlom starostovi bol úrad
úplne znefunkčnený a paralyzovaný. Niečo ako odovzdanie agendy
neprichádzalo do úvahy. Nefungovalo účtovníctvo, chýbali dokumenty,
ale čo bolo najhoršie, chýbali ľudia. V podstate najväčšie oddelenie
/odd. výstavby/ bolo de facto nefunkčné, a aj ostatné oddelenia boli
zasiahnuté zlým riadením. Prichádzal som preto s rešpektom, ale
odhodlaním to zmeniť, ukázať, že sa dá pracovať a dosahovať výsledky.
Mojou najvyššou ambíciou bolo zostaviť a viesť fungujúci úrad,
zabezpečiť kvalitné pracovné prostredie zamestnancom a pomôcť
vedeniu MČ plniť volebný program.

• Na čo ste doposiaľ hrdý, čo sa Vám na KVP-ečku podarilo?

Najviac som určite hrdý na to , akých kvalitných zamestnancov
sa nám podarilo nájsť do nášho tímu a ako sa úrad rozbehol. Potešilo
ma aj to, že som bol zvolený do celoslovenského výkonného výboru
APÚMS. (Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR)

• Prednosta je človek, ktorý je zodpovedný za chod úradu, aký
je váš ,,recept,, ktorým sa riadite pri výkone svojej funkcie tak,
aby to fungovalo?

Ja si stále myslím, že najdôležitejšie je nájsť si správnych ľudí,
ktorých nemusíte denno-denne kontrolovať. Ja som nikdy nebol šéfom
s bičom v ruke, ale skôr tým, ktorý sa snaží ľudí motivovať, usmerňovať
a kontrolovať len občas.

• Čo Vás vie znervózniť? Kedy sa Vás ľudia ,,majú báť,, ?

Jediné, snáď na čom som háklivý je, keď mi ľudia klamú do očí
a zavádzajú. Takisto keď hádžu svoje zlyhanie na druhých, pretože ak
na to prídem, viem byť aj rázny a neústupčivý vo svojich požiadavkách
a rozhodnutiach.

Tak ako v domácnosti, aj v mestskej časti musí byť niekto, kto
sa stará o peniaze, respektíve financie. V rámci našej mestskej časti
je to finančná komisia, ktorá v prvom rade dohliada na plnenie rozpočtu
ako v bežnej, tak aj v kapitálovej oblasti. Bežné výdavky rozpočtu
sú tie „operatívne“ ako napríklad údržba, kosba, zimná údržba, čistenie,
platy, média, a pod. Kapitálové výdavky sú tie „budovateľské“, vďaka
ktorým, môžeme niečo postaviť ako napríklad ihriská, parkoviská,
podzemné kontajnery a pod. Oproti iným mestským častiam máme
tú výhodu, že máme viacero výnimiek zo štatútu mesta a rôzne služby
si vďaka tomu môžeme obstarávať sami. Či už je to spomínaná zimná
údržba, kosba, čistenie a pod. Vďaka vlastnej réžii a dobrej operatíve
vieme aj niečo ušetriť.
Dôkazom správneho použitia finančných prostriedkov je aj prebytok
rozpočtu za rok 2018, a to vo výške viac ako 160 000 €. Tento prebytok
rozpočtu sa na konci roka presúva do „rezervného fondu“ mestskej
časti, ktorý bol k 31.12.2018 vo výške takmer 550 000 €. Sledovanie
týchto ukazovateľov, či jednotlivých finančných položiek a správnosť
ich použitia, má taktiež na starosti finančná komisia. Tá sa podieľa aj
na kreovaní rozpočtu, navrhuje rôzne zmeny, či už v bežných alebo
kapitálových výdavkoch podľa operatívy v priebehu roka a podieľa
sa na tvorbe rôznych zásad či pravidiel, ktoré určujú spôsob nakladania
s financiami.
Komisia je 11 členná a je zložená zo 6tich poslancov a 5tich občanov
mestskej časti.
Predseda komisie: Ing. Ladislav Takáč, PhD.
Podpredseda komisie: Ing. Roman Matoušek
Členovia z radov poslancov: Marián Koszoru, Mgr. Zdeno Bartók,
Ing. Marta Sidorjaková, doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.
Členovia z radov občanov: doc. MVDr. Peter Korim, CSc.,
Mgr. Mariana Kelbelová, Ing. Ivan Harajda, Ing. František Palkó,
Ing. Martin Žec
Aj keď sa to možno niekomu nezdá, ale práca v komisii je veľmi
náročná, a to nielen vzhľadom na odbornosť, ale aj v oblasti
medziľudských vzťahov, pretože každý má mnoho požiadaviek
do rozpočtu, ale tak ako v domácnosti, ani tu nemôžeme vyhovieť
všetkým.
Verím, že ako doteraz, tak aj v budúcnosti budeme hospodáriť
správne, rozumne a v prvom rade pre blaho našich občanov.
Ing. Ladislav Takáč, PhD.
predseda komisie
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zoživotasídliska

