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zosamosprávy
Slovo starostu
Ďakujem!

Sen sa stal
skutočnosťou. Podarilo
sa mi stať sa starostom
sídliska, kde som
sa narodil, robil prvé
kroky, zažil prvé pády,
úrazy a lásky, prežil
celý svoj život. To pre
mňa jednoducho nie
je ďalšie zamestnanie,
je to obrovská pocta a česť. Získal som 52,52%,
čo činilo 3493 voličských hlasov.
Cítim vďaku, pokoru, rešpekt a silný záväzok.
Prvé slová občanom sídliska? Nechcem porovnávať,
útočiť, vyhovárať sa aké to je náročné, či písať,
čo som zdedil na úrade alebo našiel v chladničke...
Chcem Vám povedať jedno veľké a úprimné
Ďakujem...
Ďakujem všetkým občanom KVP, ktorí mi dali
príležitosť dokázať, že naše sídlisko vieme posunúť
vpred. Cítim silný záväzok voči Vám a prijímam

ho s pokorou. Chcem, aby ste cítili, že starosta,
poslanci, Miestny úrad je tu pre Vás, že dvere
máte vždy u starostu otvorené a že na čele sídliska
je Váš služobník, ktorý dennodenne rieši Vaše/naše
spoločné problémy. Žijem tu s Vami a žije tu aj celá
moja rodina.
Svojej rodine, ktorá mi umožnila to všetko,
čo som v živote mohol dokázať. Mame, otcovi
a sestre, ktorí ma vychovali a sprevádzali úspechmi
aj pádmi. Vďaka Vašej podpore a odriekaniu som
si ja mohol plniť svoje sny. Svojej snúbenici Števke,
že ma bezvýhradne podporuje a pomáha mi.
Za každým úspešným mužom stojí úžasná žena.
Svojim priateľom a kolegom za ich bezvýhradnú
podporu a dôveru.
Ďakujem a blahoželám svojím kolegom
poslancom, ktorí sa rozhodli ísť do toho so mnou,
podporili ma a pomáhali mi alebo aj nie. Teraz
ťaháme za jeden povraz. V prospech sídliska. Bez
Vás to nezvládnem a verím, že v jednote je sila.
Čakajú nás veľmi veľké výzvy a množstvo práce.
Ďakujem
všetkým
kandidátom
a protikandidátom za pomerne férovú kampaň.

Informácie z I. – III. rokovania
Miestneho zastupiteľstva
MČ Košice-Sídlisko KVP
Miestne zastupiteľstvo
• konštatovalo, že zvolený starosta a zvolení poslanci Miestneho
zastupiteľstva zložili zákonom predpísané sľuby,
• poverilo poslanca miestneho zastupiteľstva Martina Boritáša zvolávaním
a vedením zasadnutí miestneho zastupiteľstva v stanovených prípadoch
podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
• zriadilo Miestnu radu, Mandátovú komisiu, Finančnú komisiu, Komisiu
kultúry, školstva a športu, Sociálnu a zdravotnú komisiu, Komisiu
verejného poriadku, Komisiu výstavby, dopravy a životného prostredia,
Komisiu pre vybavovanie sťažností, Komisiu pre vybavovanie petícií,
Komisiu Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Sídlisko KVP na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej
časti,
• zvolilo členov Miestnej rady, komisií a Redakčnej rady,
• schválilo
- plat starostovi a odmenu zástupcovi starostu,
- V. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2018,
- rozpočet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019,
- spôsob prevodu vlastníctva mestskej časti formou obchodnej verejnej
súťaže na predaj mobilnej ľadovej plochy s príslušenstvom a podmienky
obchodnej verejnej súťaže na predaj mobilnej ľadovej plochy
s príslušenstvom,
- nájom nebytových priestorov a pozemku pre Slovenskú poštu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,
- zmenu VZN č. 26/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
na verejných priestranstvách Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP,
- doplnenie a zmenu Rokovacieho poriadku,
- doplnenie a zmenu Zásad nakladania s finančnými prostriedkami
Mestskej časti Košice -Sídlisko KVP,
- výšku ročného členského príspevku do Denného centra Mestskej časti
Košice–Sídlisko KVP,
- verejné ocenenie Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP,
- Sadzobník inzercie,
• vzalo na vedomie
- Informáciu predsedu MVK o priebehu a výsledku volieb do orgánov
samosprávy mestskej časti Košice–Sídlisko KVP,
- Správu mandátovej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy
mestskej časti Košice–Sídlisko KVP,
- Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice-Sídlisko
KVP za obdobie od 25.09.2018 do zasadnutia MZ dňa 21.02.2019,
- Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018,
- Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok
2019,
- rozpočet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na roky 2020, 2021,

Pevne verím, že vieme aj napriek opačným postojom
spolupracovať v dobrých veciach a ponúkam Vám
takisto otvorené dvere a spoluprácu.
Voľbami sme spravili „len“ prvý krok. Prvé
mesiace vo funkcii starostu neboli vôbec ľahké.
Neprevzal som totižto funkčný úrad bez
problémov. Ale snažíme sa od prvých chvíľ opäť
vytvoriť funkčný a efektívny kolektív profesionálov,
ktorý bude prinášať kvalitné riešenia a služby pre
naše sídlisko. Jednoducho nie je čas sa sťažovať.
Som povzbudený a pozitívne naladený Vašou
podporou a dôverou.
Verím, že spoločne posunieme KVP naozaj
vpred. Vykročili sme veľmi dobre.
P.S.: Ak Vás zaujímajú detaily, každý
týždeň zverejňujem sumár svojich aktivít
a činností pod názvom „Denník starostu“.
Kliknite na môj Facebook fanpage alebo
na www.ladislavlorinc.sk
Mgr. Ladislav Lörinc
starosta

- informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva podľa predloženého
návrhu,
- Správu Obvodného oddelenia PZ Košice Sídlisko KVP o bezpečnostnej
situácii na sídlisku KVP za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018,
- Správu Mestskej polície Košice – stanice KVP o bezpečnostnej situácii
na sídlisku KVP za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018,
- Zápisnice z výročných schôdzí Denného centra MČ Košice – Sídlisko
KVP,
- Plán práce Denného centra Mestskej časti Košice,
- Štatút Denného centra,
- harmonogram Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva pre 1. polrok
2019,
• nesúhlasilo s rozšírením areálu pohostinstva pri Kláštore Karmel,
ani s požadovaným ďalším prenájmom mestských pozemkov.
Mgr. Marián Horenský, PhD
podpredseda Redakčnej rady

