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Príhovor
starostu

Milí KVPčkári,
Zdá sa, že sme to všetci spoločne zvládli.
Prvá vlna pandémie je za nami. Vyhrali
sme bitku, nie však vojnu. Odborníci
sa zhodujú, že je potrebné pripraviť
sa na možnú druhú vlnu, ktorá nás
pravdepodobne čaká. Majte to na zreteli,
prosím.
My na miestnom úrade sa pripravujeme
na dôsledky ekonomickej krízy, ktorá pre
všetky samosprávy na celom Slovensku
bude znamenať výpadok príjmovej časti
rozpočtu. Ľudia prichádzajú o prácu,
firmy o objednávky a samosprávy o
príjmy z podielových daní a z nájmov.
Kríza sa dotkla každého jedného z nás.
Pravdepodobne toho budeme realizovať
menej, ako sme plánovali. Rozpočet
sme nateraz znížili o viac ako 130.000
eur a počkáme si na situáciu ku koncu
roka. Aktivity sa nezastavia, maximálne
odložia. Najdôležitejšie však je, že sme
túto pandémiu prežili v zdraví.

Ladislav Lörinc
starosta@mckvp.sk

Toto leto bude pre väčšinu z nás iné,
než tie ostatné. Už sme si zvykli na
otvorené hranice, lacné charterové lety,
globálne prepojený svet, či slovenské
more na Jadrane. Tentokrát by sme
však preventívne mali ostať doma,
na Slovensku. Má to aj svoje výhody,
lebo tým pomôžeme našim lokálnym

podnikateľom v cestovnom ruchu, ktorí
sa potrebujú dostať z ťažkých časov.
Verím, že si leto vychutnáme aj tu,
doma na našom KVPčku. Na letných
terasách našich prevádzok. S deťmi na
nových detských ihriskách. U lokálnych
podnikateľov, ktorí práve teraz potrebujú
našu podporu. Na nových lavičkách,
ktoré chystáme doplniť na miesta, kde
Vám chýbajú. V rámci kultúrnych a
participatívnych udalostí, ktoré budeme
po vynútenej prestávke opäť realizovať.
Už mi chýbal ten pohľad na živé ulice, aj
priamy kontakt s Vami.
Ak by Vám to však bolo málo lákavé, rád
by som Vám dal do pozornosti zaujímavú
kampaň Košického samosprávneho kraja
a krajskej organizácie cestovného ruchu
Košice Región Turizmus pod názvom
„Kraj sveta – Košický svetový kraj“. Na
webe www.krajsveta.sk nájdete skvelé
tipy na zaujímavé výlety a očarujúce
miesta.
Akokoľvek sa už rozhodnete,
želám Vám krásne leto.
Ladislav Lörinc

Viete, že mestská časť
má nové logo?
Malý „obrázok“ v pravom hornom
rohu na obálke nášho občasníka
sa tam neocitol znenazdajky. Ak
sa so zvedavosťou pýtate, čo to
znamená, ide o nové logo, ktoré
je súčasťou nášho čerstvého
dizajn-manuálu. Teda spôsobu,
akým budeme našu mestskú časť
prezentovať pred ostatnými.
Nie je to nahradenie erbu ani
oficiálnych symbolov, je to naša
nová komunikačná identita. Prvky,
z ktorých samotné logo pozostáva,
nie sú náhodné, ale majú svoje
opodstatnenie.
Celý dizajn-manuál aj s popisom
tvorby si môžete pozrieť na našom
webe - https://www.mckvp.sk/
dizajn_manual/
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PO NÚTENEJ
PRESTÁVKE, OPÄŤ
V PLNOM NASADENÍ
Miestny úrad
je otvorený v
štandardnom režime
Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo
dobré. Pandémia preverila hlavne naše
nervy a podporila kreativitu, keďže
pod jej neželaným vedením musela
aj naša mestská časť urobiť kroky k
obmedzeniu stretávania sa a prepnúť
na krízový režim v záujme čo najväčšej
ochrany obyvateľov. Našťastie, naša
disciplinovanosť sa vyplatila a k
očakávanému uvoľneniu opatrení sme
pristúpili aj my na KVP. Samozrejme,
sprísnená hygiena je štandardom, ktorý
vždy dodržiavame a zabezpečujeme.
Po mesiacoch izolácie sa pre obyvateľov
ako prvé otvorili dvere miestneho úradu.
A to doslovne. Okrem zamestnancov
doň od konca mája môžu vchádzať aj
návštevy. V prípade, že potrebujete
vyriešiť problém priamo s referentom
z príslušného oddelenia, už vám nič
nebráni v osobnom stretnutí. Zároveň,
úrad opäť funguje podľa stránkových
hodín a poskytuje všetky služby
verejnosti.

Všetky detské ihriská
sú opäť k dispozícii

navštevované ihriská, ktoré boli denne
dezinfikované. Postupne sa k nim pridali
ďalšie a dnes už môžete so svojimi
ratolesťami využívať opäť všetky, ktoré
na sídlisku máme.