Otvorili sme prvé Žihadielko
v Košickom kraji

Pomáhame tým,
ktorí to potrebujú

Tohtoročný Medzinárodný deň detí bol na našom sídlisku naozaj
výnimočný. Sprevádzalo ho veľkolepé otvorenie detského ihriska
ŽIHADIELKO, ktoré sa nám podarilo historicky vybojovať ako prvým
v rámci Košického samosprávneho kraja. To, že naša mestská časť
sa zaradila do víťaznej desiatky lokalít pre tento rok, je vizitkou toho,
že pre dobrú vec sa vieme ako komunita spojiť. Slávnostné otvorenie
na Starozagorskej ulici sprevádzal bohatý sprievodný program pre celé
rodiny, okrem včielky Máji a jej kamošov, prišli aj obľúbení trpaslíci
z RTVS a nechýbali ani detské atrakcie, tombola či zaujímavé
ekologické prednášky. Ďakujeme, že ste v tento deň boli s nami,
ŽIHADIELKO je totiž úspechom nás všetkých.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili našu zbierku šatstva, našli
si čas a priniesli do denného centra veci, ktoré už nepotrebujete,
no potešia iných.
Vďaka VÁM sme zozbierali asi 300 vriec, v ktorých sa okrem
oblečenia nachádzala obuv, hračky, posteľné prádlo, bielizeň
či kuchynský riad. Ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí ste
prišli pomôcť a spolu s nami triedili prinesené veci.
Časť zbierky odviezli pracovníci Arcidiecéznej charity Košice
a zvyšok poputoval do Rankoviec. Nezabudli sme ani na útulok pre
psíkov, kam sa zaviezli veci, ktoré už nemôžu slúžiť pre ľudí, ale ako
podstielky pre psíkov ešte poslúžia.
Ak máte doma nepotrebné veci a radi by ste im našli nového
majiteľa, dajte nám vedieť na sks@mckvp.sk.

Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

Oslávili sme Deň otcov

Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

Miestny úrad zaplnili
novorodeniatka
V obradnej sieni miestneho úradu
sme v lete privítali najmladších občanov
nášho sídliska spolu so svojimi rodičmi.
Tí, nových obyvateľov mestskej časti
podpísali aj do našej kroniky a odniesli
si pamätný list i milé prekvapenie.
Ďalšie uvítanie novorodeniatok pre Vás
chystáme v októbri. Tešíme sa na Vás.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

Zmyslový chodník
Pri príležitosti Dňa otcov sme v dennom centre zorganizovali milé
posedenie a spoločne to oslávili. Popoludnie nám prišli svojim tancom
a vystúpením o 7mich kozliatkach spríjemniť aj deti z materskej škôlky
Cottbuskej 34, ktoré každému zlepšili náladu a vyčarili úsmev na tvári.
Deň otcov si na Slovensku pripomíname od roku 1990, sme radi,
že aj naša mestská časť sa už tradične zapája do osláv tohto sviatku.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

Tanečné popoludnie seniorov
Sme veľmi radi, že máme
v našej mestskej časti aktívnych
seniorov, ktorí sa zapájajú
do podujatí, ktoré pre nich
organizujeme a utužujú tak
vzťahy medzi sebou ale i s nami.
Na letnom tanečnom popoludní
opäť potvrdili, že sú skvelí speváci
ale i tanečníci.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

Dizajnový, náučný či relaxačný...
aj takto by sa dal nazvať nový zmyslový
chodník, ktorý nájdete v prednej časti
Výmenníka na Titogradskej ulici.
S myšlienkou jeho vybudovania prišla
susediaca Súkromná základná škola
Starozagorská, ktorá sa podieľala aj na
príprave projektu. Jeho hlavným cieľom
je podporiť rozvoj zmyslov cez chodidlo.
Chôdza po rôznych materiáloch stimuluje
udržiavanie rovnováhy, čo vplýva na
správny vývoj chrbtice a držanie tela.
Vhodný je pre všetky vekové kategórie. Podľa kultúrnej mediátorky
Výmenníka Wuppertálska Zdenky Košovej ho možno vnímať aj ako
estetické umelecké dielo. „Existuje mnoho krásnych návrhov, my sme
si vybrali kruhový dizajn v tvare tzv. Torty s trojuholníkmi. V každej časti
sa nachádza iná farba, iný materiál – kameň, drevo, štrk. Ak sa po ňom
prejdete, prebudia sa vo vás všetky zmyslové vnemy, odporúčame sa vyzuť
a ísť po ňom len tak na boso. Je to zo začiatku zvláštny pocit ale postupne
je to čoraz príjemnejšie.“ Dodala, že prínosom je aj jeho estetický vzhľad,
ktorý oživil celú záhradu.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

zoživotasídliska
Jubilanti naši, všetko najlepšie
Vzácne životné jubileá našich
seniorov sme si pripomenuli
slávnostným posedením za
prítomnosti ľudovej hudby.
Podujatie sprevádzala príjemná
atmosféra a my sme radi, že
sme sa im mohli aspoň takouto
formou poďakovať a zagratulovať.
Všetkým oslávencom, želáme
ešte raz najmä veľa zdravia
a energie do ďalších rokov.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

Bohatá diskusia so žiakmi
základných škôl
Školské
zastupiteľstvo,
vedomostný kvíz ale i bohatá
diskusia o mestskej časti. Takto
vyzeralo podujatie Samospráva
dnes, ktoré sme zorganizovali
pre žiakov 2.stupňa základných
škôl a hravou formou im priblížili
fungovanie našej samosprávy.
Potešila nás konštruktívna debata so žiakmi o tom, čo majú na
sídlisku radi, čo by chceli zmeniť alebo čo by ich potešilo. Viacerí sa
zhodli na tom, aké je dôležité separovanie odpadu a udržiavanie čistoty
v našom okolí. Zaujímali sa aj o problematiku parkovania, detských
ihrísk či zelene. Sme veľmi radi, že aj takéto témy im v dnešnej dobe
nie sú ľahostajné a chcú sa o nich rozprávať.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