Sídlisko KVP má nového prednostu
aj zástupcu starostu
Pozíciu prednostu miestneho úradu košickej mestskej časti Sídlisko KVP
zastáva od decembra Ing. Miroslav Michalus. Vedením tejto funkcie ho poveril
starosta Mgr. Ladislav Lörinc.
Michalus pôsobil v samospráve 20 rokov
„Poznám ho ako čestného a pracovitého človeka, ktorý
má 20-ročné skúsenosti v samospráve a býva na našom
sídlisku. Práve svojou prácou ma presvedčil, že je tou správnou
voľbou zastávať tento post. Zároveň si myslím, že je vhodným
doplnením mojej osobnosti a spoločne vytvoríme efektívny
tím. Verím, že spoločne budeme pracovať na napĺňaní cieľov
a predstáv, ktoré posunú naše sídlisko vpred,“ uviedol Lörinc.
Pán Michalus chce funkciu zastávať svedomito. „Verím, že svoje skúsenosti
zúžitkujem a na spochybňovanie výsledkov mojej práce nebude dôvod. Zároveň
je pre mňa výzvou zabezpečiť bezproblémový chod úradu a vytvorenie dôstojných
a pokojných podmienok pre prácu zamestnancov úradu,“ povedal
novovymenovaný prednosta.
Zástupcom starostu je Roman Matoušek
Naša Mestská časť má aj nového zástupcu starostu. Je
ním Ing. Roman Matoušek, ktorý bol desať rokov miestnym
poslancom a zároveň predsedom finančnej komisie
miestneho zastupiteľstva.
„Kým v predošlom volebnom období sa na úrade vystriedalo
dokopy až šesť prednostov, my sme prakticky do týždňa od
slávnostného zloženia sľubu mali funkčné vedenie Mestskej časti
a začali sme okamžite pracovať na posúvaní sídliska vpred,“ uzavrel starosta
Lörinc.
Mgr. Ladislav Lörinc
starosta
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Zoznam poslancov Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
kontakty a funkčné zaradenie
I. volebný obvod

Martin Boritáš

Ing. Roman Matoušek

boritasm@gmail.com
+421 905 932 429
(člen Miestnej rady)

matrom@matrom.sk
+421 905 511 730
(zástupca starostu, podpredseda Finančnej komisie,
člen Miestnej rady, člen Komisie kultúry, školstva a športu)

Vojtech Tóth, MBA

vojtektoth@gmail.com
+421 911 133 605
(predseda Komisie verejného poriadku, člen Miestnej rady,
člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov mestskej časti)

II. volebný obvod

Ing. Mária Gamcová, PhD.

mimi.gamcova@gmail.com
+421 911 270 333
(člen Finančnej komisie, člen Komisie
na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov mestskej
časti)

Mgr. Zdeno Bartók

zdeno.bartok@gmail.com
+421 904 222 672
člen Komisie výstavby, dopravy a životného
prostredia, člen Finančnej komisie,
člen Komisie pre vybavovanie sťažností,
člen Komisie pre vybavovanie petícií)

Ing. Milan Pach

milan.pach@gmail.com
+421 911 022 299
(podpredseda Komisie výstavby, dopravy
a životného prostredia, člen Komisie kultúry,
školstva a športu, člen Sociálnej a zdravotnej
komisie, člen Komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov mestskej časti

Ing. Marta Sidorjaková

martasidorjakova@gmail.com
+421 904 322 461
(podpredseda Sociálnej a zdravotnej
komisie, člen Finančnej komisie,
člen Komisie pre vybavovanie sťažností,
člen Komisie pre vybavovanie petícií

III. volebný obvod

Iveta Adamčíková

iveta.adamcikova01@gmail.com
+421 903 636 375
(predseda Sociálnej a zdravotnej komisie, člen Miestnej
rady, člen Komisie kultúry, školstva a športu, člen Komisie
verejného poriadku, člen Komisie pre vybavovanie sťažností,
člen Komisie pre vybavovanie petícií, člen Redakčnej rady)

Mgr. Marián Horenský, PhD

m.horensky@gmail.com
+421 911 533 400
(predseda Komisie kultúry, školstva a športu, člen Komisie
výstavby, dopravy a životného prostredia, člen Komisie pre
vybavovanie petícií, člen Komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej
časti, podpredseda Redakčnej rady)

Marián Koszoru

marian.koszoru@gmail.com
+421 911 541 292
(predseda Komisie výstavby, dopravy a životného
prostredia, člen Finančnej komisie, člen Redakčnej rady,
člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov mestskej časti)

IV. volebný obvod

PaeDr. Marián Mikulišin

marianmikulisin@gmail.com
+421 904 653 978
(člen Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia,
člen Komisie verejného poriadku, člen Komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
mestskej časti)

Bc. Marián Podolinský

kontakt@marianpodolinsky.sk
+421 948 874 222
(podpredseda Komisie kultúry, školstva a športu, člen
Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia, predseda
Redakčnej rady, člen Komisie na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti)

Ing. Ladislav Takáč, PhD.

ladislav.takac@novanadej.sk
+421 918 967 941
(predseda Finančnej komisie, podpredseda Komisie
verejného poriadku, člen Komisie výstavby, dopravy
a životného prostredia)

4

prezidentskévoľby
VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019

Spôsob voľby prezidenta SR je upravený predovšetkým v Ústave SR
a v Zákone č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prezident SR je volený v priamych
voľbách tajným hlasovaním na päť rokov.

miestny úrad (vopred na telefónnych číslach 055/7890610, 7890616), resp.
priamo okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej
volebnej schránky. Okrsková volebná komisia vyšle k oprávnenému voličovi
dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou.

PRÁVO VOLIŤ
Právo voliť prezidenta SR majú občania, ktorí majú právo voliť do NR SR,
t. j. občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň voľby dovŕšili 18 rokov
veku.
Podmienka trvalého pobytu na území Slovenskej republiky sa nevyžaduje.

ZÁPIS DO ZOZNAMU OPRÁVNENÝCH VOLIČOV
Mestská časť zapíše do zoznamu oprávnených voličov občanov Slovenskej
republiky, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti a majú právo voliť prezidenta
SR. Každý volič môže byť zapísaný len v jednom zozname. Mestská časť
Košice–Sídlisko doručila do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste
konania volieb. Doručením oznámenia mestská časť informuje voliča o tom,
kde sa nachádza volebná miestnosť, v ktorej si volič uplatňuje svoje volebné
právo (adresa volebnej miestnosti) a o čase začiatku a ukončenia hlasovania.
Volič si môže na miestnom úrade kancelária č.2 (ohlasovňa pobytov)
overiť, či je zapísaný v zozname oprávnených voličov, môže požiadať
o doplnenie údajov alebo o vykonanie opráv nesprávne uvedených údajov.