Svoje brány už otvorilo
aj denné centrum
Mysleli sme aj na seniorov, ktorí počas
pandémie nemohli využívať denné
centrum. Tento stav sa už zmenil a
my s radosťou hlásime jeho opätovné
otvorenie. Samozrejmosťou je ešte
stále meranie teploty pri vstupe do
budovy a dôsledná dezinfekcia rúk ako i
samotných priestorov. Po dlhej prestávke
máme pre seniorov naplánovanú už aj
prvú lekársku prednášku a čaká ich aj
prekvapenie, ktoré je aktuálne v štádiu
dokončovania. Mestská časť nelenila a
pustila sa totiž do vybudovania externej
plošiny, ktorou sa pohodlne vyvezú
do centra na poschodí. Vyjsť si medzi
známych budú môcť aj tí skôr narodení,
ktorí majú sťaženú mobilitu.
Ak ste si chvíle strávené doma krátili
s knihou v ruke, a tým ste už prečítali
všetok domáci výber, dobrou správou
je to, že pobočka knižnice Jána Bocatia
na Hemerkovej ulici č.39 obnovila svoju
činnosť. Takisto môžete opäť navštíviť
aj Výmenník na Wuppertálskej ulici,
ktorý síce funguje iba 2x týždenne,
avšak s pestrým programom. Pondelky
opäť patria zumbe, stredy pracovným
terapiám v Záhrade. Novinkou je
Addiction club, ktorý sa venuje
skupinovému cvičeniu konceptu Les
Mills.

ani rozpočet našej mestskej časti. V
príjmovej zložke bol znížený o približne
135 000 eur. Takisto aj vo výdavkovej
časti došlo ku kráteniu rozpočtu, a to
najmä v rámci kapitálových výdavkov.
Niektoré investičné akcie sme museli
po dohode s poslancami pozastaviť, no
to neznamená, že sa do ich realizácie
nepustíme hneď, ako nám to finančné
možnosti dovolia.
Uvoľňovanie opatrení prinieslo veľa
osobných stretnutí, ktoré boli doposiaľ
obmedzené. To najvzácnejšie prišlo
na konci júna. Po neuveriteľných troch
mesiacoch sme sa mohli stretnúť na
podujatí do 500 ľudí. Obyvatelia sa mohli
s vedením mestskej časti, niektorými
poslancami i architektmi stretnúť na
„Spoločnom pláne“, teda verejnej
diskusii, ktorá bola priamo medzi
ich vnútroblokom. Hovorilo sa o jeho
plánovanej revitalizácií.
Mesiace izolácie už zrejme nik z nás
nedoženie, avšak, tie nasledujúce
môžeme o to viac využiť. Mestská časť
pristupuje k uvoľňovaniu aktívne, no na
druhej strane chce zabezpečiť ochranu
zdravia všetkých zúčastnených. Menšie
podujatia a aktivity sa budeme snažiť
realizovať aj naďalej, stačí sledovať naše
komunikačné kanály a nič vám neujde.
Ďakujeme vám, že sme to spoločne
zvládli.

Ukončili sme donášku
obedov a nákupov
Okrem iného, mestská časť už ukončila
donášku obedov pre seniorov. V plnej
miere tieto služby teraz zastávajú
reštaurácie a jedálne, ako to bolo do
vypuknutia pandémie. Počas koronakrízy
sme spolu vydali 1 119 obedov, rozniesli
1 678 ochranných rúšok a zabezpečili 63
nákupov.

Koronakríza zasiahla
rozpočet mestskej
časti
Krik aj smiech sa po troch mesiacoch
ozýva aj z detských ihrísk. Vzhľadom
na prísne hygienické opatrenia sme
zo začiatku sprístupnili štyri najviac

I keď to vyzerá tak, že najhoršie
obdobie z hľadiska počtu chorých
na koronavírus už máme za sebou,
finančným stratám sa však nevyhol

Kontakty
055/789 06 10
055/789 06 37
k1k@mckvp.sk
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Rozhovor

Na odreagovanie po celom týždni práce
a cestovania sú domáce práce veľmi fajn,
ak ma manželka k tomu „pustí“ rád
pomôžem. Najradšej mám upratovanie riadu
v kuchyni. Je to moja obľúbená činnosť.

Rodený KVP-čkár, ktorý je už 10 rokov
poslancom miestneho zastupiteľstva,
aktuálne nováčik v parlamentných laviciach
Národnej rady. Ako to všetko stíha a nad čím
uvažuje, keď cestuje na trase východ-západ?
Prezradí Vojto Tóth.

Rozhovor
Čím ste chceli byť ,
keď ste boli dieťaťom?
Kedy sa u vás prejavil
záujem o veci verejné?
Keď som bol dieťaťom, chcel som byť
automechanikom. Toto zameranie ma
nakoniec obišlo, rád na to spomínam.
Môj záujem o veci verejné sa prejavil
zhruba v mojich osemnástich rokoch.
Na mysli mám boj proti mečiarizmu. Do
politiky som však vstúpil reálne v roku
2006, kde som bol členom strany SDKÚ.

Najčastejšie premýšľam nad tým, čo
všetko ma v Bratislave čaká a ako si
rozvrhnem čas. Ak práve nešoférujem,
určite sa rád pozriem na krásu prírody,
chodievam „spodnou cestou“, je to síce
menej hornatý úsek, ale rovnako krásny.
Keď zastavíme na krátku kávu, mám čas
poobzerať sa v okolí.

Budete vedieť plnohodnotne
vykonávať funkciu poslanca
NR SR ako i poslanca
miestneho zastupiteľstva
KVP? Máte už plán, ako to
budete stíhať?
Nateraz stíham oboje funkcie, napriek
tomu, že je to časovo pomerne náročné.
Pracovných stretnutí je teraz prirodzene
viac, no funkciu poslanca miestneho
zastupiteľstva KPV plánujem vykonávať
do konca tohto roka. Potom by som rád
prenechal príležitosť na prácu môjmu
náhradníkovi.

Ako ste na tom s časom,
stíhate sa teraz venovať
rodine a „domácim
prácam“?

Cestujeme vždy viacerí, hovoríme hlavne
o práci a tak nám cesta ubehne rýchlo.

Ktoré mesto/krajina je pre
vás inšpiráciou a vedeli by
ste si tam predstaviť žiť?

Na akú oblasť sa plánujete
v NR SR špecifikovať? Už
viete aj v čom budete hájiť
záujmy Košičanov/Kvpčkárov?