Letné kino pritiahlo viac
ako stovku divákov
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Šikovní KVPčkári
Stolný tenis, šípky, petang, hod
na basketbalový kôš, beh na bránku
či štafetový beh. Aj to sú disciplíny
podujatia – Šport troch generácií,
v rámci ktorého medzi sebou súťažia
rodinní príslušníci. V Košiciach má
táto súťaž už svoju 10-ročnú tradíciu
a reprezentuje ju aj družstvo z nášho
sídliska. Michal Ružička spolu
so svojim zaťom a vnukom sú ukážkou
aktívnych KVP-čkárov, ktorí súťažia
telom i dušou. V tomto roku to opäť
potvrdili a obhájili prvé miesto. „Prvý
rok sme nevedeli do čoho ideme. Zistili
sme však, že celá súťaž je najmä o zábave,
stretnutí s priateľmi a utužení vzťahov medzi rodinnými príslušníkmi. Dnes
je už rýchla doba, ľudia na seba nemajú toľko času, o to viac je pre mňa
zapojenie sa do tohto podujatia vzácnejšie,“ uviedol Ružička.
Z košických mestských častí má v súťaži takmer každá svoje
zastúpenie.
My ďakujeme a zároveň gratulujeme za skvelú reprezentáciu tej
našej.
Peter Murko, žije celý
život na sídlisku KVP. V posledných
rokoch pomáha ako dobrovoľník
v Rehabilitačnom stredisku pre ľudí
s duševnými poruchami - OZ Radosť,
kde vedie výtvarnú terapiu. Práve
za túto dobrovoľnícku aktivitu získal
v marci tohto roka ocenenie Košického
samosprávneho kraja – Dobrovoľník:
srdce na dlani. Ako hovorí, je to umenie,
ktoré lieči. „Tí klienti majú obrovský dar,
a ja som veľmi rád, že im ho prostredníctvom
terapie pomáham rozvíjať. Ocenenie,
ktoré som získal, bolo pre mňa veľkým
zadosťučinením a motiváciou pokračovať
vo svojej práci ďalej. Samého ma to posúva k lepšiemu.“ Teší nás, že máme
na sídlisku takých šikovných ľudí, k oceneniu blahoželáme a ďakujeme
za reprezentáciu mestskej časti.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

Odštartovali sme sériu
lekárskych prednášok

Aj keď nám počasie neprialo pozrieť si film Lea da Vinciho pod
holým nebom, Výmenník Wuppertálska bol počas premietania plný
filmových fanúšikov. „Misia Mona Líza,, prilákala množstvo rodičov
s deťmi, ktorí si prišli spolu s nami spríjemniť posledné prázdninové
dni. Letné kino sme pre Vás na sídlisku obnovili po dvojročnej pauze.
,,Toto podujatie nebolo pôvodne v pláne a ani zahrnuté v programovom
rozpočte pre tento rok. V minulosti sa tešilo veľkej obľube a my sme jeho
atmosféru chceli na naše sídlisko priniesť znova. Na komisii sme sa rozhodli,
že návrh na jeho obnovenie prednesieme na rokovaní zastupiteľstva, ktoré
ho odsúhlasilo. Výmenník plný filmových nadšencov bol dôkazom toho,
že to malo zmysel,“ uviedol predseda komisie kultúry, školstva a športu
Marián Horenský.
Dodal, že v organizovaní Letného kina chce mestská časť pokračovať
aj v budúcnosti.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

UNLP Košice v spolupráci
s našou mestskou časťou
odštartovali sériu lekárskych
prednášok
pre
seniorov
v miestnom dennom centre.
Tie im majú pomôcť získať
informácie
o
rôznych
ochoreniach, ktoré ich trápia.
Ako prvé prišli na rad problémy
pohybového aparátu.
O svoje skúsenosti, rady
a postrehy sa s nami prišiel podeliť
prednosta kliniky ortopédie
a traumatológie UNLP doc.
MUDr. Marek Lacko, PhD.
„S radosťou som uvítal možnosť
ísť navštíviť seniorov v pre nich
určenom dennom centre na sídlisku KVP. Počas prednášky sme debatovali
o ochoreniach ako osteoporóza a osteoartróza, ktoré ich v tomto veku
trápia, ale aj o možnostiach liečby či prevencie. Bol som milo prekvapený
ich aktivitou a otázkami, no najmä tým, že boli o týchto ochoreniach
veľmi dobre informovaní. Podľa spätnej väzby si myslím, že spomínaná
akcia bola veľmi úspešným podujatím a som rád, že som mohol byť jeho
súčasťou,“ uviedol prednosta kliniky.
Mestská časť bude v odborných prednáškach v spolupráci s UNLP
pokračovať aj naďalej. Najbližšie sa stretneme 24. septembra.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing
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rozhovor
KVP a kvitnúce lúky

rozhovor s botanikom Robertom Gregorekom

Už na prelome mája/júna sme nechali nepokosené niektoré väčšie
plochy, nachádzajúce sa mimo vnútroblokových priestorov. Radi by
sme na nich vybudovali kvitnúce lúky, ktoré zafarbia naše sídlisko
a potešia nejedno oko. Ide napríklad o lokality ako Moskovská,
Drábová, Povrazová či okolie pri Lidli.
Naše kroky sme sa rozhodli konzultovať s odborníkmi a preto sme
oslovili košickú Botanickú záhradu.
Má vôbec tento zámer potenciál na sídlisku KVP? Odpovedá
zástupca riaditeľa košickej Botanickej záhrady Robert Gregorek,
s ktorým sme sa rozhodli spolupracovať:

• Aké by mali byť pozitívne výsledky pre našu mestskú časť?
Menej intenzívne kosené plochy sú jednou z racionálnych reakcií
na problém klimatických zmien. Akýkoľvek vyšší bylinný porast má
preukázateľne vyššiu schopnosť odolávať prehrievaniu zemského
povrchu než obnažený terén, alebo nízko kosená tráva. Všetko
to samozrejme funguje až do štádia, kedy aj trvalé trávne porasty
postupne vyzrejú a prechádzajú do fázy zrelosti a tvorbe semien. A to
je doba, kedy je už obyčajne aj vhodný termín na skosenie. Kvitnúci
porast na jar a v úvode leta ponúkol prírode aj ľuďom potešenie
z farieb, vôní a je aj zdrojom potravy pre mnoho dôležitých živočíchov.
Kompaktný porast bráni uvoľňovaniu prachu a naopak zabezpečuje
sedimentáciu prachových častíc unášaných veternou krajinou.

Každému zámeru vyčlenenia plôch na nižšiu frekvenciu kosenia
musí predchádzať veľmi triezva úvaha, ktoré plochy sú k tomuto účelu
vhodné, a ktoré naopak nemajú podobný potenciál. Treba zohľadniť
skladbu porastu, pôdne podmienky a rovnako tak je dôležité mať
jasnú predstavu o spôsobe využívania jednotlivých plôch. V každom
prípade je nutné poskytnúť dostatok priestoru na šport a rekreáciu,
miesta slúžiace na prechádzky obyvateľov, venčenie psov. V týchto
miestach je intenzívne kosenie potrebné a dané funkciou.
Vždy je ale možné vyčleniť vhodné plochy, kde bude uprednostnený
záujem prírody, ponechaná šanca na rozvoj hodnotnej časti flóry
a fauny a v neposlednom rade je nutné rešpektovať aj strategický
klimatický zámer. Na vyprahnutých sídliskových plochách sa za
hodnotný základ menej intenzívne kosených kvitnúcich plôch môžu
považovať napríklad porasty „ďatelinotráv“. Tie korenia hlboko,
vedia odolávať príležitostnému silnému suchu, odolávajú lepšie
aj nedostatku živín vďaka schopnosti pútať vzdušný dusík.
V podraste ďatelín, lucerky, viky, a iných druhov z čeľade
bôbovitých rastlín sa môžu neskôr vyvíjať ďalšie hodnotné druhy
zvyšujúce biologickú pestrosť a ponúkajúce aj esteticky hodnotné

vnímanie porastu. Pri zakladaní takýchto prírodných kvitnúcich plôch
je potrebné byť však aj obozretný a nepripustiť rozširovanie agresívne
sa šíriacich druhov rastlín označovaných ako „invázne“. Títo rastlinní
votrelci využívajú príležitosť osídliť a doslova zamoriť veľkú časť našej
krajiny. Darí sa im najlepšie na plochách biologicky ochudobnených
intenzívnou jednostrannou údržbou ale aj inak zdevastovaných
a klimaticky poškodených plochách, kde pôvodná vegetácia zlyháva.
V extenzívnejších, ale aj tých tradične spravovaných plochách,
je potrebné zlikvidovať pokiaľ možno čo najskôr každý pohánkovec,
pajaseň žliazkatý, javorovec jaseňolistý a iné nežiadúce druhy.
S veľkým potešením rád konštatujem, že na Sídlisku KVP som
mal možnosť v roku 2019 vidieť prvé ukážky vhodne udržiavaných
plôch. Na troch lokalitách sa vyvinul hodnotný porast presne v duchu
aktuálnych požiadaviek.

• A čo alergici? Aký to má dopad pre nich?
Mnoho ľudí trápia prachové a peľové alergie. Tento fakt samozrejme
nie je možné ignorovať. Ale práve nový prístup sa ukazuje aj v tomto
ohľade ako ústretový. Doterajšia prax kosenia sídliskových trávnikov
prebiehala presne v duchu vyhrocovania tejto záťaže. Práve v čase
kvitnutia trávnych porastov prečesávajú kosci strunovými kosačkami
porasty, ktoré v súčasnej dobe horúčav často úplne zoschnú a zožltnú.
Potom nič nebráni, aby sa vyprahnutými mestami aj krajinou presúvali
mraky prachu vrátane peľových častíc s alergizujúcim účinkom.
Myslím si, že aj z pohľadu rešpektovania zdravia alergikov
je vhodnejšie nerozptyľovať peľ kvitnúcich rastlín v najnevhodnejšom
období a ak je to na vhodných miestach možné, zredukovať
obnažovanie povrchu kosením porastu počas suchých období leta.
Nevyhnutnou súčasťou potrebných opatrení je návrat vody
a chýbajúcej vlhkosti do našej krajiny. Podpora vyšších bylinných
trvalých porastov, starostlivosť o stromy a závlahové systémy patria tiež
ku aktuálnym požiadavkám doby.