ČAS KONANIA VOĽBY
Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby prezidenta SR a určil deň
konania voľby na sobotu 16. marca 2019.
Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú
väčšinu platných hlasov voličov druhé kolo voľby sa vykoná v sobotu
30. marca 2019.
HLASOVANIE
Hlasovanie sa začína v určený deň o 7.00 hod. a končí o 22.00 hod.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju
totožnosť platným občianskym preukazom. Ak bol voličovi na jeho
žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom
hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho
k zoznamu voličov. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov
v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.
Občan Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti, preukáže
svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a predloží
čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejnilo
Ministerstvo vnútra SR na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia
takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom
cestovnom doklade.
Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov
vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov, inak mu okrsková volebná komisia
hlasovanie neumožní.
Volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému
sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len
jedného kandidáta. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne
do volebnej schránky.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne
upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží
volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených
hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená
pokuta 33 eur.
Prenosná volebná schránka
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä
zdravotných dôvodov, a zdržiava sa v čase konania volieb v mieste svojho
trvalého bydliska alebo má vydaný hlasovací preukaz, má právo požiadať

HLASOVACÍ PREUKAZ
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania
volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať obec
svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe
žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne
s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb
prezidenta SR, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať
o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta
SR súčasne.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu 1/ osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb
(t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019)
v úradných hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
2/ v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola
doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb
(t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),
3/ elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola
doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb.
Obec na tieto účely zverejnila na svojom webovom sídle elektronickú
adresu na doručovanie žiadostí a jej vzor.
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu,
ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, doporučenou zásielkou
„Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie,
že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno,
priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť
úradne osvedčený.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo
volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak
len s hlasovacím preukazom.
O vydanie hlasovacieho preukazu pre I. prípadne pre II. kolo voľby,
môže volič požiadať v úradných hodinách na Miestnom úrade mestskej časti
Košice–Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, právne oddelenie, kancelária č. 2.
JUDr. Magdaléna Balážová
Právne oddelenie

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Béla BUGÁR, Ing.

60 r.

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Šamorín

Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.

45 r.

advokátka

Pezinok

Martin DAŇO

42 r.

novinár

Bratislava

Štefan HARABIN, JUDr.

61 r.

sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Bratislava

Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD.

47 r.

vysokoškolský pedagóg

Galanta

Marian KOTLEBA, Ing. Mgr.

41 r.

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Banská Bystrica

Milan KRAJNIAK, Bc.,

46 r.

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Bratislava

József MENYHÁRT, PaedDr., PhD.

42 r.

predseda politickej strany

Vrakúň

František MIKLOŠKO, RNDr.

71 r.

publicista

Bratislava

Robert MISTRÍK, Dr. Ing.

52 r.

vedec

Bratislava

Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.

52 r.

podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu

Bratislava

Róbert ŠVEC, Mgr.

42 r.

politológ

Nitra

Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing.

60 r.

podnikateľka

Bratislava

Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD.

56 r.

bezpečnostný analytik

Bratislava

Ivan ZUZULA, RNDr., CSc.

64 r.

vysokoškolský pedagóg

Bratislava

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

na sobotu 16. marca 2019,

ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov pre druhé kolo voľby

na sobotu 30. marca 2019
určuje

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

Číslo volebného
okrsku
1

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

15
16
17

18

Územie patriace
do volebného okrsku
Stierova (1 - 27 nep.)
Drábova (2 - 20 pár.)
Dénešova (2)
Wurmova (1 - 7 všetky)
Wurmova (9 - 19 nep.)
Dénešova (4)
Dénešova (1 - 51 nep.)
Dénešova (6)
Dénešova (55 - 87 nep.)
Jasuschova (2 - 26 pár.)
Bauerova (9 - 21 nep.)
Trieda KVP (1)
Bauerova (3, 5, 7)
Bauerova (2 - 44 pár.)
Čordákova (1 - 23 nep.)
Čordákova (6 - 24 pár.)
Čordákova (25 – 41 nep.)
Čordákova (26 - 46 pár.)
Klimkovičova (2 - 40 pár.)
Klimkovičova (27, 29, 31, 33, 35)
Zombova (5 - 39 nep.)
Zombova (43, 45)
Janigova (1 - 21 nep.)
Hemerkova (29, 31 - 35 všetky)
Húskova (1, 3, 47)
Húskova (69 - 87 nep.)
Húskova (5 - 37 nep.)
Húskova (49 - 67 nep.)
Hemerkova (1 - 28 všetky)
Jána Pavla II. (7)
Klimkovičova (1, 11,13, 15, 17)
Cottbuská (1 - 12 všetky)
Cottbuská (14 - 32 pár.)
Trieda KVP (6)
Wuppertálska (1, 2, 3)
Wuppertálska (5 - 51 nep.)
Starozagorská (2, 4, 6)
Starozagorská (11 - 43 nep.)
Starozagorská (5, 7, 9)
Titogradská (1 - 17 nep.)
Titogradská (2 - 18 pár.)
Wuppertálska (53 - 63 nep.)

Poznámka: Voliči s trvalým pobytom Košice-Sídlisko KVP sú zapísaní vo volebnom okrsku č. 5.

Volebná miestnosť
(sídlo okrsku)
ZŠ Drábova 3

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

MŠ Cottbuská 34
ZŠ Starozagorská 8
ZŠ Starozagorská 8

ZŠ Starozagorská 8
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Podujatia 2019

prezidentskévoľby

organizované MČ Košice - Sídlisko KVP
JANUÁR

Slávnostné odovzdávanie oceňovaní
FEBRUÁR

Uvítanie novorodeniatok
MAREC

Zbierka
Zbierka trvanlivých potravín
a hygienických potrieb

Deň učiteľov na KVP
APRÍL

Oslavy životných jubileí
Popoludnie v knižnici pre seniorov deti
MÁJ

Samospráva dnes
Olympiáda seniorov
JÚN

Deň detí
Zbierka
Uvítanie novorodeniatok
AUGUST

Oslavy životných jubileí
SEPTEMBER

Škola volá
Zbierka
Športový deň pre učiteľov ZŠ na KVP
OKTÓBER

Turnaj o pohár MČ Košice-Sídlisko KVP
v minifutbale mužov
Seniori sídliska KVP, zašportujete si s nami

Uvítanie novorodeniatok
Popoludnie v knižnici pre seniorov deti
NOVEMBER

Ľudové a gastronomické tradície na KVP
Oslavy životných jubileí
Viazanie adventných vencov
Súťaž o najkrajší bytový dom
a jeho okolie ( jún-september)
DECEMBER

