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Miesto: Areál Čičky

Náhradný termín pri nepriaznivom počasí 11.6. 2015

Skákací hrad Trampolína
Balónová show Maľovanie na tvár
Kúzelník Wolf Sokoliarske vystúpenie
Trblietavé tetovanie
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Slovo starostu

Okolo nás sa neustále
mení svet. Aj ten náš
na KVP. Ide najmä
o stavebné konania, ktoré
v konečnom dôsledku
ovplyvňujú
prostredie,
v ktorom žijeme. Často
sa stretávam so sťažnosťami
na
stavby.
Niektoré
vyrástli bez súhlasu tak
občanov, ako miestneho
zastupiteľstva. Ako príklad
zoberme niektoré stavby
na Moskovskej alebo
autoumyváreň na Klimkovičovej. Ponechajme zatiaľ
bokom stav, kedy mesto ako stavebný orgán obchádza
nesúhlas mestských častí. Predniesol som túto tému
na Rade starostov. Budem vás informovať o vývoji.

ku Klimkovičovej. Investor a majiteľ pozemkov plánuje
namiesto pôvodného penziónu, stavať obytný dom.
Podklady boli dané do asi 800 schránok dotknutej
oblasti. Prišli 3 občania KVP a viac než 10 drobných
majiteľov pozemkov v okolí plánovanej stavby.
Predstavitelia ÚHA im odpovedali na otázky. MČ
nepozývala majiteľov pozemkov - napriek tomu ich prišlo
viac, než občanov. Miestami vytvorili búrlivú atmosféru.
Nahlas nesúhlasili s investorom, ani zámermi ÚHA.
Vzhľadom na ďalšie zámery investorov stavať
na KVP, verejné zhromaždenia budú pokračovať.
V najbližšej dobe plánujú investori komerčné aktivity
na KVP 2 nad Moskovskou smerom ku Klimkovičovej
a na KVP 4 v trojuholníku Trieda KVP, Wuppertálska,
Starozagorská. Obe aktivity sú v súlade s územným
plánom mesta.
Alfonz Halenár
starosta MČ Košice - Sídlisko KVP

Aj preto sa od môjho nástupu na post starostu snažím
do stavebných procesov vtiahnuť občanov formou
verejných zhromaždení. V roku 2015 boli zvolané dve.
Prvé 27. marca v zasadačke MÚ za účelom zistenia
názoru občanov bývajúcich na KVP I. V objektoch
bývalej MŠ a DJ v Drocárovom parku plánuje MČ
KVP zriadiť Dom seniorov. Investor a nájomca prišiel
s myšlienkou nadstavať +1poschodie na súčasné objekty
a navrhuje zväčšiť plochu zelene ním prenajatého
areálu. To bol dôvod zvolania občanov - aby povedali,
čo si myslia o týchto zámeroch investora. Podklady boli
dané do 380 schránok občanov – teda viac než 1000
ľuďom v dotknutej oblasti. Prišlo ich 17. Hlasovaním
súhlasili s nadstavbou a nesúhlasili so zväčšením plochy
zelene.
Druhé sa konalo 30. apríla - tiež v zasadačke MÚ.
Dôvodom bolo zistenie názoru občanov bývajúcich
v oblasti Moskovskej triedy, tesne pri Myslave smerom

Poslanecká SMS

Novozvolených poslancov sa pýtame za Vás:
S akým cieľom vstupujete do volebného obdobia 2014 – 2018, resp. čo považujete za svoju prioritu v rámci práce poslanca/poslankyne miestneho
zastupiteľstva?

Iveta Adamčíková

Spríjemnenie jesene života našich aktívnych
seniorov je jedna z mojich priorít. Či už organizačne
alebo finančne - je povinnosťou mestskej časti takéto
aktivity podporovať. A to nielen pred komunálnymi
voľbami. Aktívny prístup a záujem dokáže pomôcť
mnohým veciam. Mojou prioritou je starostlivosť
o tých najviac ohrozených. Konkrétne opatrenia sú
základom úspešnej pomoci seniorom alebo sociálne
ohrozeným občanom.

Mária Gamcová

Mojím jediným cieľom je slúžiť občanom nášho
sídliska, komunikovať s nimi a nezabúdať na starších.
Povedať ÁNO dobrým a prospešným myšlienkam
a nápadom, ktorých výsledkom je rozvoj mestskej časti.
Záleží mi na bezpečnosti obyvateľov, čistote sídliska
a vytvorení podmienok pre voľnočasové aktivity rodín
s deťmi a prístupnosti služieb pre seniorov.
Službu poslankyne začínam s pokorou, úctou
a zodpovednosťou.

Vojtech Tóth

Život sa skladá z malých častí, malých vecí, z ktorých
raz vyrastú veci veľké. Nemôže človek zachrániť svet,
ak nezachráni najprv svoje okolie. Krédo, ktoré vyslovil
Albert Einstein je mojím osobným krédom: „Iba život,
ktorý žijeme pre ostatných stojí za to.“ Uvedomenie
si toho, že nežijeme len pre seba, je krokom k lepšej
komunite, kde nie je alibizmus, ale ochota urobiť niečo
pre spoločnosť v ktorej žijeme. Nemyslím si o sebe, že
zmením svet, no pokúsim sa zmeniť aspoň veci v mojej
komunite, na ktoré mám dosah.

Ján Tkáč

Máte nápad či problém? – na základe vašej požiadavky
som v minulom funkčnom období pripravil a predložil
návrh výstavby multifunkčného parku Čordákova,
ktorý je v štádiu prípravy na schválenie.
Pre vodičov a cyklistov. – to že sa vyskytnú na
chodníkoch či cestách diery je po zime bežné. Mojou
snahou je, aby cesty a chodníky boli udržiavané a bez
dier, preto vždy keď dostanem podnet alebo nájdem
dieru žiadam kompetentných pracovníkov o opravu
dier, chýbajúcich kanálových poklopov alebo nájazdov.
Pre rodiny a mladých. – KVP je pekné miesto pre život. Ak máš nejaký
nápad som pripravený počúvať a pracovať na tom.
Chcem budovať a nie búrať. - Spoločne s poslancami sme rozhýbali výstavbu
senior domu a máme pre vás pripravené aj ďalšie aktivity.
Ak chceš, aby bolo na KVP krajšie, buď aj Ty aktívny a daj o svojich
nápadoch vedieť. Ako vaši volení zástupcovia tvoríme tím, môžete sa na mňa
kedykoľvek obrátiť.