Bežný deň v parlamente začína o 7:00
hod ráno, poslaneckým klubom. O 9:00
je na programe poslanecká schôdza.
Potom je obed, do 14:00 máme väčšinou
pauzu, ak sa nevyskytnú iné doplnkové
stretnutia, alebo výbory. Poobede je na
programe hlasovanie. Schôdze končia
o 19:00 a na záver okolo 19:30 máme
hodnotiaci poslanecký klub.

Nad čím premýšľate, keď
jazdíte smer východ-západ?

Osobne mám najradšej dolné KVP,
Drocárov park.

Reálne som nikdy nepremýšľal nad tým,
predstaviť si žiť v inej krajine. Ak by som
si ale mal nejakú vybrať, bola by ňou
Kanada.

Ako vyzerá váš bežný deň
v parlamente? Pijete zatiaľ
„len kávu“ alebo už poriadne
zarezávate?

Povinností je veľa, vďaka pandémii
COVID-19 sme ako novozvolení poslanci
museli od začiatku ísť naplno. Bolo
nutné v krátkom čase zastrešiť mnoho
vecí, bolo potrebné zorientovať sa veľmi
rýchlo. Času na kávu bolo teda pomenej.

Ktoré miesto na KVP máte
najradšej?

Odkedy som sa stal poslancom NR SR, je
tých povinností určite viac. Časť týždňa
som pravidelne v Bratislave, no robím
všetko preto, aby som mal čas na svoju
rodinu. Myslím, že sa mi to darí a všetko
stíham. Na odreagovanie po celom týždni
práce a cestovania sú domáce práce veľmi
fajn, ak ma manželka k tomu „pustí“ rád
pomôžem. Najradšej mám upratovanie
riadu v kuchyni. Je to moja obľúbená
činnosť.

Ako poslanec NR SR som členom
hospodárskeho výboru. Čo sa týka
záujmov Košičanov, som za to, aby
boli mestské časti posilnené, nie som
zástancom názoru zlučovania mestských
častí. Chcem ich posilniť tak, aby väčšinu
rozhodnutí neovplyvňoval magistrát
mesta Košice, ale aby sme si my
rozhodovali o kompetenciách. Snažím
sa o propagáciu našej MČ a preto aj
koncom júna je naplánované stretnutie
s ministrom pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka na našom miestnom
úrade. Rovnako tak chceme hovoriť o
dostavbe Domu seniorov, ktorý je mojou
srdcovkou.

Ak ostávate v BA ako trávite
voľný čas a na čo sa najviac
tešíte, keď prichádzate
na východ, okrem rodiny?
Rád čítam a vzdelávam sa v oblasti
mojich povinností poslanca. Okrem
rodiny sú to aj moji priatelia, na ktorých
sa teším a s ktorými sa počas víkendu
pravidelne stretávam.

Nerobia si z vás v
parlamente srandu,
že „šaľeny vychodňar“?
V parlamente je nás iba za klub OĽaNO
10 poslancov z Košického kraja a z
Prešovského 7. Ako môžete vidieť, nie
som jediný z východu, tak si na nás so
srandou ohľadne východniarov zatiaľ
nikto netrúfol.
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Zo života sídliska

Obnova dopravného značenia

Mesiac máj sa na našom sídlisku
niesol v znamení obnovy vodorovného
dopravného značenia. Aj napriek
nepriaznivému počasiu a niektorým
nezodpovedným vodičom sa nám
podarilo premaľovať 46 priechodov pre
chodcov, vyznačiť viac ako 100 žltých čiar
pred kontajneroviskami a na vybraných
uliciach obnoviť parkovacie čiary.
Nie každému sa však pozdávala šírka
vyznačených parkovacích miest. Niektorí
sa sťažovali na to, že v porovnaní s
pôvodnými, sú tie nové užšie. Parkovacie
miesta boli vyznačené na základe
platnej technickej normy STN 73 6056,
ktorá pri kolmom státí hovorí o šírke
parkovacieho miesta 2,25 – 2,40 m a
dĺžke 4,5 – 5,30 m.
Kritike sa nevyhol ani samotný priebeh
prác, viacerí by uvítali ich realizáciu v
noci. V záujme MČ však bolo čo najmenej
obmedziť vodičov pri parkovaní a preto
zvolila dočasné obmedzenia v čase od
8:00-16:00, kedy je väčšina ľudí v práci.
Vyhli sme sa aj tomu, aby sa nepracovalo
v ten istý deň na uliciach, ktoré sú
vedľa seba. Práce sme tak realizovali

po častiach a v rôznych obvodoch.
Komplikácie z technologického hľadiska
spôsobovalo aj počasie. Harmonogram
bol preto denne aktualizovaný a
zverejnený na našich komunikačných
kanáloch. Oznamy o tom, kam sa v
daný deň chystáme, boli vyvesené aj
na vchodoch bytových domov spolu s
vyznačenou mapou presného miesta.
Jednotlivé úseky boli takisto vyznačené
prenosným dopravným značením. Aj
napriek tomu sme sa stretli s neochotou
vodičov uvoľniť parkovacie miesto a tak
musela zasiahnuť mestská polícia.

Na všetky vykonané práce sa v zmysle
zmluvy vzťahuje záruka 8 mesiacov.
Mestská časť zatiaľ na tento účel
preinvestovala približne 10-tisíc eur.
V obnove vodorovného dopravného
značenia plánuje pokračovať koncom
augusta. Nateraz však chceme poďakovať
všetkým dotknutým obyvateľom za
trpezlivosť a tiež mestskej polícii stanici
KVP za spoluprácu.