Zbierka
Zbierka trvanlivých potravín
a hygienických potrieb

Vianoce na KVP

zosamosprávy
Rozpočet Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
na rok 2019 a roky 2020 - 2021
Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií MČ. Je súčasťou
rozpočtu sektora verejnej správy. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia
MČ.
V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov je rozpočet MČ zostavený v troch častiach, a to ako bežný rozpočet,
kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií.
Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet
je zostavený so schodkom v sume 291 800 EUR. Schodok kapitálového
rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami – prevodom
z rezervného fondu MČ v sume 291 800 EUR.
V rozpočte sú zapracované finančné toky zo štátneho rozpočtu a rozpočtu
Mesta Košice. Prednostne sa zabezpečuje krytie výdajov zo záväzkov MČ,
ktoré vyplývajú z povinností ustanovených zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a zákonom č. 401/1990 Zb. o Meste Košice v znení
neskorších zmien a doplnkov.
PRÍJMY:
Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 1 458 736 EUR, kde podstatnú
časť tvoria daňové príjmy, a to podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ktorá
bola rozpočtovaná vo výške 978 424 EUR. U nedaňových príjmov sú to najmä
príjmy z prenájmu majetku, ktorý ma MČ v správe, administratívne poplatky,
úroky, poplatky z náhodného predaja a služieb, ostatné príjmy, transfer zo ŠR
a transfer z rozpočtu Mesta Košice.
Príjmové finančné operácie - prevody prostriedkov z peňažných fondov
(z rezervného fondu) v sume 291 800 EUR sú rozpočtované na krytie
kapitálových výdavkov.
Celkové príjmy rozpočtu MČ (bežného a príjmových finančných
operácií) sú rozpočtované vo výške 1 750 536 EUR.
VÝDAVKY:
B e ž n é v ý d a v k y:			
1 458 736 EUR
K a p i t á l o v é v ý d a v k y:			
291 800 EUR
MČ zabezpečuje v rámci bežných výdavkov mimo výdavkov na
zabezpečenie samosprávnych funkcií obce, ktorými sú: činnosť členom
miestneho zastupiteľstva, kultúrne a športové aktivity, starostlivosť o starých
občanov, sociálnu oblasť a pod., najmä činnosti súvisiace so zabezpečovaním
verejno-prospešných činností, ako sú údržba miestnych komunikácií, údržba
zelene, detských a športových ihrísk a čistota a zimná údržba verejných
priestranstiev.
Dôležitú časť rozpočtu tvoria kapitálové výdavky, ktoré boli smerované na
realizáciu investičných akcií: spracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len
„PD“) parkovísk na Janigovej ulici, Starozagorskej ulici, Zombovej ulici, PD
a realizáciu prechodu pre chodcov pred ObÚ – Húskova, PD a geodetické
zameranie pre chodníky, inžinierske siete pre výstavbu, PD (štúdia) na
výstavbu fontány a priľahlého území, PD polopodzemných kontajnerovísk, PD
vnútroblokov Hemerkova – Húskova, Jasuschova – Bauerova, Klimkovičova
– Čorádkova, Starozagorská – Wuppertálska, PD na vypracovanie stratégie
koncepcie rozvoja zelene, rekonštrukciu a modernizáciu výpočtovej techniky
(server), štruktúrovanú kabeláž v budove MČ, bezbariérový prístup do
denného centra, výstavbu chodníka pri OC Billa, výstavbu parkoviska pred
kostolom pre nákladné vozidlá, Projekt „Dodávky“, realizáciu polopodzemných
kontajnerovísk, vybudovanie 2 kusov mobilných venčovísk, rekonštrukciu
a modernizáciu detských ihrísk, doplnenie exteriérového kamerového
systému, vybudovanie schodov Húskova, dobudovanie mobiliáru
a revitalizácia prostredia – park Hemerkova – Húskova.
Celkové výdavky rozpočtu MČ (bežného a kapitálového)
sú rozpočtované vo výške 1 750 536 EUR.
Ing. Viera Háberová
ekonomické oddelenie

Sadzobník inzercie v občasníku
MČ Košice - Sídlisko KVP
Reklama - formát

Sadzba za jedno uverejnenie

1/1 strany
plnofarebná

400,- €

1/2 strany
plnofarebná

200,- €

1/3 strany
plnofarebná

180,- €

1/4 strany
plnofarebná

120,- €

1/8 strany
plnofarebná

70,- €
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KVP zvažuje založenie
vlastného sociálneho podniku
Naše sídlisko je jediné v meste Košice , ktoré sa stará vlastnými silami
a prostriedkami o zimnú údržbu chodníkov a ciest /mimo ciest, kde premáva
MHD/, verejnej zelene , kvetov a pod.
Myšlienka na zabezpečenie týchto činností priamo v réžii MČ, vznikla
už dávno najmä zo snahy lepšie zabezpečiť tieto činnosti a nebyť odkázaný
na firmy mesta Košice ako aj v snahe veci riešiť rýchlejšie a lacnejšie.
Pre neexistenciu vlastných , obecných firiem, boli tieto činnosti zabezpečované
dodávateľsky .
Čas nám ukázal, že táto myšlienka je progresívna, ale tiež nie dokonalá,
najmä ak príde taká silná zima, akú zažívame napríklad tohto roku. J
ej nedokonalosť je skrytá v nedostatočných kapacitách dodávateľa , ako aj
vo finančných limitoch MČ.
Riešenie opísanej situácie vidíme v možnosti zriadenia sociálneho podniku
na našom sídlisku.
Sociálny podnik, ktorého 100% vlastníkom by bola MČ, by prevzal všetky
činnosti vo vlastnej réžii s vlastnými zamestnancami .
Myšlienku sociálnych podnikov v súčasnosti podporuje aj štát cez
zákon č. 112/2018 Z.z o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
a to prostredníctvom MPSVaR SR a svojich krajských centier regionálneho
rozvoja. Aktívnu politiku vyvíja aj Košický samosprávny kraj cez novozriadené
oddelenia a agentúry. Veľkou pomocou pre sociálne podniky je čerpanie
nenávratných príspevkov a dotácií prostredníctvom ÚPSVaR SR kde cez rôzne
výzvy a programy je možné financovanie zo zdrojov „štátu“ v mzdovej oblasti
až do výšky 95% ceny práce , či pri financovaní nákupu strojov a zariadení do
výšky až 50%.
Pripravuje sa zavedenie zvýhodnenej úverovej a daňovej politiky
financovania rozvojových aktivít sociálneho podniku, ktorá už bola do
praxe daná zákonom č.112/2018 Z.z. Nemalou pomocou sa javí aj možnosť
priamych zadávaní zákazky MČ /ako vlastníka/ sociálnemu podniku bez
výberových konaní.
Prečo teda nevyužiť ponúkané možnosti ?
Zaujal Vás tento článok?
Celé znenie článku nájdete na www.mckvp.sk
Ing. Miroslav Michalus
Prednosta MÚ MČ Košice- Sídlisko KVP