Marián Horenský

V rámci rozvoja miestnej demokracie sa budem
usilovať o prinavrátenie rozhodovania o veciach
verejných späť k občanom a spolupracovať s aktívnymi
občanmi, skupinami a iniciatívami. Mám záujem
konštituovať
parlament
seniorov/mládežnícky
parlament, zaviesť poslanecké dni a odpolitizovať
občasník KVaPka.
V ekonomickej oblasti bude mojou snahou
zabezpečenie maximálne možnej efektivity nakladania
so zverenými finančnými prostriedkami a majetkom mestskej časti
a prostredníctvom racionalizácie zvyšovanie objemu finančných prostriedkov
na kapitálové (investičné) výdavky.
V kultúrnej oblasti je mojou prioritou zvýšenie objemu finančných
prostriedkov pre oblasť kultúry s cieľom zvýšiť periodicitu kultúrnospoločenských a športových podujatí pre všetky vekové skupiny a spolupráca
s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami pri zabezpečovaní
kultúrnych akcií a športových podujatí.

Zuzana Fiľakovská

Mám rada nové výzvy a práca poslanca je pre mňa
cestou, ako prispieť k zlepšeniu kvality života všetkých
občanov v mestskej časti KVP.
Ako poslankyňa miestneho zastupiteľstva sa chcem
zaoberať okrem iného aj tým, čo mi je najbližšie
- našimi najmenšími. Vytvárať im dostatočne
bezpečné prostredie, v ktorom sa budú môcť rozvíjať.
Revitalizovať detské ihriská a vybudovať viac zelených
oáz v rámci sídliska, ktoré budú spríjemňovať život všetkým obyvateľom našej
mestskej časti.
Chcem pozitívne meniť prostredie, v ktorom žijeme, pretože naša
budúcnosť mi nie je ľahostajná. Nech snaha každého z nás je ako kvapka,
a veľa kvapiek môže vytvoriť more...

POSLANECKÉ DNI
Od 21. januára sú Vám poslanci mestskej časti k dispozícii v stredu od
16.00 do 18.00 podľa vopred schváleného harmonogramu v priestoroch
Miestneho úradu MČ Košice – Sídlisko KVP v rámci Poslaneckých dní.
Pripomíname, že na poslancov sa môžete obrátiť s akýmikoľvek
problémami, sťažnosťami, rôznymi podnetmi, postrehmi, ale aj pochvalnými
ohlasmi. Spoločnými silami chceme spoluvytvárať hodnotnejšie miesto pre
život.
V prvom polroku 2015 tu budú pre Vás ešte títo poslanci:

Priezvisko, meno,
akad. titul
TKÁČ, Ján, Ing. PhD.

Dátum

Nominácia

(streda: 16.00-18.00)

SIEŤ, KDH, NOVA

27.5.2015

HORENSKÝ, Marián, Mgr. nezávislý kandidát

3.6.2015

TÓTH, Vojtech, MBA

17.6.2015

SIEŤ, KDH, NOVA

zosamosprávy
Informácie z III. rokovania
Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, konaného dňa 24. februára 2015
Miestne zastupiteľstvo
• schválilo
- rozpočet Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2015,
- zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č.9/2006 o podmienkach
podnikania a o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach
a prevádzkach služieb na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP,
- Zásady nakladania s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti,
- zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2008 (trhový poriadok),
- doplnenie a zmeny Rokovacieho poriadku komisií MiZ MČ Košice –
Sídlisko KVP,
- doplnenie a zmeny Zásad informovanosti občanov prostredníctvom
komunikačných prostriedkov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP;
• vzalo na vedomie
- informáciu o plnení uznesení MiZ MČ Košice - Sídlisko KVP,
- informácie z rokovania Miestnej rady Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP,
- Informatívnu správu z I. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
- Správu Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice - Sídlisko KVP
o bezpečnostnej situácií na sídlisku KVP za obdobie od 1.7.2014
do 31.12.2014 a Správu o činnosti Mestskej polície Košice - stanica KVP
za obdobie od 1.7.20104 do 31.12.2014,
- Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice - Sídlisko KVP
za obdobie od 30. 9. 2014 do zasadnutia MZ dňa 24. 2. 2015,
- Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014 a Stanovisko k návrhu rozpočtu
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2015,
- rozpočet Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na roky 2016 a 2017,
- Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach
za obdobie september – december 2014,
- Hodnotiacu správu Redakčnej rady za rok 2014;
• zrušilo
- Zásady rozpočtovania bežných výdavkov pre tvorbu rozpočtu Mestskej
časti Košice – Sídlisko KVP,
- Zásady obsadzovania komisií pre výberové konania,
- Pravidlá uskutočňovania kultúrnych akcií a športových podujatí Mestskej
časti Košice – Sídlisko KVP;
• zvolilo
- členov a náhradníkov Komisie MiZ MČ Košice – Sídlisko KVP
pre vybavovanie sťažností,
- poslanca Ing. Ladislava Takáča, PhD. do pracovných komisií,
- neposlancov za členov komisií MiZ.