Vodorovné dopravné značenie sa
obnovilo aj na Jasuschovej ulici v
úseku medzi blokmi č.24-26, kde cesta
prechádza do zákruty. V strede vozovky
sa vyznačila prerušovaná a plná pozdĺžna
čiara (č.601). Kedysi tam autá zvykli
parkovať pozdĺžne na pravej strane
cesty v smere ku Bille. Aktuálne však
upozorňujeme, že pozdĺžne parkovanie
na Jasuschovej ulici nie je v súlade so
zákonom o cestnej premávke č. 8/2009
Z.z. a je zakázané.

Situácia s premnoženými
potkanmi nám nie je ľahostajná
Deratizácia verejných priestranstiev
prebieha na sídlisku KVP operatívne,
nielen v termínoch stanovených
Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva. Už vlani bolo v rozpočte na
tento účel vyčlenených trojnásobne viac
peňazí, v tomto roku je to 7-tisíc eur.
Na základe monitoringu ako i podnetov
od obyvateľov sme zaevidovali nové
ohniská výskytu hlodavcov. Vo
vybraných častiach ulíc Klimkovičova,
Húskova, Bauerova, Jasuschova i
Čordákova boli preto do dier preventívne
uložené nástrahy obsahujúce účinnú
látku. Psíčkari sa nemusia obávať, nikdy
nie sú ukladané na voľné priestranstvo
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a po požití psom vyvolávajú maximálne
dávenie. V tomto roku išlo už o druhú
deratizáciu, prvá sa uskutočnila koncom
marca. Mestská časť pristupuje k tomuto
problému zodpovedne a preventívne,
pretože nechce, aby sa situácia s
premnoženými potkanmi z predošlých
rokov zopakovala.

V boji s hlodavcami
nám môžete
pomôcť aj Vy
Napíšte nám na:

• k1k@mckvp.sk ak zbadáte nové
diery alebo pobehujúce potkany

• kontrolujte pravidelne svoje
okolie

• nevyhadzujte biologický odpad
ku kontajnerom

• dbajte na separovanie odpadu

Zo života sídliska

Za rekordných 5 dní
opravených viac ako 6000 m2
komunikácií
Ani obdobie súvisiace s koronakrízou
nespomalilo práce na oprave našich
ciest, do ktorých sme sa rozhodli
investovať takmer 160 000 eur. V
priebehu jedného pracovného týždňa sa
nám podarilo opraviť viac ako 6000m²,
čo predstavuje najrozsiahlejšiu opravu
komunikácií na sídlisku KVP za posledné
roky.

Oprava
komunikácií

Volebné obdobie 2014 - 2018

2015 - 202 m2
2016 - 385 m2
2017 - 698 m2
2018 - 1144 m2
Volebné obdobie 2018 - 2022

2019 - 5000 m2
2020 - 6000 m2
Menej hospodárne látanie dier sme sa
tak ako vlani rozhodli nahradiť opravami
súvislých častí. Nový „koberec“
pribudol tento raz na Jasuschovej
ulici, Čordákovej popri OC Iskra, pred
garážami na Húskovej ulici ako i na
Klimkovičovej pred vchodmi č.2-16.
Cesty a chodníky majú na sídlisku viac
ako 35 rokov a vyžadujú si na mnohých
miestach generálnu opravu. V záujme MČ
je ich z hľadiska finančných možností aj
naďalej systematicky opravovať.

Pred

Po

Čistota a údržba

Čomu sme sa venovali
za posledné obdobie
Týždenný sumár toho, čo sa našim zamestnancom podarilo urobiť v teréne, aby bolo naše sídlisko čistejšie, nájdete
vždy v pondelok na oficiálnom FB profile mestskej časti: Mestská časť Košice - Sídlisko KVP.

Orezy kríkov pri miestnom úrade

Odvoz pokosenej trávy

Čistenie rigolov

Vyplievanie kvetov
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Osadenie zavlažovacích vakov

Info pre občanov

Kosba na sídlisku v réžii
sociálneho podniku
Kosba verejnej zelene prebieha na
sídlisku KVP v tomto roku premiérovo
– vo vlastnej réžií, presnejšie
prostredníctvom sociálneho podniku.
Ten začal s prvou kosbou v zmysle
schváleného harmonogramu 4.5.2020.
Realizovaná bola 2 traktorovými
kosačkami so zberom zn. KUBOTA
GZD 15 HD, 1 traktorovou kosačkou s
mulčovacím zariadením SECO Crossjet
SC 92-23 a 5 krovinorezmi STIHL FS 410
C-EM. O všetko sa postarali 12 pracovníci
sociálneho podniku. Práce v rámci prvej
etapy boli ukončené 5.6.2020.

letných mesiacov, prosíme vás
o trpezlivosť, určite k vám prídeme.
V prípade, že zaevidujete niekde
dlhodobo nepokosenú trávu alebo
naopak kopy pokosenej trávy, dajte nám
o tom vedieť na – k1k@mckvp.sk.

Neberte si nás domov
do záhradky, tu nás
vysadili s láskou pre
vás všetkých

Včelám sme vytvorili
vhodné pracovné
prostredie

Takýto odkaz nájdete pri každom
kvetinovom záhone.