Komisie Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
volebné obdobie r. 2018 - 2022
Poslanecký zbor na ustanovujúcom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP konanom dňa 10. 12. 2018, uznesením
číslo 10 zriadil v zmysle § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov tieto komisie:
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Finančná komisia
Komisia kultúry, školstva a športu
Sociálna a zdravotná komisia
Komisia verejného poriadku
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia
Komisia pre vybavovanie sťažnosti
Komisia pre vybavovanie petícií

V súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov poslanci uznesením
č. 11 zo dňa 10. 12. 2018 zriadili „Komisiu na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti“

JUDr. Magdaléna Balážová
Právne oddelenie
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zosamosprávy
Celoročné upratovanie

1. Kde nájdem harmonogram umiestnenia VKK?
Harmonogram celoročného upratovania veľkokapacitnými kontajnermi
(VKK) nájdete na strane 11.
2. Kto rozhoduje o umiestnení VKK?
O umiestnení kontajnerov rozhoduje mestská časť v súčinnosti s Magistrátom
mesta Košice.
3. Čo môžem vhodiť do VKK?
Do VKK patrí nadrozmerný odpad, ktorý pred vložením do veľkokapacitného
kontajnera je potrebné minimalizovať. Patria sem: stoličky, kreslá, postele,
skrine, sedačky, koberce, drevené podlahy, kuchynské linky, iný starší nábytok,
zelený odpad...
4. Prečo nie je všetok odpad z okolia VKK poprataný po odvoze VKK?
Žiaľ takéto situácie sa stávajú bežne, nakoľko obyvatelia nahromadia odpad
aj mimo kontajnera na upratovanie. Po stiahnutí kontajnera zasielame žiadosť
o objednávku na mesto Košice. Na základe objednávky z mesta Košice
môžeme odpad odstrániť.
5. Ako mám zabezpečiť, aby som mal VKK na svojej ulici?
Je potrebné kontaktovať príslušnú mestskú časť (MČ), nakoľko o umiestnení
kontajnerov rozhoduje práve ona.
6. Pre koho je určený VKK?
Pre obyvateľov príslušnej MČ a ulice, na ktorej sa predmetný kontajner
nachádza. VKK nie je určený pre stavebné firmy alebo iné právnické osoby,
ktoré majú povinnosť svoj odpad zneškodniť vynesením na zberný dvor,
skládku, či do spaľovne.
Do veľkokapacitného kontajnera
Patria: parkety, starý nábytok (napr. postele, skrine, sedačky, koberce, drevené
laty, kreslá a stoličky, staré kuchynské linky – tento odpad je potrebné
minimalizovať!)

Aktívne riešime
problematiku odpadu
Chceme pre naše sídlisko polopodzemné kontajnery.
Veľkokapacitné úložisko odpadov pod úrovňou zeme umožňuje znížiť
zaťaženie verejného priestoru neestetickými a často nehygienickými
konvenčnými nádobami na odpad. Stála teplota pod úrovňou terénu
podporuje spomalenie rozkladu baktérií a znižuje zápach v okolí stojísk.
Pôsobením gravitácie a vlastnej hmotnosti sa odpad stláča a zhutňuje,
čo podporuje zmenšenie jeho objemu. Estetické, odolné požiarom,
nenáročné na priestor, veľkoobjemové, praktické, jednoduché na obsluhu.
V neposlednom rade, čo je najdôležitejšie, svojou konštrukciou bránia
spätnému vyberaniu odpadu.
HYGIENICKÉ
Chlad zeme spomaľuje rozklad baktérii a redukuje s tým súvisiaci zápach.
Vyprázdňovanie kontajnerov sa realizuje zo spodnej časti zberového vreca
a tak vhadzovací otvor ostáva čistý. Manipulácia s kontajnerom pri vývoze
je jednoduchá a čistá.
ESTETICKÉ
Polopodzemný systém zberu a vývozu odpadov vďaka svojej veľkej úložnej
kapacite poskytuje priestor na zefektívnenie manipulácie a vývozu odpadov.
Stav naplnenosti kontajnerov je možné sledovať pomocou senzorov.
BEZPEČNÉ
Bezpečnosť je dôležitá. Pri vývoze kontajnerov zostáva v zemi zapustená
šachta, ktorej nadzemná výška slúži ako ochrana proti neželanému pádu.
Riziko pred požiarom je obmedzené nízkym prísunom vzduchu.
ÚSPORNÉ
Polopodzemné kontajnery zaberajú 4 až 5-krát menšiu plochu v porovnaní
s konvenčnými nádobami na odpad. Inštaláciou kontajnerov do vertikálnej
roviny vzniká priestor pre parkovacie miesta, pripadne iné využitie verejného
priestranstva (napr. detské ihriská, oddychové zóny).

Nepatria: triedený odpad (papier, plast, kov, tetrapak, sklo) kuchynský odpad,
bioodpad pokiaľ nie je inak určené.

Ďalšie informácie na:
https://www.kosit.sk/obyvatelia/celorocne-upratovanie/

Ing. Juraj Hankovský
Oddelenie VDaŽP

Plánujeme dostať dodávky
preč z obytných zón
Nákladné autá presahujúce dížku 5 metrov možno čoskoro zmiznú
z obytných zón na našom sídlisku. Chceme ich odtiaľ vytlačiť zriadením zóny
zákazu státia a osadením zvislého dopravného značenia.
V druhom polroku 2019 plánuje obmedziť parkovanie pre dodávky s dĺžkou
nad päť metrov, a to v čase od 16.00 do 7.00 hod. ráno. Obmedzenie bude
teda výlučne na nočné parkovanie takýchto nákladných dodávok, ktoré budú
po novom parkovať na obnovenom parkovisku pod kostolom, v strede nášho
sídliska. Z tohto parkoviska rovnako zmiznú ťahače a kamióny, ktoré v obytnej
zóne nemajú svoje miesto.
Na základe viacnásobného prieskumu priamo v teréne očakávame, že sa
nám uvoľní 120-150 parkovacích miest. Ako benefit pre majiteľov nákladných
vozidiel s dĺžkou nad 5 metrov, ktorí budú po novom v nočných hodinách
parkovať pod kostolom, poskytneme monitorovanie tohto parkoviska
bezpečnostnou kamerou.
Už roky máme platný a schválený projekt vypracovaný dopravným
inžinierom pánom P. Titlom. Za minulého vedenia sa nám ho však nepodarilo
zrealizovať. Teraz začíname reálne kroky a prechádzame od dlhoročných
diskusií k činom.
V Mestskej časti Košice - Západ rovnaký projekt už rok úspešne funguje
a občania si pomerne rýchlo zvykli na nový systém. Chceme tak reagovať na
dopyt našich obyvateľov, ktorí takýto projekt dlhodobo žiadajú.
V prípade, že máte pripomienky alebo podnety k tejto téme, neváhajte nám
napísať na email: parkovanie@mckvp.sk Váš názor nás zaujíma. Ďakujeme.
Mgr. Ladislav Lörinc
starosta