Informácie z IV. rokovania
Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, konaného dňa 28. apríla 2015
Miestne zastupiteľstvo
• schválilo
- plat starostovi Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP Ing. Alfonzovi
Halenárovi vo výške 2.480,00 eur,
- I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2015,
- zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2008 (trhový poriadok),
- doplnenie a zmeny Zásad nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej
časti Košice – Sídlisko KVP,
- zápisnice z výročných schôdzí Denného centra a Plán práce na rok 2015;
• neschválilo
- dotáciu občianskemu združeniu Detská železnica Košice;
• delegovalo
- do rád škôl a školských zariadení na území MČ Košice - Sídlisko KVP
(ktorých zriaďovateľom je mesto Košice) poslancov MiZ MČ Košice Sídlisko KVP;
• vzalo na vedomie
- informáciu o plnení uznesení MiZ MČ Košice - Sídlisko KVP,
- informácie z rokovania Miestnej rady Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP,
- Informatívnu správu z II. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
- Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice - Sídlisko KVP
za obdobie od 24. 2. 2015 do zasadnutia MZ dňa 28. 4. 2015,
- petíciu občanov Sídliska Košice – KVP za dodržanie účelu pôvodného
projektu SENIOR DOM, Drocárov park pre potreby seniorov.
Viac informácií nájdete na: http://www.mckvp.sk/samosprava/miestnezastupitelstvo/
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Zmena systému práce na
Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny (ÚPSVaR)
UPOZORŇUJEME občanov, že od 7. apríla 2015 je agenda pomoci
v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych
dávok pre klientov z Košice – mesto vybavovaná v budove úradu na
Popradskej 74.
Od 7. apríla 2015 úrad vybavuje klientov novým spôsobom, kedy občan
vybaví viaceré svoje záležitosti na jednom mieste a u jedného zamestnanca
úradu a to nielen v oblasti zamestnanosti ale aj sociálnych vecí (evidencie
uchádzačov o zamestnanie, sprostredkovanie zamestnania, poskytovanie
pomoci v hmotnej núdzi, poskytovanie štátnych sociálnych dávok).
Klienti s trvalým pobytom Košice-mesto (okresy I až IV) vybavujú
svoje veci na pracovisku Popradská 74, Košice. Na pracovisku je zriadená
„Recepcia“, v ktorej budú občanom poskytnuté informácie, vydané žiadosti,
potvrdenia a prijímané doklady.
Pri organizačnej zmene sa viaceré doterajšie oddelenia zlúčili a súčasne sa
vytvorili nové oddelenie – Oddelenie služieb pre občana, ktoré poskytujú
informácie o podmienkach:
•
pre zaradenie občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie
•
nároku na pomoc v hmotnej núdzi
•
nároku na štátne sociálne dávky
•
nároku na náhradné výživné
a prijímať žiadosti:
•
o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
•
o pomoc v hmotnej núdzi
•
o štátne sociálne dávky
•
o náhradné výživné
Oddelenie služieb pre občana zabezpečuje sprostredkovanie zamestnania
a na tomto oddelení môžu občania oznamovať aj všetky zmeny, ktoré majú
vplyv na doterajšie poberanie štátnych sociálnych dávok, pomoci v hmotnej
núdzi a náhradného výživného.
Posudkové činnosti pre kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia pre okres Košice mesto aj okolie sú už od 16. marca 2015
vybavované v budove na Staničnom námestí č. 9, Košice – 4 poschodie.
Zdroj: http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=442711

Zisťovanie o príjmoch
a životných podmienkach

Vážení obyvatelia,
v čase od 9. apríla do 5. júna 2015 uskutoční Štatistický úrad Slovenskej
republiky výberové štatistické zisťovanie o príjmoch a životných
podmienkach domácností - EU SILC 2015.
Výsledky zisťovania sú nielen zdrojom údajov o príjmoch, úrovni
a štruktúre chudoby a sociálneho vylúčenia, ale aj podkladom pre analýzy
životnej úrovne obyvateľstva a realizáciu koncepčných zámerov a opatrení
v oblasti sociálnych politík. Zisťovanie EU SILC sa sa realizuje v 28-ich
krajinách Európy, čo zároveň umožňuje aj medzinárodné porovnávanie
Slovenska v rámci Európskej únie.
V tomto roku sa zber údajov uskutoční v približne 6 000 náhodne vybraných
domácnostiach a v takmer 500 obciach (mestách) Slovenskej republiky.
Domácnosti navštívia odborne vyškolení opytovatelia - externí zamestnanci
Štatistického úradu SR, ktorí sú povinní pri návšteve domácnosti preukázať sa
poverením a preukazom totožnosti.
Základné informácie o zisťovaní sú záujemcom k dispozícii na internetovej
stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti Demografia a sociálne
štatistiky.