1. etapa kosby
Kosenie trávnatého porastu

394 882 m2
Kosenie lúčneho porastu

85 000 m2
Strihanie živých plotov

75 m2
Polievanie stromov a kvetov

11,5 m3 vody
Orez kríkov

15 ks
Dňa 5.6.2020 prešlo kosenie plynule do
2.etapy. Väčší dôraz bol už venovaný
aj orezu kríkov a živých plotov.
Predpoklad je vykonať 4 kosby všetkých
trávnatých častí a 1 doplnkovej kosby tzv.
reprezentatívnej zelene na Triede KVP a
Moskovskej triede.
Kosenie sídliska bude prebiehať aj počas

Tak ako vlani, aj teraz sme nechali
niektoré plochy zatrávnené bez zásahu
a nepokosené. Ide spolu o 8 lokalít, kde
sme vysiali rôzne druhy lúčnych kvetov.
Snažíme sa tak zachovať hmyz, najmä
včely, ktoré sú pre životné prostredie
aj samotných ľudí skutočným živým
pokladom. Na týchto lúkach sme osadili
aj informačné tabule, ktoré vypovedajú

Spolu sme po celom sídlisku vysadili
2000 kvetov. Avšak, niektorým sa
páčili natoľko, že si ich jednoducho
natrhali a vzali domov. Aby sme
týmto neohľaduplným obyvateľom
pripomenuli, že kvety majú tešiť nás
všetkých, osadili sme pri nich
informačné tabuľky.

o tom, že tieto miesta nie sú nepokosené
„náhodou“ ale aj takýmto spôsobom
vytvárame vhodné pracovné prostredie pre
včely a hmyz. Výsledkom by mali byť farebné
lúky a zdroj potravy pre malé okrídlence.

Miroslav Michalus
prednosta miestneho úradu
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Revitalizácia vnútroblokov
- čo chystáme?
Ako by mohol vyzerať
Drocárov park
Od začiatku roka pripravil miestny úrad
v spolupráci s architektmi a krajinármi
štúdie pre revitalizáciu vnútrobloku
medzi Jasuschovou a Bauerovou ulicou a
Drocárovho parku. Tieto obľúbené časti
sídliska si zaslúžia obnovu v podobe
lepších chodníkov a lavičiek, doplnenia
stromov, zelene a ďalších detailov, ktoré
majú spríjemniť pohyb a pobyt v týchto
miestach.
Obe štúdie sú dôležitým krokom pre
získanie finančných prostriedkov z
externých zdrojov, ako sú operačné
programy ministerstiev alebo iné
rozvojové granty, o ktoré sa budeme
pokúšať práve v nadchádzajúcich dňoch.
Športoviská v Drocárovom parku by
mali prejsť komplexnou obnovou, aby
ponúkli dôstojný štandard pre aktívny
odpočinok. Okrem toho, v ich blízkosti
by mala vzniknúť komunitná kaviareň,
ktorá by mala slúžiť celému parku ako
zázemie pre jednoduché občerstvenie.

Chcete si zahrať
tenis?
Športová
novinka v podobe
petangového
ihriska
Dobrou správou je, že v lete
pribudne do Drocárovho parku
petangové ihrisko, na ktorého
výstavbu sme získali grant vo
výške 845 eur. Uspeli sme totiž
vo výzve “Magna pre región”
ktorú vyhlásila Karpatská
nadácia.

V areáli Drocárovho parku si už ale
v týchto dňoch môžete zahrať tenis.
Antukové ihrisko, ktoré sme vlani dali
svojpomocne do poriadku, je vám k
dispozícií od pondelka do nedele v čase
od 12:00-20:00. Stačí si zarezervovať
termín prostredníctvom našej mobilnej
aplikácie „KOŠICE-KVP“ v samostatnej
sekcii „Tenis“.

I keď ide o menšiu sumu, aj
tá odbremení náš rozpočet a
je ukážkou toho, že externé
zdroje financovania hľadáme
pre našu mestskú časť všade,
kde sa dá.
Mobilná aplikácia je dostupná na stiahnutie
pre operačný systém iOS a Android.
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Trvalkový záhon

HOJDACIE SIETE
Terasa

Trávnik

Vsakovací záhon

Trávnik

Mlatový povrch

Trávnik

Vsakovací záhon

6%

6%

Rampa

LEZECKÁ STENA

6%

6%

PARKOUROVÉ IHRISKO

Trvalkový záhon

Trvalkový záhon

PERGOLA

Trvalkový záhon

VSTUPNÝ PRIESTOR
S POSEDENÍM
Mlatový povrch

Trávnik

Dláždený povrch

PIKNIKOVÝ STÔL

Mlatový povrch

DETSKÉ
IHRISKO

Štrkový povrch

Štrkový povrch

BEZBARIÉROVÉ
DETSKÉ IHRISKO

Vsakovací záhon

Pitná fontánka

EPDM povrch

DETSKÉ IHRISKO

Dláždený povrch

HERNÁ ZÓNATERÉNNE MODELÁCIE
Tráva

Dláždený povrch

STREETBALL/
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Viac o projekte sa dozviete na našom
webe - http://www.mckvp.sk/projekty/

PIKNIKOVÝ STÔL

Trávnik

Mlatový povrch

Trvalkový záhon

Vsakovací záhon

Dláždený povrch

Mlatový povrch

Trávnik

Dláždený povrch

FLORBAL

Vnútroblok medzi Jasuschovou a
Baureovou ulicou by mal byť vylepšený
o množstvo zelene a stromov, nové prvky
na ihriskách a okružný chodník. Štúdie
v sebe zahŕňajú opatrenia na zmiernenie
dopadov zmeny klímy, bezbariérové
riešenia a rešpektujú súčasné priestorové
pomery a vzťahy.

