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KVaPka
Občasník Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Vážení občania,
volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej
v roku 2016 sa končí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej
republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil
rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. zo 4. novembra 2019, že voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky

sa vykonajú v sobotu dňa
29. februára 2020
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VOLIČA
SÚVISIACE S VOLEBNÝM PRÁVOM
A HLASOVANÍM
		
		

Čas konania volieb
začiatok hlasovania o
07. 00 hodine
koniec hlasovania o
22. 00 hodine
ZÁPIS DO ZOZNAMU VOLIČOV

Právo voliť do NR SR má každý občan Slovenskej republiky, ktorý
najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov a nenastali u neho prekážky vo
výkone volebného práva.
Občan Slovenskej republiky, ktorý má na území SR trvalý pobyt a
má právo voliť sa zapisuje do stáleho zoznamu voličov podľa miesta
trvalého pobytu. Mestská časť automaticky zapisuje do stáleho
zoznamu všetkých obyvateľov - voličov, ktorí sa prihlásia na trvalý
pobyt. Stály zoznam voličov sa priebežne aktualizuje a zaznamenávajú
sa v ňom všetky skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmeny v stálom
zozname voličov, a to na základe oznámení orgánov verejnej moci,
vlastných evidencií a námietkového konania. Každý volič môže byť
zapísaný len v jednom stálom zozname voličov.
Zo stáleho zoznamu voličov mestská časť vyhotoví aktuálny
zoznam voličov pre voľby do Národnej rady SR, ktoré sa vykonajú dňa
29. februára 2020.
NÁMIETKOVÉ KONANIE
Námietkové konanie je inštitút, ktorým si volič môže overiť, či je
zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a správne,
a zároveň môže požadovať doplnenie údajov alebo ich opravu.
Námietkové konanie vykonáva Právne oddelenie - ohlasovňa pobytov,
kancelária č. 2, v úradných hodinách mestskej časti:
Pondelok		
08.00 – 12.00
13.00 – 16.00 hod.
Streda 		
08.00 – 12.00
13.00 – 17.00 hod.
Piatok 		
08.00 – 12.30 hod.
INFORMOVANIE VOLIČOV
Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený ako i ďalšie
dôležité informácie k voľbám, mestská časť zverejnila a priebežne
aktualizuje na svojom webovom sídle http://www.mckvp.sk/obcan/
volby/ .
Z dôvodu zabezpečenia dostatočnej informovanosti sa do každej
domácnosti doručuje aj Oznámenie o čase a mieste konania volieb
do NR SR a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných
kandidátnych listinách.

Volebný špeciál
OZNÁMENIE O ČASE A MIESTE KONANIA VOLIEB

V oznámení sa zo zákona uvádzajú tieto informácie: Deň a čas
konania volieb, miesto konania volieb (v ktorej budove sa nachádza
volebná miestnosť), číslo okrsku, adresa trvalého pobytu, stručný
spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa
pred hlasovaním preukazom totožnosti.
Oznámenie sa nedoručuje každému voličovi menovite, ale jedno
oznámenie = jedna domácnosť.
Môže nastať situácia, že do domácnosti, v ktorej občania nie
sú prihlásení k trvalému pobytu v mestskej časti, bude doručené
oznámenie. Doručenie oznámenia nezakladá automatické právo
voliť vo volebnej miestnosti uvedenej v oznámení. Platí obligatórna
podmienka výkonu volebného práva, že volič môže byť zapísaný len
v jednom stálom zozname voličov, a to podľa miesta svojho trvalého
pobytu.
ZOZNAM KANDIDÁTOV UVEDENÝCH NA
ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTNYCH LISTINÁCH
Aby sa volič včas oboznámil s kandidujúcimi stranami a kandidátmi
za jednotlivé politické strany a koalície, mestská časť do každej
domácnosti doručila (do 04.02.2020) zoznam kandidátov uvedených
na zaregistrovaných kandidátnych listinách. Doručením zoznamu
kandidátov sa poskytujú voličom všetky potrebné informácie
pre rozhodnutie, ktorej politickej strane alebo koalícii a ktorému
kandidátovi odovzdajú svoje hlasy. Údaje o politických stranách a
kandidátoch uvedené v zozname sú po obsahovej stránke zhodné s
údajmi uvedenými na hlasovacom lístku.
HLASOVACÍ PREUKAZ
Voličom, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v
ktorom sú zapísaní do stáleho zoznamu voličov,
vydá mestská časť na ich žiadosť hlasovací
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volebnýšpeciál