EFEKTÍVNE
Inštalácia polopodzemných kontajnerov zvyšuje estetickú hodnotu
verejného priestoru. Pridanou hodnotou je aj fakt, že krajšie stojiská
kontajnerov psychologicky vplývajú na správanie sa obyvateľov a podporujú
zodpovedný prístup k triedeniu odpadov.
Pýtate sa kedy, ako a kde...
Novozvolený starosta Mgr. Ladislav Lörinc od svojho nástupu do funkcie
absolvoval 3 stretnutia s firmou KOSIT, a.s. a mestom Košice ohľadom
riešenia tejto problematiky. Na svete je dohoda všetkých zúčastnených strán
na financovaní tohto typu kontajnerov pre naše sídlisko.
Ako najvhodnejšie sa javia tie ulice, kde nemáme pod stanovišťami
prítomnosť inžinierskych sietí, a zároveň je tam dobrá dopravná dostupnosť
pre auto s hydraulickou rukou. Obhliadkou v teréne sme určili, že na pilotný
projekt budú vhodné ulice ako Dénešova, Stierova, Jasuschova, Klimkovičova,
Cottbuská, Wuppertálska. Umiestnenie košov je potrebné zvážiť tak, aby
nedochádzalo na jednej ulici ku kombinácii riešení uzamykateľnývh klietok
a polopodzemných kontajnerov. Zároveň je možné uvažovať o racionalizácii
rozmiestnenia stanovíšť odpadkových košov.
Ako ulicu vhodnú na uzamykateľné klietky na čip sme vytipovali Húskovu
ulicu, konkrétne 3 stanovištia pri garážach.
V prípade, že mesto Košice schváli realizáciu pilotného projektu, vieme
v roku 2019 vybudovať v spolupráci s firmou Kosit, a.s., 8 až 10 kompletných
stanovíšť, kde budú osadené polopodzemné kontajnery od fínskeho výrobcu
Molok – typ Domino.
Súhlasíte alebo máte výhrady? Napíšte nám svoj názor na k1k@mckvp.sk
Ing. Juraj Hankovský
Oddelenie VDaŽP

službyobčanom
Deratizácia na území MČ KVP
Rozhodli sme sa nečakať a konať
Na našom sídlisku máme problém s premnoženými potkanmi. Mestská časť
na boj s týmto problémom vyčlenila v rozpočte na rok 2019 celkovo 10.000
Eur, čo je 3x väčší objem peňazí ako bol použitý po minulé roky.
Urgentnú krízovú deratizáciu v rámci voľných finančných prostriedkov sme
v spolupráci s odborníkmi z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach vykonali už v mesiaci február. Návnady boli umiestňované
a zasypávané priamo v potkaních norách a každý týždeň kontrolované.
Nastražený jed je napustený emulznou zložkou, ktorá v prípade požitia
napríklad psom, vyvolá u psa dávenie. Majitelia štvornohých miláčikov sa tak
nemusia ničoho obávať.
V rámci šírenia osvety v tejto téme Vám prinášame krátky rozhovor
s odborníkom.
Populačná explózia
Faktom je, že potkany sú premnožené aj kvôli zanedbanej deratizácii
v minulých rokoch. Ako je to možné?
„V októbri urobíme deratizáciu. Za dva mesiace populáciu hlodavcov
preriedime, uvoľníme teritóriá a potravinové zdroje. Automaticky u nich naplno
prepukne populačná explózia. V decembri a januári sa opäť premnožia, keďže
majú voľné teritórium a kvantum potravy,“ upozorňuje Rudolf Hromada, vedúci
Ústavu hygieny zvierat a životného prostredia z Katedry životného prostredia,
veterinárskej legislatívy a ekonomiky Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach.
Hrozivé čísla
V meste Košice pripadá na každého obyvateľa 10 potkanov. „Ak by
sa deratizácia robila priebežne, každý mesiac, ich populácia by sa minimalizovala.
Áno, najprv by boli vysoké finančné náklady, ale už po štyroch mesiacoch by klesli.
Ale ani mesto a ani jednotlivé mestské časti, podnikatelia či vlastníci budov, ktorí
sú povinní túto činnosť robiť, na deratizáciu nemajú dostatok peňazí,“ konštatuje
R. Hromada. „Deratizéri sa vyberajú formou verejného obstarávania a vo väčšine
vyhrávajú tí, ktorí ponúknu najnižšiu cenu. Táto služba cez verejné obstarávanie
je neúčinná, potkany sa budú množiť ďalej.“
Sami ich kŕmime
Základnou podmienkou rozmnožovania hlodavcov je dostatok potravy.
Mnoho ľudí vyhadzuje potraviny do kontajnerov, či splachuje v toalete,
zvyšky často necháva pre túlavé psy či mačky niekde pri bloku. Málokto
si uvedomuje, že tým vytvára raj pre hlodavce. Sú rýchlejšie ako psy a mačky
a takto ponúknutú potravu si veľmi rýchlo nájdu. „Ľudia si potkany sami
kŕmia,“ uzavrel debatu R. Hromada.
Čo spôsobujú hlodavce
- mnoho infekčných chorôb (salmonela, toxoplazmóza, leptospiróza,
dizentéria)
- hospodárske škody (napríklad prehryzené káble na autách)
- znehodnocujú suroviny a výrobky
Kontrolnú činnosť výkonu nariadenia vykonáva Regionálny úrad verejného
zdravotníctva, ktorý je podľa zákona príslušným orgánom verejného
zdravotníctva. „Vykonanie deratizácie je nariadené všetkým právnickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom a občanom, ktorí vlastnia objekty alebo
vykonávajú na území mesta podnikateľskú činnosť. V prípade podnikateľských
subjektov je deratizácia vykonávaná iba subjektmi oprávnenými na profesionálne
vykonávanie takejto regulácie. V súčasnom nariadení je navyše upozornenie
na povinnosti vyplývajúce zo zákona, týkajúce sa subjektov, ktoré vykonávajú
reguláciu živočíšnych škodcov, ako profesionálnu činnosť. Ide o povinnosť vykonať
kontrolu účinnosti a efektívnosti deratizácie a zároveň oznamovať jej začiatok
najneskôr 48 hodín pred začatím.“
Podľa vyhlášky musia všetky subjekty preukázať vykonanie deratizácie, či už
potvrdením od firmy, ktorá ju vykonala alebo bločkom o kúpe prostriedkov na
deratizáciu.
Termíny celoplošnej deratizácie budú zverejnenie na web stránke
www.mckvp.sk
Ing. Juraj Hankovský
Oddelenie VDaŽP
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Kto a kedy zabezpečuje
odvoz odpadu?
Zber a odvoz komunálneho odpadu (KO)
Čo je zmesový komunálny odpad (ZKO)? Je to nevytriedený komunálny
odpad alebo komunálny odpad po vytriedení. Dá sa povedať, že ide o vedľajší
produkt ľudskej činnosti. Komunálny odpad ma rozmanité zloženie a líši sa aj
od miesta kde sa vytvára.
Zber a zvoz komunálneho odpadu prebieha na území Mestskej časti Košice
sídlisko KVP:

Každý týždeň: Utorok - Štvrtok - Sobota

Zber a odvoz komunálneho odpadu je jednou z nosných činností
spoločnosti KOSIT a.s., ktorá zbiera a zváža komunálny odpad od obyvateľov
3-krát týždenne v komplexnej bytovej zástavbe z 1 100 litrových čiernych
kontajnerov. Takto vyzbieraný odpad sa termicky zhodnocuje v Košickej
spaľovni v MČ Barca.