VSTUPNÝ PRIESTOR

Vnútroblok
Jasuschova-Bauerova
by mohol byť lepším
miestom pre život

V diskusii na túto tému
sme nevynechali ani
obyvateľov
Zámer revitalizácie sme predstavili aj
samotným obyvateľom dotknutej lokality
v rámci ďalšieho stretnutia „Spoločného
plánu“. To, čo sa plánuje
s ich vnútroblokom, si z úst odborníkov
i architektov vypočuli priamo na mieste,
ktoré by sa malo komplexne obnoviť. Do
spoločnej debaty sa zapojili mamičky,
seniori i mladí, ktorí na svoje otázky
dostali aj konkrétne odpovede. Štúdia
sa nebráni zapracovať relevantné návrhy
verejnosti, ktorá o nich dala vedieť
miestnemu úradu.
Sme radi, že po mesiacoch doma vás táto
téma zaujala a v hojnom počte ste prišli
spolu s nami diskutovať do verejného
priestoru. Tým, že vás je počuť, nám
pomáhate zlepšovať naše rozhodnutia.
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Predstavujeme Vám komisiu
verejného poriadku

Postupne Vám prinášame prehľad
fungovania našich komisií, tento raz by
sme vám radi predstavili kompetencie
a zloženie Komisie verejného poriadku
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice – Sídlisko KVP.
Komisia verejného poriadku pri
Miestnom úrade mestskej časti Košice
- Sídlisko KVP je komisia, ktorá prijíma

podnety od občanov týkajúcich sa
riešenia problémov z neprispôsobivými
spoluobčanmi. Takisto dbá o poriadok
v rámci výtržnosti a hluku na verejných
priestranstvách. Koordinuje v súčinnosti
so štátnou a mestskou políciou kontroly
na sídlisku. Cieľom komisie je čo najviac
eliminovať problémy a snažiť sa byť
najviac otvorený našim obyvateľom. Aj
tí nám často pomáhajú v tom, aby bol na
sídlisku poriadok a aby sa tu mamičky
s deťmi i seniori mohli cítiť bezpečne.
Touto cestou by som sa rád aj poďakoval
všetkým, ktorí sa snažia urobiť naše
sídlisko čo najviac bezpečné. Radi by
sme do budúcna zaviedli viac kontrol
na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti
našich spoluobčanov. Ich cieľom by bolo
vzdelávať aj ostatných tak, aby pochopili,
že žijeme v civilizovanom svete, kde
platia zákony pre všetkých rovnako.

Komisia verejného poriadku pozostáva
z poslancov a občanov nášho sídliska.
Za jej predsedu bol zvolený Vojto Tóth.
Boli by sme radi, ak by sa na riešení
problémov podieľala čoraz väčšia časť
verejnosti.
Marián Mikulišin
podpredseda komisie

Spúšťame nultý ročník
participatívneho rozpočtu
Prostredníctvom zavádzania
participatívnych prístupov môže
samospráva lepšie zastupovať
záujmy verejnosti, poskytovať jej
kvalitnejšie služby a tým aj zvyšovať
dôveru verejnosti a transparentnosť
rozhodovania.
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP
zavedením mechanizmu PR umožňuje
občanom zapájať sa do verejného života v
čo najširšej možnej miere.
Občania budú môcť rozhodnúť o
výdavkoch v dvoch kategóriách:

• občianske projekty sú nízko nákladové
nápady v sume do výšky 2.000 eur x 5
realizované na území MČ. Projekty

navrhujú, spracovávajú a realizujú
občania v súčinnosti s MČ v oblastiach
kultúry, športu, sociálnej oblasti,
dobrovoľníctva, životného prostredia a
verejného priestoru.

• zadania pre MČ sú prevažne vysoko

nákladové nápady realizované,
resp. obstarané mestskou časťou, v
sume do 5.000 eur x 2. Musia mať
verejnoprospešný charakter a byť
v súlade s prioritami MČ. Takisto
skvalitňujú verejný život a majú dopad
na väčšinu obyvateľov.

Proces jedného cyklu PR trvá dva
kalendárne roky. V tomto roku prebieha

prípravná fáza, v rámci ktorej budú
občania informovaní o možnostiach.
Uskutoční sa zber nápadov, analýza,
spracovanie a rozdelenie nápadov.
Fáza sa ukončí prípravou projektov
a zadaní. Prvý rok procesu sa ukončí
rozhodovacou fázou prostredníctvom
hlasovania verejnosti, ktoré sa uskutoční
na príslušnej internetovej stránke. V
druhom roku bude prebiehať realizačná
fáza projektov a zadaní, ktoré v
rozhodovacej fáze získali dostatočnú
podporu od občanov.
Marián Horenský
poslanec miestneho
i mestského zastupiteľstva

Poslanecká sms

Ako vás ovplyvnilo obdobie pandémie COVID-19?
Marián Koszoru

Paradoxne prinieslo menej voľného času
a viac stresu. Pracoval som z domu.
S dcérkou nám obom chýbala škôlka. Aj
napriek tomu sme si spoločný čas užili.
Ako poslanec som sa ďalej venoval KVP.
V Komisii VDaŽP sme komunikovali
emailom. Okrem Vašich a vlastných
podnetov som sa s poslancami
a starostom venoval aj napr. vydaniu
KvaPky, rozpočtu, opravám komunikácií,
či obnove vodorovného značenia. Zvládli
sme aj zasadnutie zastupiteľstva.

Martin Boritáš

Toto obdobie som prežil poväčšine
v práci, s klientami košickej charity na
Fialkovej ulici, ktorí mali tzv. dobrovoľnú
karanténu. Vo svojej službe aj nad rámec
mojich povinnosti som sa ich snažil
povzbudzovať a pomáhať im, aby som
im pobyt v karanténe spríjemnil. Ani u
jedného sa neprejavili príznaky na toto
ochorenie. Som milo prekvapený, že
napriek ťažkým osobným a životným
osudom sa všetci chovali počas
karantény statočne. Som na nich hrdý.

Marián Mikulišin

Obdobie pandemie COVID - 19 na mňa
pôsobilo negatívne, nakoľko som bol
obmedzovaný nielen v práci ale aj v
osobnom živote. Pri prísnom dodržiavaní
zákona som bol aj milo prekvapený,
ako naši spoluobčania pristupovali k
nariadeniam. Myslím si, že táto pandémia
ukázala, ako sa vieme zomknúť, ak ide
o zdravie a bezpečnosť občanov. Prajem
všetkým spoluobčanom pevné zdravie a
vytrvalosť k porazeniu pandémie.