• Ako budeme postupovať ďalej?
Kosenie nie je možné vynechať úplne. Vytvorená biomasa sa musí
nejako spotrebovať a uvoľniť miesto tvorbe nového porastu. Kedysi
boli trávne porasty priebežne spotrebované spásaním, a to bola určite
pre prírodu a krajinu najlepšia cesta. Lúky kvitli priebežne, užitočný
hmyz vrátane včiel mal prístup k primeranej potrave počas väčšiny
roka, a prežúvavce spásajúce trávu priebežne obnovovali úrodnosť
pôdy svojim trusom. Fungoval uzavretý kruh.
Dnes sme nútení nahradiť spásanie technickými prostriedkami.
Ale aj toto sa môže diať citlivo, s prihliadnutím na záujmy krajiny
aj nás ľudí. Nie je reálne vytvárať v obytnej zóne divú prírodu, ale
vhodným vymedzením plôch je možné jasne zadefinovať časti zelene
určených na rekreáciu, šport a pohyb ľudí a ich domácich miláčikov.
Na menej využívaných parcelách v sídliskovej zeleni je možné kosenie
zredukovať, no aj v tomto prípade je vhodné udržiavať obvodové partie
častejším prekosením, a tiež sprístupniť niekoľko vhodne vytýčených
prechádzkových koridorov naprieč kvitnúcim lúčnym porastom pre
tých, ktorí obľubujú menej frekventované miesta. Tento prístup bol
už prijatý v podstatnej časti krajín Európy. Dokonca aj takých, kde
novodobé klimatické zmeny nedosiahli takú úroveň, aká sa začína
prejavovať u nás.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

doprava
Cesty na KVP
sú v katastrofálnom stave
Mam tazke srdce na rozbite cesty, na uliciach Huskova, od Lidlu
po Klastor, denne tu prejde vela vozidiel, vcetne autobusov, na
velke diery, ktore sa nachadzaju aj na Hemerkovej ulici, kde
byvam. Jasne, ze zimne mrazy urobili svoje, ale je uz koniec jula
a diery stale nie su opravene. Za chvilu pride dalsia zima a diery
budu este väcsie... Chcel som sa slusne spytat kompetentnych,
dokedy este mame cakat na opravu, dokym si neznicime svoje
automobily?!?
Bývam na THC a občas idem na/cez KVP a tie cesty u vás sú
fakt asi najhoršie z celých Košíc. Od nemocnice hore a k L9 dole
a vytrasený som ako po jazde na koni...
Skutočne, máme v katastrofálnom stave cesty na sídlisku ...
Zdroj: Facebook

V tomto roku opravíme 2 x VIAC m2 ciest
AKO ZA POSLEDNÉ 4 ROKY dokopy !
Po nástupe nového vedenia vlani v decembri, sme boli nútení
konštatovať, že okrem iných nepríjemných skutočností, sú to hlavne
cesty a chodníky, ktoré máme v našej správe v zlom, až havarijnom stave.
Dlhé roky zanedbaná údržba, „plátanie“ dier a nedostatok finančných
prostriedkov sú dôvody, prečo je tento stav taký kritický. Nie sme
kúzelníci, ale k danému problému sa snažíme postaviť systematicky.
Tento rok sme sa preto rozhodli, že budeme opravovať iba súvislé
úseky ciest, pretože „vysprávky“ jednotlivých výtlkov nepovažujeme za
efektívne – pri opravenom výtlku sa hneď v ďalšom roku objaví nový,
niekoľkými „vysprávkami“ zaplátaná cesta nezlepší prejazdnosť danej
komunikácie a naviac to nepôsobí esteticky. V priebehu necelého
týždňa sa nám podarilo opraviť viac ako 1300 m² komunikácií na
uliciach Jasuschovej, Čordákovej, Húskovej a Starozagorskej.

V súvislých opravách budeme pokračovať aj naďalej, podarilo sa
nám totiž získať účelový transfer z mesta Košice vo výške 117tisíc
eur. Z toho 88tisíc eur bude použitých na opravu časti úsekov
na Wuppertálskej ulici, ktorá bola podľa odborného posudku
zaradená medzi tie najkritickejšie. Na jej rekonštrukciu sme prispeli
aj z rezervného fondu mestskej časti a to sumou 32tisíc eur. Dokopy
tam opravíme 2875 m².
Zvyšok peňazí bude použitý na opravy ďalších úsekov ciest,
chodníkov ako i schodísk v približnej výmere viac ako 1200 m2.
Prosíme Vás o trpezlivosť, nečakáme so založenými rukami, snažíme
sa nájsť cestu, ktorou by sme dostali „hodnotu za peniaze.“ Veríme, že
stav ciest sa nám podarí na našom sídlisku výrazne zlepšiť. Za tento
rok sa nám ich podarí opraviť 2-násobne viac ako predošlému
vedeniu za celé 4-ročné volebné obdobie.
Ing. Jaromil Čop
vedúci oddelenia výstavby

OZNAM
Práce na odstránení havarijného stavu časti Wuppertálskej
ulice (od vchodu do bytového domu č. 21-67)sa začnú
16. septembra. Počas opravy komunikácie bude prejazdný
stále jeden jazdný pruh v oboch smeroch. Žiadame vodičov
o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a pokynov
zhotoviteľa.
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infopreobčanov
Tenisové ihrisko opäť
sprístupnené verejnosti
BEZPLATNE

Letná informačná kampaň
pre psíčkarov

Vychádzajúc z Vašich podnetov a spoločných stretnutí na tému
spolunažívania psov na našom sídlisku, sme sa rozhodli spustiť počas
leta informačnú kampaň.
Po viac ako troch rokoch môže verejnosť opäť využívať tenisové
ihrisko v areáli Drocárovho parku. Sprevádzkovať sa ho podarilo
svojpomocne. Práce pozostávali z položenia novej antuky, ktorá bola
nahradená novou - vrecovanou antukou. Dookola sa vykosila burina,
opravili a doplnili čiary, zrekonštruovala sa sieť a náradie, ktoré sa
používalo na úpravu povrchu. Na odporúčanie odborníkov sa tam dala
aj požadovaná zrnitosť antuky.
Ľudia môžu zavolať na telefónne číslo - 0905 711 298, dohodnúť
si termín hry a prísť si zahrať. Otváracie hodiny ihriska sú aktuálne od
8.00 do 20.00 hod. Postupne by pri kurte mali pribudnúť aj sociálne
zariadenia a šatne pre tých, ktorí ho prídu využiť.
Mestská časť chce v tomto roku investovať aj do výsadby zelene
a úpravy celého areálu. Jeho súčasťou má byť po novom aj petangové
ihrisko či ďalšia plocha na spoločenské hry pre deti.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