Vodorovné dopravné
značenie v tomto roku

Mestská časť vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v roku
2012, 2013 realizovala vodorovné dopravné značenie iba na priechodoch pre
chodcov. V roku 2014 okrem priechodov pre chodcov mestská časť vyznačila
parkovacie miesta na najkritickejších úsekoch a to na šiestich uliciach:
Bauerova, Dénešova, Hemerkova, Húskova , Jasuschova a Wurmova. Zároveň
bolo vyznačené zákaz státia žltými čiarami pred stanovištiami kontajnerov na
uliciach: Cottbuská, Čordákova, Hemerkova, Janigova, Starozagorská, Stierova
a Wuppertálska.
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP plánuje v tomto roku v mesiaci jún
– júl pokračovať v značení a bude realizovať vodorovné dopravné značenie
na miestnych komunikáciách – priechody pre chodcov a značenie parkovísk
na uliciach Janigova, Jasuschova (parkovisko z polovegetačných tvárnic)
a Starozagorská.
V prípade dostatku finančných prostriedkov vyznačíme aj ďalšie parkoviská.
Ing. Viliam Guľa, Ing. Iveta Ziarková
Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia
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Predstavujeme Vám Sociálnu
a zdravotnú komisiu pri
miestnom zastupiteľstve
Týmto príspevkom by sme Vám chceli predstaviť
kompetencie, zloženie i činnosť Sociálnej a zdravotnej
komisie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice – Sídlisko KVP.
V aktuálnom volebnom období je predsedníčkou
sociálnej a zdravotnej komisie pani Iveta Adamčíková.
Podpredsedníčkou je pani Iveta Zelinková. Členmi
komisie boli zvolení miestnym zastupiteľstvom aj
ďalší štyria poslanci – zástupkyňa starostu Ing. Mária
Gamcová, PhD. , Ing. Juraj Mihaľov, Ing. Milan Pach
a Ing. Ladislav Takáč PhD.
Členmi - neposlancami sú pani Alžbeta Bukatová, Bc. Agáta Grančičová,
Bc. Ingrid Dobošová, pani Helena Klímová, Mgr. Silvia Skubeňová, pani Marta
Sidorjaková a Mgr. Beáta Ruszinyáková.
Na zasadnutiach komisie členovia posudzujú žiadosti o jednorazové dávky
aj o pomoc v náhlej núdzi a odporúčajú výšku i formu poskytnutia. Komisia
zameriava svoju činnosť nie len na našich spoluobčanov, ktorí sa ocitli
v nepriaznivej životnej situácii. Jej členovia v súčinnosti so sociálnym referátom
pripravujú podklady pre tvorbu rozpočtu v položkách týkajúcich sa sociálnej
oblasti. Zúčastňujú sa na podujatiach organizovaných v Dennom centre MČ.
Členovia komisie sa podieľajú na tvorbe plánu podujatí v kompetencii
sociálneho referátu i na samotnej realizácii podujatí, ktoré majú komunitný
charakter. Doteraz boli realizované podujatia Národný týždeň manželstva,
Mobilný odber darcov krvi, Zbierka šatstva i nedávno uskutočnená Míľa pre
mamu, ktorá je oslavou Dňa matiek. V priebehu tohto roka ešte chystáme
pre obyvateľov nášho sídliska letný prímestský tábor, súťaž o najkrajší balkón
a predzáhradku sídliska KVP, podujatie o popletenom kalendári, viazanie
adventných vencov a na záver roka podujatie pre deti zo sociálne slabších,
neúplných a viacdetných rodín – Mikuláš.
Iveta Adamčíková
predsedníčka sociálnej a zdravotnej komisie

Máte doma nepotrebné veci?
Chcete pri ich likvidácii ušetriť?
Mesto Košice s firmou Kosit a.s. pristúpilo aj tento rok na systém
upratovania, ktorý je založený na celoročnom rovnomernom a pravidelnom
dodávaní a vyprázdňovaní veľkokapacitných kontajnerov /VKK/
na nadrozmerný odpad. Pre občanov MČ KVP v roku 2015 je k dispozícii
7 ks VKK. Z toho 5 ks kontajnerov bude umiestených podľa vypísaných ulíc.
Zvyšné dva kontajnery sú určené ako pohyblivé. Tieto sa budú umiestňovať
podľa požiadaviek občanov. Svoje požiadavky je potrebné nahlásiť
na telefónom čísle 055/7890625 a to najneskôr do dvoch týždňov pred ich
rozmiestnením na sídlisku.

Bytový odpad je užitočný
To, čo nám už netreba, považujeme za príťaž, čoho sa treba zbaviť. Či už
z našej kuchyne, šatníka alebo auta. Na druhej strane - použiteľné ošatenie
a priemyselné predmety zaujímajú ľudí obchádzajúcich kontajnery s KO
(KKO).
Od istého času začali ľudia používať odpad na zmysluplné účely. PET
fľaše - ako napr. obaly minerálok - sa melú na granulát pre ďalšiu výrobu
plastov, z papiera sa vyrába opäť papier, zo skla... atď. Aj preto sme si už zvykli
na kontajnery so separovaným odpadom (KSO). Majú svoju logiku. O čo
viac odpadu dáme do KSO, o to menej ho treba spáliť v spaľovni Kosit-u.
Separovanie má však svoje pravidlá. Tie by sme mali začať dôsledne uplatňovať.
V prvom rade MČ KVP musí zabezpečiť riadne označenie kontajnerov.
Súčasne musíme zabezpečiť, aby sa nedali otvoriť. Dôležitá je aj kvalita
separovaného odpadu. Každá komodita by mala byť čo najčistejšia. Obaly od
rastlinného oleja teda nedávajme medzi plasty. Často vidieť v separovanom
bežný odpad, čím dochádza k jeho znehodnoteniu. V nasledujúcom čísle
Kvapky nájdete mapku s označením a umiestnením KSO. Pridáme aj pravidlá,
ako separovať. Nie je totiž dôležité PET fľašu iba dať do správneho kontajnera.
Je výhodné ju aj pokrčiť. Krabicu od topánok môžeme v rohoch rozrezať.
Zmenšíme tak ich objem, čím znížime potrebu častého vyprázdňovania
kontajnerov.
Na úrade MČ KVP budeme premýšľať nad pravidelnosťou zberu ošatenia,
obuvi, elektroniky. Popremýšľame, ako lepšie motivovať ľudí nenechávať
nadrozmerný odpad pri KKO. Uvedomujeme si, že ľudia, ktorí nemajú auto,
nevyužívajú zberné dvory Kosit-u. Alebo si viete predstaviť niekoho, kto
zoberie vymenenú WC misu do autobusu MHD, vystúpi na Ipeľskej a odnesie
ju do zberného dvora na Popradskej? Na takýto účel zatiaľ používajte prosím
kontajnery na veľkoobjemový odpad (KVO). Rozpis, kedy budú pristavené do
blízkosti vášho bydliska je aj na web-e MČ. Kosit zbiera nadrozmerný odpad
1x mesačne. Preto rozhodnutie nechať napr. kartónový obal z TV alebo bielej
techniky niekde v miestnosti vo vchode a počkať na KVO, sa javí rozumné.
Rozhodne viac, než násilne otvárať kontajner s papierom. Drobné stavebné
úpravy bytov plánujte v súlade s rozpisom KVO. Ďakujem vám vopred v mene všetkých na KVP. Ak ponechávate odpad pri kontajneroch, konáte
v rozpore s mestským zákonom č. 78. Domnievam sa, že MsP bude pri
zisťovaní znečisťovania postupovať razantnejšie.
Ak máte nápad, ako je možné separovať viac efektívne, pokojne ho zašlite
ako príspevok k téme.
Našim cieľom by malo byť čo najmenej komunálneho odpadu na spálenie.
Postupne to vytvorí tlak na váženie KO a verím, že aj rôznu výšku poplatku
v rôznych MČ. Začnime tým najjednoduchším - separovaním. Každá spálená
PET fľaša zhoršuje naše životné prostredie. A preto separujme použiteľný
odpad. Robme to ako súčasť nášho spôsobu života.
Alfonz Halenár
starosta MČ Košice - Sídlisko KVP