Iveta Adamčíková

Covid-19. Najprv to bol strach o svojich
blízkych, panika a potom čo robiť a ako
ochrániť seba, svoju rodinu a pomôcť
ľuďom, ktorí pomoc potrebujú. Zároveň
mi táto pandémia ukázala, ako sa
zastaviť, spomaliť a všímať si veci okolo
seba, na ktoré nebol čas pre povinnosti.

Bol to čas, kedy bola moja vnučka a
rodina na prvom mieste.

Zdeno Bartók

Na situáciu, ktorá nastala počas
karantény, neboli ľudia pripravení a
tak nastal čas improvizovať. Inak tomu
nebolo ani v mojom prípade, keď som
bol kvôli opatreniam nútený úplne
zavrieť svoje podnikanie. Azda najhoršia
myšlienka vznikla z otázky „do kedy
to bude takto trvať“. Strach o zdravie
a obavy, či túto situáciu v podnikaní
ustojíme po čase prešiel a človek sa
začal zamýšľať, akým spotrebným
životom žijeme a v podstate veľa doteraz
zdanlivo potrebných vecí ani k životu
nepotrebujeme. Túto situáciu vnímam
ako psychohygienu.

Dávid Karľa

Rovnako ako väčšina z nás som bol prvé
dni v neistote, ako sa bude situácia na
Slovensku vyvíjať. Mňa počas tohto
obdobia čakalo zloženie poslaneckého
sľubu. Ten som asi ako jediný v histórií
nášho sídliska skladal v ochrannom
rúšku a rukaviciach. Nakoniec som veľmi
rád, že zodpovedným prístupom každého
jedného z nás sa postupne dostávame
späť k naším každodenným životom pred
pandémiou.

Marián Horenský

V prvom rade som si uvedomil, v
akom životnom zhone žijeme. Avšak
čas strávený s rodinou by mal byť
prioritou za každých okolností a za
každého obdobia. Potešil ma fakt, že sa
opäť prejavil vplyv silnej komunity na
KVPčku, ktorá neváhala pomôcť tým,
ktorí to najviac potrebovali. Nakoľko
som sa „dobrovoľne“ stal aj učiteľom
našej štvrtáčky, utvrdil som sa v tom,
akou krásnou prírodou oplýva Slovensko.

Milan Pach

Pandémia ma z môjho profesného
hľadiska ovplyvnila minimálne, keďže

moja firma mi aj predtým umožňovala
prácu z domu. Z ľudského hľadiska som
si ešte viac uvedomil, a to som zrejme
nebol sám, aké hodnoty sú v mojom
živote prvoradé. A fascinovalo ma,
ako sme sa ako spoločnosť opäť vedeli
zomknúť, byť disciplinovaní a pomáhať si
navzájom, keď to bolo najviac potrebné,
napr. v čase nedostatku rúšok.

Roman Matoušek

Mimoriadna situácia, ktorá vznikla v
súvislosti s COVID-19 ovplyvnila všetky
oblasti nášho sídliska. Samozrejme, na
prvom mieste musí byť vždy ochrana
obyvateľov a ich zdravia. Preto po
vypuknutí pandémie, sme na úrade
pristúpili taktiež k obmedzenému
režimu. Uvedomovali sme si zároveň
dopad na sociálne odkázaných občanov,
ktorým sme sa od začiatku snažili
zabezpečiť ich základné životné potreby
ako je strava a hygienické potreby.

Vojto Tóth

Situáciu ohľadom koronavírusu som od
začiatku bral veľmi vážne. Vysoké riziko
nákazy a reálna hrozba straty mnohých
ľudských životov vo mne spôsobila
obrovský pocit zodpovednosti. Keď som
videl vývoj situácie v iných krajinách,
uvedomil som si, aké krehké je naše
zdravie a aký obrovský dopad môže mať
správanie jednotlivca na život druhých
ľudí. Som vďačný za to, ako sme situáciu
zvládli.

Marián Podolinský

Covid-19 nám len ukázal, ako sme sa
všetci stali závislými a úzko prepojenými
s globálnou ekonomikou. Situácia sa ma
dotkla ako každého - v pracovnom i v
osobnom živote. Všetko sa spomalilo,
mnoho aj zastavilo, nuž práca na sídlisku
sa nikdy nezastaví. Vo funkciách člena,
predsedu či podpredsedu rád a komisií
sme zasadali či už online alebo osobne.
Za čo všetkým zúčastneným veľmi pekne
ďakujem.

Zo života sídliska

Po rokoch pribudne do denného
centra bezbariérový prístup
Takmer tri mesiace sa zo sídliskového
denného centra pre seniorov neozýval
spev ani smiech jeho verných
návštevníkov. Kým však boli naši
najzraniteľnejší v izolácii, v jeho okolí sa
začalo so stavebnými úpravami, ktoré
v týchto dňoch pomaly finišujú. Viac
ako desaťročný problém so schodiskom
vyrieši externá plošina. Mnohí skôr
narodení sa nezúčastňovali podujatí
práve kvôli zlému prístupu do centra,
ktoré sa nachádza na poschodí spolu
s mestskou políciou. V nepriaznivom
počasí boli zároveň schody klzké a
predstavovali takisto riziko. To už bude
čoskoro minulosťou. „Veľmi sa teším,
že po rokoch dotazovania sa, to konečne
vyzerá tak, že „výťah“ bude realitou
a umožní prístup všetkým, ktorí mali
problém sa tam dostať. Niektorí naši
seniori tam roky neboli, pretože schody,
ktoré museli absolvovať boli pre nich
nezdolateľnou prekážkou. Verím, že sa
potešia, až sa do denného centra znovu