Dodávky by už nemali zaberať
parkovacie miesta pred blokmi

Obmedziť státie nákladných vozidiel s dĺžkou nad 5 metrov,
sme sa rozhodli vytvorením zón so zákazom státia pre uvedené vozidlá.
Tieto by už po novom nemali v čase od 16:00-7:00 hod. zaberať
parkovacie miesta vo vnútroblokových priestoroch. Snažili sme sa
vyjsť v ústrety obom zainteresovaným stranám a preto sme zriadili aj
záchytné parkoviská, ktoré sa nachádzajú pri kostole na Triede KVP
a na Klimkovičovej ulici pri autoumyvárke. Sľubujeme si od toho
zlepšenie situácie s parkovaním, aj keď vieme, že úplne ju nevyriešime.
Dosiahnuť chceme aj zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti prejazdu
záchranných zložiek. Počas celého mesiaca budeme v spolupráci
s mestskou políciou vodičov upozorňovať, aby si zvykli na parkovaciu
novinku, nebudú hneď pokutovaní. Tí, ktorí budú opakovane
porušovať nové dopravné značenie, budú následne od októbra niesť
za to aj zodpovednosť a pokute sa už nevyhnú. Platí pravidlo 3x a dosť.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

Kontrola bola zameraná na:

držania psov na vôdzke,
zbierania psích exkrementov,
nosenia známok na obojku,
registračných a očkovacích poplatkov...
V spolupráci s Mestskou políciou stanicou KVP sme v pravidelných
intervaloch chodili po sídlisku a preventívne kontrolovali dodržiavanie
základných povinností, ktoré by mali všetci majitelia psov dodržiavať.
Tí, ktorí mali všetko v poriadku, dostali od nás aj odmenu pre svojho
psíka. Našim cieľom nebolo pôsobiť represívne, práve naopak, chceli
sme Vás takýmto spôsobom motivovať, aby ste sa k týmto veciam
správali zodpovednejšie. Počas celého leta sme dokopy skontrolovali
takmer stovku psíčkarov, od septembra ste však za nesplnene si Vašich
povinností riadne pokutovaní.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

Nové uzamykateľné
kontajneroviská
Na Húskovej ulici č.65-87 pribudli
tri uzamykateľné kontajneroviská,
ktoré sme sa tam rozhodli osadiť
najmä z priestorového hľadiska.
Keďže sa v danej lokalite nachádzali
už garáže, vedeli sme sa oprieť
o ich oporné múry a nemuseli
sme tam budovať ucelené klietky.
Išlo o prvú takúto investíciu,
hradenú z rozpočtu mestskej časti.
O tomto zámere sme sa porozprávali
aj s obyvateľmi, ktorých sa
to bezprostredne týka.
(Čo sa týka bezpečnosti, kľúče k uzamykateľným
kontajneroviskám sú s bezpečnostným zámkom, miestny úrad
zabezpečil jeden do každého bytu. V prípade straty alebo záujmu
o ďalší, je možné si ho u nás na úrade zakúpiť.)
Nevylučujeme, že nepribudnú postupne aj ďalšie uzamykateľné
kontajneroviská na iných miestach, teraz sa však sústredíme na projekt
polopodzemných kontajnerovísk.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

Spoločný plán
Verejné diskusie a spoločné plánovanie tém, ktoré majú zlepšiť
kvalitu bývania na sídlisku POKRAČUJÚ! Najbližšie sa stretneme
o 17stej hodine vo Výmenníku Wuppertálska 24. septembra,
potom 22. októbra, 19. novembra a 17. decembra. O témach
stretnutí Vás budeme včas informovať, veríme, že budete ich súčasťou.
Na zlepšení a rozvoji sídliska sa totiž môže podieľať každý.
Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing

čistotaaúdržba
Nemýľme si sídlisko
so zberným dvorom
Jednou z prvoradých
úloh nového vedenia našej
mestskej časti je zlepšenie
stavu poriadku a čistoty
na našom území. Čím viac
sa ale snažíme likvidovať
čierne skládky, vyhodený
nadrozmerný odpad pri
kontajneroch, či zvyšky po
rekonštrukcii bytu, tým viac
si mnohí myslia , že keď to
„niekto“ odviezol a upratal

raz, dvakrát, tak to môže urobiť znova.
Opätovne pripomíname, že miestny úrad nie je „Self servis“ pre
každého, komu sa nechce zadarmo odniesť svoju nepotrebnú skriňu
či dvere do zberného dvora, ale ľahšie je to vyhodiť ku kontajnerom ,
...“Veď to ONI odpracú....“
Ako sme Vás už informovali v predchádzajúcich číslach
KVaPky, ku stanovištiam pre kontajnery nadrozmerný odpad
nepatrí! Pre likvidáciu nadrozmerných nepotrebných vecí sú určené
veľkokapacitné kontajnery (ich harmonogram s miestami určenia je
zverejnený na stránkach KOSITu, ako aj Mestskej časti Košice-Sídlisko
KVP https://www.kosit.sk/obyvatelia/celorocne-upratovanie/
harmonogram-celorocneho-upratovania/), prípadne zberné
dvory (https://www.kosit.sk/obyvatelia/prevadzka-zbernychdvorov/.)
Podobný problém, ako s nadrozmerným odpadom, registrujeme
aj s konármi stromov, kríkov a iného biologického odpadu, ktorý
pochádza z predzáhradok, ktorými si občania skrášlili okolie obytného
bloku a tento odpad umiestňujú k stanovištiam kontajnerov, na zeleni
a pri obytných budovách.
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NOVINKA V MČ
Chcete vedieť čo sa deje v našej mestskej
časti? Mobilná aplikácia Košice-KVP
je tu zdarma do Vášho telefónu!