Rozmiestnenie VKK :
19.6. - 26.6.2015
Cottbuská 11, Zombova 11, Bauerova 17, Drábova 10, Húskova 3,
2 ks - pohyblivé kontajnery
17.7. - 24.7.2015
Wuppertálska 21, Hemerkova 35, Čordákova 29,
Wurmova 19, Starozagorská 13, 2 ks - pohyblivé kontajnery
14.8. - 21.8.2015
Titogradská 17, Dénešova 57, Húskova 61, Jasuschova 2, Dénešova 4,
2 ks -pohyblivé kontajnery
11.9. -18.9.2015
Starozagorská 21, Janigova 15, Klimkovičova 24, Strierova 21,
Čordáková 1, 2 ks - pohyblivé kontajnery
9.10. -16.10.2015
Cottbuská 20, Zombova 35, Bauerova 18, Drábova 18, Húskova 3,
2 ks - pohyblivé kontajnery
6.11. - 13.11.2015
Čordákova 5, Hemerkova 18, Wuppertálska 41, Wurmova 1, Dénešova 37,
2 ks - pohyblivé kontajnery
4.12. -11.12.2015
Bauerova 3, Cottbuská 1, Dénešova 69, Zombova 29, Jasuschova 2,
2 ks - pohyblivé kontajnery
Deň dodania VKK bude v kalendárnom týždni v piatok a jeho stiahnutie
v nasledujúci týždeň tiež v piatok. Pohyblivé kontajnery nemajú slúžiť
na uloženie odpadu z realizovaných stavebných prác. Zároveň žiadame
občanov, aby mimo týchto termínov neuskladňovali nadrozmerný odpad
pri stanovištiach kontajnerov, ale odnášali tento odpad na zberné dvory /Pri
bitúnku 11, Jesenského a Popradská ulica/, ktoré sú občanom k dispozícii
počas celého roka.
Ing. Monika Cesnaková
oddelenie VDaŽP

Foto je z apríla 2015, Jasuschova ulica. Plastový zmeták o pár sekúnd skončil
v taške jedného z tých, čo obchádzajú kontajnery. Nádoba plná akejsi tekutiny,
rôzne misky z bieleho plastu, PE sáčky - to všetko nepatrí do kontajnera s plastmi.

Mestská časť Košice
- Sídlisko KVP uskutočnila
zbierku šatstva
V apríli prebehla prvá tohtoročná zbierka šatstva na KVP. Priestory, ktoré
slúžia ako Denné centrum seniorov, naplnilo asi šesťdesiat 50 litrových obalov
plných ošatenia. Každému patrí naša vďaka, že si našiel čas a venoval úsilie
tomu, aby preň nepotrebné veci našli nových majiteľov. Včítane poslancov
Miestneho zastupiteľstva, za ich dobrovoľnú prácu. Radi by sme v tejto
oblasti zaviedli pravidelnosť. Pravidelnosť znamená, že každý, kto narazí
doma na veci, ktoré považuje za nepoužiteľné, bude vedieť, kedy bude ďalší
termín zberu. Uvažujeme aj nad mobilným zberom. Teda vo vopred známych
termínoch by ľudia mali možnosť priniesť pred svoje brány nepotrebné veci,
ktoré by odovzdali priamo, bez toho, aby museli niekam chodiť. Pre tých, ktorí
budú chcieť šatstvo, obuv a hračky odniesť ihneď, pripravujeme rozmiestniť
kontajnery na tento účel. Informácia aj s mapkou budú včas oznámené.
Alfonz Halenár
starosta MČ Košice - Sídsliko KVP