vrátia a ocenia, že sme na nich v tejto
veci nezabudli,“ skonštatovala miestna
i mestská poslankyňa Iveta Adamčíková
s tým, že v predošlých volebných
obdobiach chýbala podľa jej slov okrem
financií aj snaha a ochota tento problém
dotiahnuť do úspešného konca.
Nový prístup do budovy na Cottbuskej
ulici by mal v praxi pomôcť aj mamičkám
s kočíkmi či imobilným obyvateľom. Na
poschodí totiž rovnako sídlia aj Materské
centrum Lentilka a stanica mestskej
polície. Osadením exteriérovej plošiny
MČ zároveň po rokoch splní legislatívne
podmienky bezbariérovosti platné pre
zariadenia sociálnych služieb.
Projekt je financovaný z rozpočtu
mestskej časti v sume takmer 42 000 eur.
Samospráva má v pláne investovať aj do
obnovy vnútorných priestorov centra. Za
posledný rok tam už vymenila staré okná
za nové i osadila klimatizáciu.

ilustračná foto

Fontáne chceme opäť
vdýchnuť život
Vedeli ste, že fontána na KVP oslavuje v
týchto dňoch 25 rokov od svojho vzniku?
Presne 30.6. 1995 sme v stavebnom
denníku našli zápis o prevzatí tejto
stavby od firmy STAVA-Veľké Leváre.
Príbeh ako zo starého ale dobrého filmu
chceme na našom sídlisku znova oživiť,
ale už v modernejšej verzii. Vedenie
mestskej časti preto dalo odborníkom
vypracovať štúdiu jej možného
smerovania, na základe ktorej by sa mala

fontána obnoviť už natrvalo. Predstavená
už bola našim poslancom a postupne sa
o nej dozviete aj vy. Aj na túto tému totiž
plánujeme s vami spoločné stretnutie.
Projekt by sme v prvom rade chceli
financovať z externých zdrojov, aby
to čo najmenej zaťažilo náš rozpočet.
Nateraz voda z fontány príjemne ovlaží
letné sparno, pretože sme sa ju rozhodli
spustiť v skúšobnej prevádzke. Na
svoje miesta sa po zime vrátili s novou

povrchovou úpravou aj lavičky, ktoré
sme dali svojpomocne do poriadku.
Pravidelnými úpravami prechádza aj
zeleň, keďže kríky sú zostrihávané a
čistenie sa realizuje aj na okolitých
chodníkoch či na schodoch. Veríme, že
fontána bude opäť robiť radosť malým i
veľkým a postupne sa stane dominantou
nášho sídliska.

Info pre občanov

Nesprávnym parkovaním je
ohrozená naša bezpečnosť
Testy prejazdnosti hasičských vozidiel
potvrdzujú, že na niektoré ulice sa
hasiči nedostanú. Zle zaparkované
autá blokujú vjazd, či prejazd ulicami.
Parkovanie sme tak povýšili nad vlastnú
bezpečnosť, bezpečnosť našich susedov
či obyvateľov sídliska vôbec. Zombova,
Janigova, Hemerkova, Bauerova, no i
časť Čordákovej, Húskovej, Titogradskej
a Dénešovej ulice sú neprejazdné pre
záchranné vozidlá hasičského zboru.
Bývate na týchto uliciach? Neriskujte
vlastnú bezpečnosť.

aj miesta pre nové parkovacie plochy.
Nedostatočná je ale aj bezpečnosť pre
zlé parkovanie. Samospráve mestskej
časti záleží na bezpečnosti a preto bude
problematickým úsekom venovaná
pozornosť.

Stojíte niekedy v rozpore so zákonom v
strede vozovky pri kontajneroviskách?
Spomaľujete vozidlá záchranných
zložiek. Nielen hasiči ale aj záchranári
sa nemusia dostať na miesto včas.
Rozhodovať môžu sekundy.
Parkovacích miest je nedostatok.
Musíme si začať zvykať parkovať od
našich bytoviek ďalej. Nedostatku je

Od prírody k sebe
Denný letný tábor

Termín: 29.6 - 3.7.2020
Vek: 6-11
Počet: 10 detí
bylinková škola
tvorivé aktivity a dielne
potulkové vzdelávanie
tradičné workshopy

Denný tábor v Komunitnej
záhrade KVP
Vám zabespečí dokonalý
prázdninový zážitok
Kontakt: tel. 0908 965 249
email: zdenka.kosova75@gmail.com

Marián Koszoru
poslanec miestneho zastupiteľstva

Prosíme Vás preto o spoluprácu.
Parkujte zodpovedne.

Kvapka

Deň čistého KVP
- zmena termínu

POZOR
na diviaky
V lese zvýšte opatrnosť,
dôvodom je africký mor.

V Košiciach sa začiatkom mesiaca
potvrdil africký mor ošípaných.
Uhynuté diviačie mláďa našli v
lokalite Čičky, ktorá spadá do
poľovného revíru Čermeľ v okrese
Košice I.

riaznivého
z dôvodu nep ložené na
počasia pre

11.7.2020

Mestské lesy Košice preto
vyzývajú:
• obmedziť pohyb v lesoch
• využívať pri turistike lesné cesty
a vyznačené turistické chodníky
a cyklotrasy
• nezbierať v lesoch huby
• neprikrmovať zvieratá
• nevyhadzovať žiaden odpad
voľne do prírody
• obmedziť pohyb v prírode v
skorých ranných a večerných
hodinách
Prosíme, majte to na pamäti a
zvýšte svoju opatrnosť, ak sa do
lesa vyberiete.
Ak zaevidujete akýkoľvek pohyb
diviačej zveri na území našej
mestskej časti, prosíme ohláste
to okamžite Mestským lesom
Košice na adresu
mmatus@meleskosice.sk, alebo
napíšte nám na miestny úrad
k1k@mckvp.sk.
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