preukaz a zo zoznamu voličov ich vyčiarkne. O vydanie hlasovacieho
preukazu môže volič požiadať :
osobne, písomne, elektronicky alebo prostredníctvom ním
splnomocnenej osoby.
Hlasovací preukaz oprávňuje voliča na zápis do zoznamu voličov v
ktoromkoľvek inom volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.
Konečná lehota pre vydanie hlasovacie preukazu:
- ak volič žiada osobne do 28.02.2020
- ak volič žiada písomne, písomnosť musí byť doručená do 10.02.2020
- ak volič žiada elektronicky, žiadosť musí byť doručená do 10.02.2020
- ak volič žiada prostredníctvom splnomocnenej osoby do 28.02.2020
Hlasovací preukaz vydáva Právne oddelenie - ohlasovňa pobytov,
kancelária č. 2, v úradných hodinách mestskej časti:
Pondelok		
08.00 – 12.00
13.00 – 16.00
Streda		
08.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Piatok		
08.00 – 12.30
HLASOVANIE
Zákonodarca pri výkone volebného práva zavádza povinnosť
voliča potvrdiť prevzatie hlasovacích lístkov a obálky vlastnoručným
podpisom v zozname voličov, a nepoužité hlasovacie lístky alebo
nesprávne upravené hlasovacie lístky odložiť do zapečatenej schránky
určenej na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených
hlasovacích lístkov.
Postup pri hlasovaní: Volič hlasuje v poradí, v akom sa dostavil
do volebnej miestnosti, hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.
Po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť
predložením občianskeho preukazu.
Volič, ktorý nehlasuje vo volebnom okrsku podľa miesta svojho
trvalého pobytu sa volebnej komisii preukazuje občianskym
preukazom a hlasovacím preukazom, ktorý mu bol na jeho žiadosť
vydaný.
Volič vo volebnej miestnosti dostane 25 hlasovacích lístkov
a prázdnu obálku. Prevzatie potvrdí vlastnoručným podpisom, a
potom sa odoberie do priestoru na úpravu hlasovacích lístkov. Volič
je povinný odobrať sa do priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, ak
tak neurobí, volebná komisia mu hlasovanie neumožní. V priestore
na úpravu hlasovacích lístkov vloží do obálky jeden hlasovací lístok,
t.j. hlasovací lístok tej politickej strany, ktorej sa rozhodol odovzdať

svoj hlas. Na hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového
čísla kandidáta vyjadriť, ktorému kandidátovi dáva prednostný hlas.
Prednostný hlas možno dať najviac 4 kandidátom. Obálku vloží do
zapečatenej volebnej schránky.
Nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie
lístky má povinnosť vložiť do zapečatenej schránky na odloženie
nepoužitých, alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Uložením tejto povinnosti sa má zabrániť nezákonnej manipulácii
s hlasovacími lístkami a hlasmi. Porušením tejto povinnosti sa volič
dopúšťa priestupku, ktorý je sankcionovaný pokutou 33 eur.
HLASOVANIE PROSTREDNÍCTVOM PRENOSNEJ
VOLEBNEJ SCHRÁNKY
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo
závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú
volebnú komisiu v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý
bola okrsková volebná komisia zriadená o vykonanie hlasovania do
prenosnej volebnej schránky.
Pre hlasovanie do prenosnej volebnej schránky platia ustanovenia
zákona o spôsobe hlasovania vo volebnej miestnosti.
KONTAKTY
Námietková kancelária a vydávanie hlasovacích preukazov:
Jarmila Kiriľaková
055/789 06 18 e-mail: jarmila.kirilakova@mckvp.sk
055/789 06 10 e-mail: k1k@mckvp.sk

Pripomíname zmenu
volebných okrskov
Upozorňujeme Vás, že došlo k miernej zmene pri volebných
okrskoch. Volebné miestnosti ste doposiaľ navštevovali na základných
i materských školách, čo však nie je z materiálno-technického
hľadiska efektívne. Po novom budú volebné miestnosti a okrsky iba
na základných školách.
Volebné okrsky v počte 18 budú sústredené na 4 miestach (ZŠ
Drábova, SŠ Čordákova, ZŠ Janigova, ZŠ Starozagorská.)