zoživotasídliska
Učiteľ nie je iba slovo
Mnohí z nás si dodnes pamätajú mená svojich učiteľov a radi na nich
spomínajú. Byť učiteľom nie je ľahké, veď nie nadarmo sa hovorí, že byť
učiteľom nie je povolanie ale poslanie. Musia ho totiž robiť naozaj trpezliví
a láskaví ľudia. Náročnú učiteľskú prácu si o čosi viac pripomíname a vážime
v deň narodenia prvého učiteľa – Jána Amosa Komenského. Učitelia po celom
Slovensku v tomto čase oslavujú Deň učiteľov.
Ten náš sa oslavoval 31. marca 2015 a bol plný vďaky. Starosta Mestskej
časti Košice - Sídlisko KVP Alfonz Halenár poďakoval riaditeľom i učiteľom
škôl sídliacich v našej mestskej časti pri príležitosti Dňa učiteľov. Pozvanie
prijali riaditelia i učitelia škôl a školských zariadení sídliacich na našom
sídlisku. Slovami vďaky sa nešetrilo, veď je to sviatok vzdelania a múdrosti.
Ďakovný list a malý darček si z rúk starostu prevzalo 13 riaditeľov a 18
výnimočných učiteľov. Spojená škola sv. košických mučeníkov si prevzala
plaketu pri príležitosti 10. výročia založenia školy. Svoju činnosť začala pred
30 rokmi Základná škola na Drábovej ulici, ktorá taktiež dostala za dlhoročnú
pedagogickú činnosť plaketu. V rámci celomestských osláv dňa učiteľov ocenil
primátor mesta Košice Richard Raši štyri pani učiteľky aj z KVP – Máriu
Tarabovú (ZŠ Drábova), Máriu Sajenkovú (ZŠ Mateja Lechkého), Vieru
Miškovičovú (ZŠ Janigova) a Ivetu Zelinkovú (MŠ Cottbuská), k oceneniu
im zablahoželal aj pán starosta. Po slávnostnej časti sa pán starosta spoločne
s riaditeľmi i učiteľmi porozprávali o výzvach, radostiach i problémoch
v školstve. Príjemnú atmosféru v rámci kultúrneho programu umocnilo
vystúpenie žiakov zo Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana.
Všetkým učiteľom želáme do ich náročnej práce mnoho radosti a elánu, aby
aj naďalej dokázali podchytiť v žiakoch to pozitívne a formovali ich správnym
smerom.
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Primátor ocenil
významné osobnosti
V rámci osláv Dňa mesta Košice sa aj tento rok už po 22.-krát udeľovali
ceny mesta Košice a ceny primátora mesta Košice. Medzi ocenenými
boli aj významné osobnosti našej mestskej časti.
Cenu primátora Mesta Košice si z rúk primátora mesta Richarda
Rašiho prevzal Vladimír Urban – choreograf, umelecký vedúci Železiaru
a zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy a Domu ľudového tanca
na Starozagorskej ulici. Pod jeho rukami už vyrástlo ale aj v súčasnosti
rastie množstvo talentovaných tanečníkov. I jeho prácu majú možnosť
vidieť obyvatelia na podujatiach mestskej časti, kde sa jeho žiaci prezentujú
v atraktívnych programom.
Plaketu primátora mesta Košice si prevzalo až pätnásť osobností, medzi
nimi aj Zlata Antaliková – riaditeľka Materskej školy, Cottbuská 34. Tá
sa už niekoľko rokov snaží odkrývať deťom novú cestu poznania, cestu, ktorá
sa stane potrebou ich každodenného života.
Oceneným blahoželáme a želáme veľa tvorivých chvíľ i úspechov. A my
veríme, že ich príbehy budú inšpiráciou pre druhých.

Ocenení učitelia:
MŠ Húskova 45
Svetlana Malecká - riaditeľka školy, Anna Pjechová
MŠ Hemerkova 26
Oľga Áčaiová - riaditeľka školy, Mária Vargová
SMŠ ELC Starozagorská 8
Dr. Silvia Kalapošová - zriaďovateľka školy, Mgr. Stanislava Tkáčiková
MŠ Dénešova 53
Ing. Katarína Lukáčová - riaditeľka školy, Jana Šalapová
MŠ Cottbuská 34
Zlata Antaliková - riaditeľka školy, Mgr. Viera Dragúnová
MŠ Čordákova 17
Magdaléna Sopková, Valéria Bittnerová
ZŠ Janigova 2
Mgr. Edita Oravcová - riaditeľka školy, Mgr. Viera Miškovičová
ZŠ Mateja Lechkého
RNDr. Igor Šafran - riaditeľ školy, Mgr. Mária Nasterová
ZŠ Starozagorská 8
PaedDr. Alexander Suchan - riaditeľ školy, Mgr. Mária Karasová
ZŠ Drábova 3
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová - riaditeľka školy, Mgr. Erika Miglesová
SSŠ Human
Mgr. Eva Bednáriková - riaditeľka školy, Mgr. Ingrid Kicová,
Mgr. Ingrid Galeštoková
SŠ sv. Košických mučeníkov
RNDr. Adriana Bariová - riaditeľka školy, Mgr. Mária Boldižárová,
Mgr. Ivana Hribľanová, Mgr. Mila Koščo, Mgr. Roman Sorger
SZUŠ Vlada Urbana
Ing. Vladimír Urban - zriaďovateľ školy, Mgr. Iveta Višnevská - riaditeľka školy,
Mgr. art. Andrea Pitoňáková

Požívanie alkoholických
nápojov na verejnosti a hluk
Na spoločnom stretnutí s veliteľom oddelenia PZ SR na KVP pánom
majorom Chovaníkom a pánom Pappom z MsP (mestská polícia), bola
preberaná otázka popíjania alkoholu na verejnosti, veľmi často s dôsledkami
pre pokojný život občanov.
Na stretnutí bolo dohodnuté, že treba, aby občania oznamovali
hluk a popíjanie alkoholu na verejnosti čo najskôr. Ak môžu,
nech svoj oznam zasielajú aj ako foto/video na MsP email:
kvp.msp@kosice.sk, telefón: 055/7895 984 a tiež aj na OO PZ SR 09619
32955 ooke.kvp@minv.sk. Najlepšie na obe adresy. Následne je treba zavolať
na MsP/OO PZ SR a oznámiť, čo sa deje - spolu s tým, že bol zaslaný email.
Foto/video bude použité ako dôkaz pri identifikácii porušovateľov VZN mesta
č.78.
Podľa informácií MsP, v 4 mesiacoch roka 2015 bolo napr. iba
v oblasti parčíku na Wurmovej ulici vykonané184 zásahov MsP. Zasahovali
po oznamoch občanov na hluk a popíjanie alkoholu. Po príchode
však MsP nezaznamenala ani jediné požívanie alkoholu. Nedošlo
teda k žiadnemu udeleniu pokuty. Oboma pánmi bolo potvrdené,
že foto/video významne napomôže pri úspešnom ukončení zásahu.
Príslušníci MsP/PZ môžu na základe toho konať, teda udeliť pokutu
až do výšky 33 €.
V prípade, že sú hliadky MsP/PZ mimo, volajte 158 PZ SR/159
MSP. MČ KVP bude dôsledne trvať na pokoji v celej oblasti KVP. Presne
v duchu platných VZN mesta a MČ KVP. V blížiacej sa letnej sezóne budeme
operatívne riešiť všetky nahlásené prípady hluku a rušenia pokojného života
občanov KVP.
Alfonz Halenár
starosta MČ Košice – Sídlisko KVP