Zber a odvoz triedeného odpadu
Obyvatelia

V lokalitách s komplexnou bytová výstavbou (KBV) triedime plasty
s kovmi, sklo, papier a viacvrstvové kombinované materiály. K dispozícii
sú 1100 litrové kontajnery na území mestskej časti.
Harmonogram vývozu určuje mesto Košice nasledovne pre mestskú časť
Sídlisko KVP:
• plasty a kovy (žltý kontajner) 1-krát týždenne v utorok,
• sklo (zelený kontajner) 1-krát za 2 týždne v piatok,
• papier (modrý kontajner) 1-krát týždenne vo štvrtok
• viacvrstvové kombinované materiály (tzv. tetrapack) (červený
kontajner)– 1-krát mesačne v stredu
Hlavným faktorom úspešnosti triedeného zberu je však záujem a aktívny
prístup obyvateľov ale aj podnikateľov.

Podnikatelia

Podnikatelia majú tiež možnosť triediť odpad ako plast, sklo či papier.
Harmonogram a formu zberu (kontajnerový zber) si viete nastaviť
podľa želania a to s obchodným oddelením spoločnosti KOSIT a.s. na
obchod@kosit.sk.

Prečo sa stáva, že kontajnery nie sú vyprázdnené načas?

Môže sa stať, že kontajnery nie sú načas vyprázdnené z dôvodu „prekážky“,
kedy osobný automobil alebo iná prekážka znemožní prístup smetiarskemu
mechanizmu ku kontajneru, alebo stanovišťu. Pri zistení takejto prekážky
vodič okamžite hlási tento stav mestskej polícii a zodpovednému pracovníkovi
mesta Košice.

Kam vyhodiť pneumatiky?

S účinnosťou od septembra 2018, všetky zberné dvory v správe spoločnosti
KOSIT, a.s. vykonávajú spätný zber opotrebovaných pneumatík zdarma.

Prerábam byt, kam mám dať odpad?

Je zakázané ukladať objemný odpad na stanovištiach vyhradených na
zber bežných komunálnych odpadov, tzv. kontajneroviskách. Takýchto
nadrozmerných odpadov (ako sú úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek,
dlaždíc a keramiky, vrátane keramických zariaďovacích predmetov ako
sú umývadlá, toalety, zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce
škvaru, pórobetón, nábytok, postele, matrace, zárubne a iné) sa môžete legálne
zbavovať tak, že ich odovzdáte do celoročných bezplatných zberných dvorov najbližšie na Popradskej ulici.
Viac info získate na: www.kosit.sk/zberne-dvory-a-miesta
Ing. Juraj Hankovský
Oddelenie VDaŽP

NOVINKA
Budeme mať Balíkobox na KVP
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zoživotasídliska
Slávnostné odovzdávanie
verejných ocenení

Folklórny súbor Železiar oslavuje
55. výročie svojho vzniku

25. január 2019 bol pre našu MČ jedinečný. Odovzdali sme verejné
ocenenia Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP osobnostiam, ktorých veľkosť
sa neprejavuje v jednom vrcholnom okamihu, ale v ich každodennej tvrdej
práci, ktorú vykonávajú so zanietením, ochotou a radosťou. Pán starosta
v svojom príhovore uviedol, že tento podvečer je aj preňho výnimočný,
pretože je príležitosťou na ocenenie ľudí, ktorí sú pre nás ostatných inšpiráciou,
motiváciou a príkladom.
Ocenení boli v nasledujúcich kategóriách:
1. Cena Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v kategórii jednotlivec,
2. Cena Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v kategórii kolektív a
3. Čestné uznanie Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP.
Valéria Vaklešová za vysokú angažovanosť do vecí verejných, starostlivosť
a zatraktívnenie MČ Košice - Sídlisko KVP, Svetlana Malecká za významné
výsledky a mimoriadne zásluhy v pedagogickej oblasti, Ing. Pavol Kaleja
za významné tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej a technickej
oblasti, Matúš Mura za získanie medzinárodnej ceny Vojvodu z Edinburghu
a významné výsledky v oblasti dobrovoľníctva, PaedDr. Ján Gáll
za mimoriadne výsledky a významné zásluhy v oblasti pedagogickej činnosti
a výtvarného umenia, HC KVP REPRESENT za významné výsledky
v športovej oblasti, Reprezentanti SR vo florbale za významné výsledky
v športovej oblasti na medzinárodnej úrovni, Ernestína Szilágyiová
za vysokú angažovanosť do vecí verejných, starostlivosť a zatraktívnenie MČ
Košice - Sídlisko KVP.
Títo ľudia svojou húževnatosťou prispievajú k prosperite a zveľaďovaniu
našej mestskej časti, jej spoločensko-kultúrnemu, športovému a výskumnému
napredovaniu, ako aj k šíreniu jej dobrého mena. Ešte raz Vám veľmi pekne
ďakujeme za Vaše zásluhy, za všetko to úsilie, zanietenie, pracovitosť
a vytrvalosť!

Súbor Železiar oslavuje významné jubileum, na scéne je už 55 rokov. Počas
svojej existencie vychoval už niekoľko generácií tanečníkov, hudobníkov,
či spevákov.
Vznik FS Železiar, sa datuje do roku 1964. Predchodcom súboru boli
členovia súboru Mladý budovateľ, ktorí mali radi hudbu, spev a tanec a chceli
využiť svoj voľný čas. V súbore sa vystriedalo niekoľko umeleckých vedúcich.
Jeho prvým umeleckým vedúcim bol Imrich Macko a od roku 1987 súbor
úspešne vedie Vlado Urban.
Súbor Železiar patrí medzi najlepšie a najznámejšie súbory na Slovensku,
je známy špičkovou interpretáciou ľudových tancov a vynikajúcou ľudovou
hudbou v spojení so ženskou speváckou skupinou. Jeho najväčším kladom
je jeho interpretačná vyváženosť a rovnocennosť všetkých troch zložiek –
hudobnej speváckej i tanečnej. Vo svojej scénickej práci reprezentuje ľudovú
kultúru východoslovenských regiónov Abov, Spiš, Šariš a Zemplín.
Za posledných 15 rokov uviedol 22 premiér. Slávnostný program pri
príležitosti 55. výročia svojho vzniku sa uskutočnil dňa 24.2.2019 v Štátnom
divadle v Košiciach. Program bol venovaný 55 rokom účinkovania na folklórnej
scéne. V tomto roku však súbor vykročí zo zabehaných koľaji a pripraví na
javisko folklór z regiónov na východe neznámy - Považský a Kysucký folklór.
Základ programu ostane v Above a v doteraz neinscenovaných tancoch
a zvykoch zo Zemplína.
Premiéru z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Martina Doričová
Project manager