VOLEBNÁ MIESTNOSŤ

zdroj: internet

volebnýšpeciál
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. 351/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky

na sobotu 29. februára 2020 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
Volebný obvod č. 1
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.)
Volebný obvod č. 2
Jasuschova (2 - 26 pár.)
Bauerova (9 - 21 nep.)
Trieda KVP (1, 1C)
Bauerova (3, 5, 7)
Bauerova (2 - 44 pár.)
Čordákova (1 - 23 nep.)
Čordákova (6 - 24 pár.)
Čordákova (25 – 41 nep.)
Čordákova (26 - 46 pár.)
Klimkovičova (2 - 40 pár.)
Klimkovičova (27 - 37 nep.)
Volebný obvod č. 3
Zombova (5 - 39 nep.)
Zombova (43, 45)
Janigova (1 - 21 nep.)
Hemerkova (29, 31 - 35 všetky)
Húskova (1, 3, 47)
Húskova (69 - 87 nep.)
Húskova (5 - 37 nep.)
Húskova (49 - 67 nep.)
Hemerkova (1 - 28 všetky)
Jána Pavla II. (7)
Klimkovičova (1, 11 - 17)
Volebný obvod č. 4
Cottbuská (1 - 12 všetky)
Cottbuská (14 - 32 pár.)
Trieda KVP (6)
Wuppertálska (1, 2, 3, 4A)
Wuppertálska (5 - 51 nep.)
Starozagorská (2, 4, 6)
Starozagorská (11 - 43 nep.)
Starozagorská (5, 7, 9)
Titogradská (1 - 17 nep.)
Titogradská (2 - 18 pár.)
Wuppertálska (53 - 63 nep.)

Volebná miestnosť
(sídlo okrsku)

ZŠ Drábova 3
ZŠ Drábova 3
ZŠ Drábova 3
ZŠ Drábova 3

SŠ Čordákova 50
SŠ Čordákova 50
SŠ Čordákova 50
SŠ Čordákova 50
SŠ Čordákova 50

KVP-ČKÁRI
volia aj zo
zahraničia
O voľbu poštou v tohtoročných parlamentných voľbách požiadalo spolu 3 962 Košičanov.
Oproti predchádzajúcim takýmto voľbám, ktoré sa konali v roku
2016, ide o viac ako dvojnásobne
vyšší záujem.
Pre porovnanie, voliť poštou
chcelo pred štyrmi rokmi
1 552 Košičanov, z toho najviac
žiadostí prišlo práve na Sídlisko
KVP (246). V tomto roku sme
zaevidovali 509 žiadostí.
Hlasovacie lístky sme najviac
posielali do Českej republiky,
Nemecka, Veľkej Británie či
Rakúska. Ide o KVP-čkárov, ktorí
síce žijú v zahraničí, ale cítia sa byť
srdcom doma a osud našej krajiny
im nie je ľahostajní.
Zvýšený záujem o voľbu
poštou zo zahraničia nás veľmi
teší, veríme, že sa prejaví aj
vo volebných miestnostiach
29.februára.
Váš hlas je naozaj dôležitý,
prosíme, príďte voliť.

ZŠ Janigova 2
ZŠ Janigova 2
ZŠ Janigova 2
ZŠ Janigova 2
ZŠ Janigova 2

ZŠ Starozagorská 8
ZŠ Starozagorská 8

Mestská časť
komunikuje
MESTSKACASTKVP

MC_KVP

ZŠ Starozagorská 8
ZŠ Starozagorská 8

Poznámka: Voliči s trvalým pobytom Košice - Sídlisko KVP sú zapísaní vo volebnom okrsku č. 5.
Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.
Košice, 21. 11. 2019
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starosta

K1K@MCKVP.SK
055/7890610

KOŠICE-KVP
iOS / ANDROID
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parkovanie

Snažíme sa vyhovieť všetkým,
niekedy je to ťažké
Mestská časť sa snažila vyriešiť neustály dopyt občanov sídliska
v súvislosti s parkovaním pred obytnými blokmi, kde parkovacie
miesta zaberali dodávky. Keďže sa ich majiteľom nepáčilo, že nemajú
kde parkovať, umožnila im to na parkovisku pri kostole. To sa však
nepáči ďalšej skupine ľudí, ktorí za tým vidia podporu podnikateľov
a služobných áut. Umiestnenie parkoviska práve na tomto mieste
považujú zároveň za neštandardné.
Starosta Ladislav Lörinc si však stojí za tým, že vyhovel požiadavke
väčšiny obyvateľov Sídliska KVP. Zároveň súčasná legislatíva na
úrovni SR neumožňuje výhodnejšie riešenie parkovania firemných
áut v obytných zónach tak, ako to poznáme v zahraničí. „Riešili sme
to teda najefektívnejšie, ako nám to zákon umožňoval. Tento zámer bol
prezentovaný už v rokoch 2015 a 2016, následne bol súčasťou volebného
programu a rozsiahlej medializácie, či osobných stretnutí s občanmi.
Rovnako bol v danom čase prediskutovaný so zástupcami fary na
sídlisku, Krajským dopravným inšpektorátom i mestom Košice,“ uviedol
Lörinc. Parkovisko pri kostole však MČ vytypovala aj preto, že v
súčasne platnom VZN mesta Košice o záchytných parkoviskách č.5
je definované ako odstavné parkovisko pre nákladné vozidlá a na
tento účel bolo využívané už od vzniku sídliska, pričom tu parkovali
kamióny.