Deratizácia

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP zabezpečovala v dňoch od 31.3.2015
do 2.4.2015 deratizáciu verejných priestranstiev. Deratizáciu vykonávala firma
MR SERVIS spol. s r.o., Mäsiarska 30, 040 01 Košice. Firma použila prípravok
vo forme voskového bloku, ktorý aplikovala priamo vložením do diery hlodavca.
Po vložení prípravku sa diera zahrabala, aby sa zamedzilo jeho vybratiu.
Dávame občanom na vedomie, že po požití prípravku hlodavec môže uhynúť
aj na verejnom priestranstve. V prípade výskytu tohto javu nás kontaktujte
na telefónnom čísle 055/7890625. Použitý prípravok je odolný voči vlhkosti
a obsahuje ochrannú látku zamedzujúcu náhodnej otrave domácich zvierat,
prípadne ľudí. Deratizácia sa vykonávala na základe rozhodnutia, ktoré vydal
Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo sídlom v Košiciach. Deratizácia
bude zopakovaná v septembri 2015.
Ing. Monika Cesnaková
oddelenie VDaŽP
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inzercia

Výberové konanie

Uzamykanie kontajnerovísk
Usmernenie mesta Košice

Pre zabezpečenie služby – odvoz komunálneho odpadu z uzamknutých
stanovíšť sa musí postupovať podľa usmernenia mesta Košice nasledovne:
Všetci pôvodcovia a držitelia komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov (mestská časť, spoločenstvá vlastníkov bytov, obchodné
prevádzky, podnikateľské subjekty ...), ktorí majú uzamknuté resp. plánujú
uzamykať prístrešky pre kontajnery sú povinní mať jeden spoločný univerzálny
technický prostriedok (čip, kľúč), ktorý bude odovzdaný mestskej časti
a následne mestu Košice a spoločnosti Kosit a.s.
Informáciu o type univerzálneho prostriedku získajú držitelia odpadov
na tunajšom miestnom úrade, odd. VDaŽP.
Zároveň upozorňujeme držiteľov odpadu, ktorí plánujú uzamykať
stanovištia kontajnerov, že je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu
a následne predložiť mestu Košice na posúdenie a to z pohľadu dostupnosti
pre zberovú techniku spoločnosti Kosit a.s., priestorového a technického
riešenia. Samotná realizácia je podmienená súhlasom stavebného úradu.
Ing. Viliam Guľa, Ing. Iveta Ziarková
Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Starosta mestskej časti vyhlasuje
podľa § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
výberové konanie
na obsadenie funkcie prednostu Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- predpoklady na výkon funkcie vo verejnom záujme (§ 3 zákona č.552/2003
Z.z.)
Iné kritéria a požiadavky :
- prax vo vedúcej funkcii
- organizačné, komunikačné, kontrolné a riadiace schopnosti
Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:
- prihláška
- overený doklad o dosiahnutom vzdelaní
- potvrdenie o praxi
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a písomného
kontaktu
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby
výberového konania podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:
Miestny úrad MČ Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, 040 23 Košice
Termín podania prihlášky: do 5.6.2015 do 12.00 hod.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. O termíne a mieste uskutočnenia sa
výberového konania budú uchádzači písomne informovaní.
Obálku označte : „Výberové konanie - prednosta MÚ - neotvárať“
V Košiciach, dňa 5. mája 2015
Alfonz Halenár
starosta MČ Košice – Sídlisko KVP

Projekt SPOTs a K13
- Košické kultúrne centrá
Programová ponuka projektu SPOTs je pestrá a určená všetkým generáciám
obyvateľov, umelcov, rôznym spoločenským a komunitným skupinám,
realizuje sa aj vo výmenníku na Wuppertálskej ulici.
Viac o programe nájdete na:
www.spots.sk a www.vymenniky.sk, www.gokosice.sk www.k13.sk

detimládež
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Chcete, aby boli vaše deti
v budúcnosti úspešné ?
Aby boli chápavé, sebavedomé, mali predstavivosť,
bohatý citový život a vedeli sa vyjadrovať

čítajte im !
Pozývame Vás na

Týždeň čítania deťom
1. - 5. júna 2015

prijímame deti od dovŕšených 5 rokov

TALENTOVÉ SKÚŠKY

3. - 4. 6. 2015

1600 - 1800 h

v pobočke Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hemerkovej 39
budú deťom čítať spisovatelia a knihovníci
vždy od 14,00 do 19,00 hod.

tanec * hudba * herectvo * výtvarné umenie

súkromná ZUŠ
Vlada Urbana

info: 055/7894717, szuske@szuske.sk

www.celeslovenskocitadetom.sk

www.szuske.sk

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP

v spolupráci

Vás pozýva na

DE Ň DE T Í
štvrtok

Čas: 16:30

4.6.2015
Miesto: Areál Čičky

Náhradný termín pri nepriaznivom počasí 11.6. 2015

Skákací hrad Trampolína
Balónová show Maľovanie na tvár
Kúzelník Wolf Sokoliarske vystúpenie
Trblietavé tetovanie

Nezabudnuteľná show HANDS UP CREW basketbalový a futbalový freestyle,
skvelé kúsky, triky, zábava, workshopy a súťaže, škola basketbalu a futbalu