Ing. Roksolana Ščuroková, PhD.
Referát KVaŠ

OZNAM

o nábore do tanečnej skupiny Lady Line

Janigovská kvapka krvi
Prvý februárový utorok bol v ZŠ na Janigovej ulici výnimočný. Zišli sa tu
tí, ktorým nie je cudzie pomáhať iným. Rodičia, priatelia školy, či učitelia
sa odhodlali darovať to najcennejšie, čo azda máme, a to je krv.
Pre pracovníkov Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky (NTS
SR) to nebolo nič nové, takéto výjazdy absolvujú takmer denne. Pre nás to však
bola premiéra. Všetci sme sa presvedčili, že darovanie krvi nie je také hrozné,
ako sa na prvý pohľad zdá. Presvedčili sa o tom i deti, ktoré rodičov podporili
svojou prítomnosťou. Rodičia sa pre nich na malú chvíľu stali hrdinami.
U nás sa k darovaniu krvi odhodlalo 23 ľudí. Priemerný odber krvi trvá
približne 10 minút a vhodnosť darcu posúdi personál NTS SR.
Vyspovedali sme niekoľkých darcov, ktorí sa s nami rozlúčili s odkazom:
„Takýto odber nič nestojí, takmer vôbec nebolí a vy máte dobrý pocit, že ste
niekomu pomohli.“
Mgr. Edita Oravcová
riaditeľka základnej školy

Všetkým milovníčkam tanca oznamujeme, že ich radi privítame v našej
tanečnej skupine Lady Line. Ak máte chuť tancovať a zmysluplne využiť svoj
voľný čas, stačí sa prísť pozrieť ktorýkoľvek piatok o 12.30 hodine do Denného
centra mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na 1. poschodí OC IV, Cottbuská
36, Košice. Tanečné cvičenie je určené prioritne pre seniorov Mestskej časti
Košice – Sídlisko KVP.
Linedance je tanec, v ktorom tanečníci stoja vo viacerých radoch (line)
za sebou i vedľa seba, preto nie je nutný partner pri tanci. Každý tanec
sa skladá z presne stanovených tanečných krokov, ktoré sa za sebou opakujú.
V linedance neexistuje vekové obmedzenie.
Seniorky denného centra tancujú už 10 rokov pod vedením Ing. Anny
Hókovej. Tanec ako osobitná pohybová aktivita posilňuje telo v každom veku
a poskytuje radosť zo života. Pritom zároveň pocit spolupatričnosti s celou
skupinou tancujúcich sú zárukou dobrej zábavy.
Ing. Anna Hóková

službyobčanom
HARMONOGRAM UMIESTNENIA VEĽKOKAPACITNÝCH
KONTAJNEROV V ROKU 2019
Mesiac / Dátum
MAREC
15.03. - 22.03.2019

APRÍL
26.04. - 03.05.2019

MÁJ
24.05. - 31.05.2019

JÚN
21.06. - 28.06.2019

JÚL
19.07. - 26.07.2019

AUGUST
16.08. - 23.08.2019

SEPTEMBER
13.09. - 20.09.2019

OKTÓBER
11.10. - 18.10.2019

NOVEMBER
08.11. - 15.11.2019

DECEMBER
06.12. - 13.12.2019

Okrsok

Ulice

I.

Wurmova 11, Dénešova 77

II.

Čordákova 14, Bauerova 3

III.

Hemerkova 18, Húskova 49

IV.

Wuppertálska 2

I.

Dénešova 25

II.

Jasuschova 22, Klimkovičova 36, Bauerova 16

III.

Húskova 15

IV.

Titogradská 2, Cottbuská 1

I.

Stierova 9, Dénešova 4

II.

Klimkovičova 10

III.

Janigova 5, Hemerkova 10

IV.

Starozagorská 6, Wuppertálska 13

I.

Drábova 10, Dénešova 69

II.

Bauerova 17

III.

Húskova 3, Zombova 45

IV.

Cottbuská 11, Titogradská 11

I.

Wurmova 19

II.

Čordákova 29, Čordákova 24

III.

Hemerkova 35, Hemerkova 15

IV.

Wuppertálska 27, Starozagorská 13

I.

Dénešova 57, Dénešova 4

II.

Jasuschova 2

III.

Húskova 61

IV.

Titogradská 17, Starozagorská 2, Wuppertálska 57

I.

Sttierova 21

II.

Klimkovičova 24, Čordákova 5

III.

Janigova 15, Hemerkova 7, Húskova 35

IV.

Starozagorská 21

I.

Drábova 18, Dénešova 6

II.

Bauerova 18

III.

Húskova 3, Zombova 35

IV.

Cottbuská 20, Titogradská 12

I.

Wurmova 1, Dénešova 37

II.

Čordákova 5

III.

Hemerkova 18, Húskova 77

IV.

Wuppertálska 41, Starozagorská 33

I.

Dénešova 69

II.

Bauerova 36, Jasuschova 2

III.

Hemerkova 23, Zombova 11

IV.

Cottbuská 1, Titogradská 1

Okrem uvedeného zoznamu, budú každý mesiac umiestnené 2 ks VKK, podľa požiadavky MČ.
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mestskáčasťpozýva

Pozvánka pre jubilantov
Vážení seniori - jubilanti,

starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP Vás pozýva na slávnostné stretnutie jubilantov.
Stretnutie sa uskutoční v mesiaci apríl 2019 s oslávencami,
ktorí svoje významné životné jubileum 65, 70, 75, 80 a viac rokov oslavujú v období
od 1. januára do 31. apríla 2019.
O presnom dátume, mieste a čase tohto stretnutia Vás budeme informovať po tom, čo svoj záujem
ohlásite niektorým z nasledujúcich spôsobov:
- osobne na MÚ MČ Košice-Sídlisko KVP, Tr. KVP 1, kancelária č. 10,
- telefonicky na tel. č.: 055 / 789 06 32 (referát kultúry, vzdelávania a športu),
- elektronicky e-mailom na adresu roksolana.scurokova@mckvp.sk

Teším sa na stretnutie s Vami

Mgr. Ladislav Lörinc
starosta

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