Neustále hľadáme možnosti, ako Vás čo najefektívnejšie informovať
o dianí v našej mestskej časti. Snažíme sa, aby sa k Vám informácie
dostali čo najrýchlejšie a aby ste vopred mali prehľad o tom,
čo chystáme, plánujeme či realizujeme. Keďže nechceme, aby Vám
niečo podstatné uniklo, rozhodli sme sa, že spustíme mobilnú aplikáciu
prostredníctvom ktorej, budete mať všetky aktuality na jednom mieste
a stále po ruke – kdekoľvek budete.

Ako stiahnuť appku ?
Stačí ak máte k dispozícií mobilný telefón s operačným systémom
Android alebo Apple a aplikáciu si môžete zdarma stiahnuť. V Google
Play ako i AppStore ju nájdete pod názvom - ‘Košice –KVP’. Formou
bleskových správ tak budete informovaní notifikáciami napríklad
o výpadkoch prúdu, plynu či vody alebo o plánovaných podujatiach.
Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (aplikácia má iba 2 MB)
a jednoduchá, nevyžaduje žiadne prihlasovanie alebo registráciu.
Pri vyhľadávaní aplikácie v Google Play alebo AppStore stačí zadať
kľúčové slová ‘Kosice KVP’. Snahou autorov bolo vytvoriť ľahko
ovládateľnú a prehľadnú aplikáciu pre všetky vekové kategórie.

Hlavné funkcie aplikácie:
Automatické okamžité upozornenie na novú správu
priamo na Vaše mobilné zariadenie formou
PUSH správy s vlastnou ikonkou (Košice–KVP)
v lište notifikácií
Považujeme za potrebné upozorniť všetkých spoluobčanov,
že uvedené činnosti sú v rozpore so všeobecne platnými právnymi
predpismi, najmä však so Všeobecne záväzným nariadením mesta
Košice č. 168 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Košice https://www.kosice.
sk/vzn/168). V zmysle predmetného VZN je jasne stanovené, aký
odpad môže byť umiestňovaný v kontajneroch a aký odpad patrí
na zberné dvory.
Z uvedeného dôvodu Vás prosíme, chráňme si naše životné
prostredie a správajme sa korektne, dodržiavajme predpisy
a vyhnime nepopulárnym opatreniam. Naši pracovníci nie sú
„upratovacia čata“ a aj keď sme, ako obec, povinní likvidovať
„čierne skládky“ a neoprávnene umiestnený odpad, budeme
nútení sa brániť všetkými dostupnými právnymi krokmi! Naviac
aj zákon 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení, v § 3, písm. c)
uvádza, že „Obyvateľ obce je povinný napomáhať udržiavať
poriadok v obci“.
Ak sa nám nepodarí touto osvetou zlepšiť daný stav budeme nútení,
aj keď neradi, pristúpiť k sankčným postihom tak, ako sa to stalo
nedávno na Jasuschovej ulici, kde privolaná hliadka mestskej polície
zistila pôvodcu nadrozmerného odpadu a riešila ho v priestupkovom
konaní.
Ing. Jaromil Čop
vedúci oddelenia výstavby

Správy sa nezamiešajú medzi iné notifikácie
a správy v rámci iných aplikácií
Kontakty na samosprávu a iné subjekty
v mestskej časti Košice–Sídlisko KVP
Odpočet dní do predmetného dňa
Identifikácia neprečítaných správ
Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach
sa nestratia a budú doručené hneď ako sa Váš telefón
pripojí na WiFi alebo mobilné dáta, notifikácie
a správy majú minimálnu veľkosť
Susedský bazár, ankety, podnety občanov, kalendár
Pripomíname, že aplikácia nezhromažďuje žiadne osobné údaje
(okrem modulov Susedský Bazár a Podnety Občanov pokiaľ ich sami
nezadáte).

Mgr. Ivana Padová
špecialista PR a marketing
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infopreobčanov
Čo sa nám podarilo?

Oprava
schodísk
na Húskovej ulici

Vyčistenie
kanálových
vpustí a osadenie
kalových
košov

Nové
spomaľovacie
prahy na
Jasuschovej
a Čordákovej ulici

Vyznačenie
priechodov
pre chodcov
na Húskovej,
Starozagorskej a
Jasuschovej ulici