Sponzori:
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kultúraspoločnosť

Z úcty k mamám prešli míľu

Z činnosti denného centra

V predvečer pred Dňom matiek prišlo vzdať úctu mamám, prechádzkou
po Drocárovom parku, vyše tristo zaregistrovaných kavepečkárov.
Míľa pre mamu je už druhý rok tradičným podujatím, ktorého
organizátormi sú Materské centrum Lentilka a Mestská časť Košice – Sídlisko
KVP v spolupráci so Sociálnou a zdravotnou komisiou. Aj keď sobotné počasie
bolo premenlivé, počas Míle pre mamu nespadla na zem ani jedna kvapka.
V úvode pozdravil všetkých svojím príhovorom starosta mestskej časti.
Najväčší ošiaľ spôsobil deťom hlavný bod programu – ujo Ľubo junior. Ten
si pre všetky deti pripravil známu rozprávku O Červenej čiapočke poprepletanú
pesničkami. Po nej si užili ozajstnú detskú diskotéku. Sprievodný program pre
deti zahŕňal maľovanie na tvár, trblietavé tetovanie, modelovanie z balónikov
i cukrovej hmoty, jazdenie na poníkoch a športové súťažné disciplíny. Mottom
tohto ročníka bolo: „Priložme ruku k mieru“, deti preto v tvorivých dielňach
vystrihovali a maľovali holubice mieru, ktoré zdobili areál Drocárovho parku.
„Atmosféra bola aj tento rok úžasná. Som rada, že kavepečkari si prišli uctiť
svoje mamky i staré mamky. Dokonca nám vydržalo aj počasie!“ zhodnotila
podujatie Karin Guzaninová z MC Lentilka. V rámci podujatia prešli mamky,
ockovia i deti symbolickú míľu. Na jej konci si statočné deti prevzali z rúk
poslancov miestneho zastupiteľstva i sladkú odmenu a balónik. „Najviac som
sa tešila na uja Ľuba a detskú párty. Mám veľmi rada jeho pesničky. Stihla som
si zajazdiť aj na poníkovi,“ tešila sa deväťročná Miška. Deti v závere zaujala
torta v tvare míľového slniečka a rodičov bohatá tombola.

Seniori z nášho sídliska mali od roku 1992 možnosť stretávať sa, zúčastňovať
sa kultúrnych podujatí, besied a nadväzovať nové kontakty pri aktivitách, ktoré
pre nich pripravovala mestská časť v kluboch dôchodcov. Od roku 2010 môžu
zmysluplne tráviť jeseň života aj pri aktivitách v Dennom centre mestskej časti,
ktoré v súčasnosti sídli na Cottbuskej 36 v Košiciach.
Začiatok tohto roka privítali seniori 8. januára novoročným koncertom.
Na výročných schôdzach 22. januára a 3. februára 2015 schválili plán, podľa
ktorého budú vyvíjať aktivity počas celého roka 2015.
Spoločne s poslancami mestskej časti sa s fašiangami rozlúčili 12. februára
2015 na Maškarnom bále. Na besede s mestskou políciou získali informácie
hlavne o tom, ako ochrániť seba i svoj majetok a ako sa vyhnúť rizikám, ktoré
by im mohli ublížiť. Pripomenuli si význam Popolcovej stredy i pôstneho
obdobia pri očakávaní Veľkej noci. 10. marca im v mene mestskej časti prišli
vyjadriť úctu a vďaku prednosta miestneho úradu spolu s poslancami mestskej
časti pri príležitosti sviatku všetkých žien a pripomenuli si aj sviatok sv. Jozefa.
V apríli si zatancovali a zabavili na Veľkonočnej zábave. V Jasove navštívili
jaskyňu a navštívili kúpalisko v Tiszaújvárosi. V máji stihli navštíviť ZOO
a v predstihu 7. mája osláviť Deň matiek, ktorý im svojim vystúpením
spríjemnili žiaci ZŠ Janigova a pani Erika Malinová s operetnými áriami
v podaní pána Jána Tótha.
Seniorom želáme, aby ich ani naďalej neopúšťal elán a dobrá nálada. Aby
svoju jeseň života prežili v našej mestskej časti čo najpríjemnejšie.

Seniori volajú:
Vráťte nám stravné lístky
Podľa usmernenia Magistrátu mesta Košice k čerpaniu rozpočtu
sa za hospodárne využitie prostriedkov určených na stravovanie
dôchodcov považuje zabezpečenie stravovania v zariadeniach na to
určených. Mestská časť na základe usmernenie ukončila vydávanie
stravovacích poukazov a seniorom ponúka stravovanie v jedálenských
a reštauračných zariadeniach.
Mnohých dôchodcov
v mesiaci marec prekvapila
zmena, namiesto stravných
lístkov im mestská časť ponúka
stravovanie v zariadeniach
na to určených a tým
seniorom, ktorých jediným
zdrojom príjmu je dôchodok
a nepresahuje sumu 350€
poskytne
príspevok
na
stravovanie v stravovacom
zariadení. Do marca si túto
zľavu dôchodcovia uplatňovali
pri
zakúpení
stravných
poukazov. Toto usmernenie vydalo mesto Košice mestským častiam za
účelom zabrániť neúčelnému čerpaniu finančných prostriedkov. Táto zmena
zasiahla peňaženku nejedného seniora, pretože stravné poukazy mohli využiť
aj v potravinách, kde si nakúpili potraviny aj na niekoľko dní. Pani Helena
nemôže navštevovať stravovacie zariadenie, ktoré jej mestská časť ponúkla.
„Mám zdravotné problémy, kvôli ktorým sa nemôžem stravovať v školskej
jedálni alebo v reštaurácii. Z môjho dôchodku musím vyplatiť byt, lieky, všetky
poplatky a musím šetriť, aby som si dokázala nakúpiť potraviny.“ Pani Jolana
si dokáže za takú sumu akú zaplatí za jeden obed navariť doma aj na niekoľko
dní. „Nakoľko som chorá a väčšina môjho malého dôchodku ide na lieky, bola
by som vďačná, keby nám mestská časť mohla opäť ponúknuť stravovacie
poukazy.“

Medaily rozdané !
7. mája 2015 sa uskutočnilo už tradičné podujatie našej mestskej časti.
Žiaci 5. – 9. ročníka si zmerali sily v súboji ,,O pohár Mestskej časti Košice
– Sídlisko KVP“ v hádzanej chlapcov. O titul zabojovali tri základné školy
sídliace na KVP. Prvé miesto, diplomy, zlaté medaily a hádzanárske lopty si
odniesli chlapci zo ZŠ Starozagorská. Striebro ostalo doma na ZŠ Janigova.
Bronzoví skončili chlapci zo ZŠ Mateja Lechkého na Ulici Jána Pavla II.
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