Nový chodník
k zastávke
Janigova
a k ihrisku
na Húskovej
ulici

Doplnenie
pieskovísk

Práca poslanca za oponou
Nech už je Vaša
predstava o práci
poslanca
akákoľvek,
rád by som Vám ako
miestny
poslanec
priblížil, čo všetko sa
deje mimo zasadnutia
zastupiteľstva. Poslanec
je rovnaký občan
ako ktokoľvek z Vás.
Popri práci poslanca
je niekde zamestnaný
alebo sa venuje svojmu
podnikaniu. Niektorí máme aj rodiny a deti. Ako väčšina ľudí máme
tiež priateľov, s ktorými sa stretávame a záujmy, na ktoré tiež hľadáme
kúsok času. Popri tom všetkom pracujeme ako miestni poslanci.
Dostali sme dôveru, mandát a zložili sľub, že budeme plniť svoje
povinnosti, ochraňovať záujmy sídliska a uplatňovať platné právne
normy podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
Na prácu miestneho poslanca sa možno pozerať zo všeobecného
pohľadu a potom z toho individuálneho lebo každý z nás je v niečom
iný.
Všeobecne je práca poslanca zväčša o štúdiu a stretnutiach.
Na stretnutiach poslanec rokuje, získava informácie, predkladá návrhy
alebo diskutuje rôzne témy týkajúce sa nášho sídliska. Od rozpočtu
cez parkovanie, bezpečnosť, zeleň, čistotu, dopravu, kultúrne akcie až
po komunikáciu s občanmi a mnoho ďalších vecí týkajúcich sa života
na sídlisku. Stretnutia sú rôzne. Sú stretnutia všetkých poslancov,
stretnutia poslaneckého klubu, stretnutia s predsedami komisií,
stretnutia na komisiách, individuálne stretnutia so starostom, jeho
zástupcom alebo zamestnancami jednotlivých oddelení. Niekedy
vznikne potreba sa stretnúť aj s prednostom alebo kontrolórkou
mestskej časti. A v neposlednom rade veľmi dôležité stretnutia sú
s občanmi nášho sídliska. Napokon kto iný ak nie ľudia, ktorí tu žijú
vedia poskytnúť najlepšiu spätnú väzbu a obraz potrieb obyvateľov
sídliska..
Stretnutia komisií, poradných orgánov poslancov, sú miestom,
kde sa diskutujú návrhy do zastupiteľstva, aktuálne témy sídliska
a prijímajú sa odporúčania. Členmi komisie sú aj občania, ktorí nie
sú poslancami. Keďže sú rokovania komisií na niekoľko výnimiek pre
občanov verejné, zvyknú sa do diskusie zapojiť aj občania, ktorí nie
sú členmi komisie. Poslanci, ktorí boli zvolení za predsedov komisií
pripravujú s tajomníkmi komisií program zasadnutia. Príprave komisie
predchádzajú opäť mnohé stretnutia a štúdium materiálov.
Štúdium je presne tým, čo stretnutiam predchádza alebo po
mnohých stretnutiach nasleduje. Pripraviť sa na stretnutie alebo
doplniť si informácie po stretnutí je tiež súčasťou poslaneckej práce. Sú
to najmä materiály vypracované odbornými oddeleniami miestneho
úradu. A sú to aj rôzne zákony, štúdie, analýzy alebo aj blogy, odborné
články, prieskumy a podobne.
Takto pripravení poslanci niekedy prichádzajú s vlastnými návrhmi
uznesení alebo s pozmeňujúcimi návrhmi.
Niektorí z nás sa stretávajú s občanmi aj prostredníctvom internetu
na sociálnych sieťach akou je napríklad Facebook. Tu pozorne čítame
ale aj vysvetľujeme. Niekedy pomáhame správne posunúť podnet,
inokedy ho vyriešiť. Niekedy stačí problém vysvetliť a inokedy je
podnet zdrojom poslaneckého prieskumu. Z neho môžu vzísť podnety
pre miestny úrad. Komunikácia na sociálnych sieťach je jedna z foriem
komunikácie dnešnej doby, ktorá umožňuje uskutočniť veľa rýchlych
stretnutí za krátky čas.
Poslanecký prieskum v teréne je dobrý spôsob ako si urobiť
reálny obraz o stave sídliska. A tiež príležitosť sa stretnúť s občanmi
a porozprávať o sídlisku.
Všetky tieto stretnutia, či osobné alebo virtuálne, všetky
naštudované materiály, zákony a ďalšie zdroje informácií predstavujú
množstvo času a aktivít, ktoré sa skrývajú za oponou práce poslanca.

Vedeli ste ?

Čo je najdôležitejšia kompetencia poslancov? Rozhodne je to
schvaľovanie rozpočtu.
Akú odmenu dostane poslanec za svoju prácu ? Na KVP je to
približne 170 € mesačne.
Marián Koszoru
poslanec miestneho zastupiteľstva

inzercia/mestskáčasťpozýva
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Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
organizuje

Turnaj o pohár

MČ KOŠICE - SÍDLISKO KVP
v minifutbale mužov

5. októbra 2019 (sobota) 10.00 - 17.00 hod.
T-Systems Športovo zábavný areál (Alejová 2)
Uzávierka prihlášok: 02. 10. 2019 (streda) do 16.00 hod.
Bližšie informácie a prihlášky na stránke www.mckvp.sk alebo osobne na miestnom urade v kancelárii č. 10
(Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu) tel. č.: 055/789 06 32, 19
MÚ MČ Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, Košice.

Priamo upečené teplé
pekárske produkty
z chladeného cesta
novou technológiou
Cool Rising.

Cool Rising: proces
výroby spomalením
kysnutia pomocou
kontrolovaného
chladenia.

Vaše obľúbené pečivo
tak získava výraznejšiu
arómu, lahodnejšiu chuť ,
pečivo si môžete kúpiť
ešte teplé a vydrží vám
dlhšie čerstvé.

,
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y
M pečieme celý deň
ale pre vás Nájdete aj na OC Iskra
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Vážení seniori - jubilanti,

starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP Vás pozýva na slávnostné stretnutie jubilantov.
Stretnutie sa uskutoční v mesiaci október 2019 s oslávencami, ktorí svoje významné životné jubileum 65, 70, 75, 80
a viac rokov oslavujú v období od 1. júla do 31. decembra 2019.
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