Farár Peter Sýkora považuje situáciu za napätú. Hovorí, že veriaci
sú poväčšine občania sídliska a parkovisko pri kostolom pripomína
priemyselnú zónu. „Okrem toho sa stretávajú s ťažkosťou zaparkovať,
pretože polícia vyhradila miesta pre dodávky. Oceňujeme bezpečnosť
chodcov, ktoré toto riešenie prinieslo, no zároveň je na zváženie urobiť
záchytné parkovisko na vhodnejšom mieste. Žiadal som preto vedenie
sídliska o riešenie napätí, ktoré parkovisko spôsobuje stále častejšie. Verím,
že po rozhovoroch a s trpezlivosťou nájdeme vhodné riešenia,“ povedal.
Pripomienky odprezentované zástupcami fary sa MČ bude snažiť
zohľadniť. Starosta víta takúto spätnú väzbu, lebo je potrebné rozprávať
sa o problémoch otvorene: „Samospráva je tu na to, aby problémy
všetkých ľudí riešila. Budeme sa snažiť nájsť kompromis v tom, že projekt
prekonzultujeme s projektantom“. Do úvahy podľa jeho slov prichádza
prípadné osadenie dodatkových tabúľ v čase nedeľných sv. omší, to
však musí odsúhlasiť aj krajský dopravný inšpektorát.
Objavili sa aj názory niektorých obyvateľov, že po novom dodávky
dokonca bránia výhľadu na kostol. Na tomto parkovisku ale ešte
donedávna parkovali kamióny, ktoré sú radovo väčšie. Parkovisko
bolo doslova perifériou. MČ v minulosti takéto podnety neevidovala.
Starosta pripomenul, že predtým nebolo možné ani bezpečne prejsť
cez toto parkovisko a dostať sa ku kostolu. Úpravou dopravného
značenia MČ tiež zlepšila organizáciu dopravy na uvedenom úseku.
Vymedzil sa koridor pre peších ako i priechod pre chodcov. „Vo filozofii
našej samosprávy budú mať chodci stále prednosť pred autami a preto si
myslíme, že týmto opatrením sme prispeli k riešeniu viacerých vecí. Pomohli
sme ľuďom tú bývajúcim, ktorí sú pre nás prioritou“, dodal starosta s tým,
že úlohou dobrej samosprávy je starať sa o všetkých a nielen o potreby
jednej skupiny ľudí. Tiež vyvrátil špekulácie o tom, že samospráva
alebo fyzické osoby by mohli mať zisk z toho, že je im umožnené
niekde parkovať. Takéto dohady označil za fabulácie.
(IP)

Potom, ako začalo platiť, že nákladné autá nad päť metrov nemôžu
parkovať pri obytných domoch, sa situácia na jednotlivých uliciach
zlepšila. Zaznamenali sme množstvo pozitívnych reakcií od rezidentov.
Majitelia dodávok sa ale sťažovali na dlhšiu dochádzkovú vzdialenosť.
MČ preto okrem zóny so zákazom státia pre nich vyčlenila aj miesto na
parkovanie – pri kostole a zároveň aj na parkovisku na Klimkovičovej
ulici. Priestor im vymedzila úpravou dopravného značenia, čím vzniklo
viac ako 60 zvislých parkovacích miest pre všetky druhy vozidiel a 12
pozdĺžnych pre nákladné vozidlá nad 5m, ale s obmedzením do 6
ton. Naďalej je však 50 miest určených aj pre parkovanie osobných
áut a návštevníkov kostola. V blízkom okolí kostola je navyše viacero
možností, kde možno nechať svoje auto. „Našim prvoradým cieľom bola
ochrana chodcov na tomto parkovisku a zároveň zlepšenie podmienok
parkovania pred obytnými blokmi pre našich rezidentov. Chápem
rozhorčenie niektorých návštevníkov kostola, ale mám za to, že náš kostol z
pohľadu možností parkovania patrí k jedným z najlepších v meste Košice.
Zaparkovať sa dá napríklad aj na parkovisku pri poliklinike, ktoré je do
100 m alebo do 50 m na parkovisku pred Billou, ktoré je cez víkendy
poloprázdne,“ priblížil starosta Lörinc.
Stáva sa však, že aj napriek dopravným predpisom niektorí vodiči
zaparkujú svoje auto na miesto, ktoré je vyhradené pre nákladné
vozidlá. MČ rozumie, že nie sú spokojní, ak si takýto priestupok
všimne mestská polícia. Tá od jesene zaznamenala 23 priestupkov, ani
nie polovicu z nich riešila blokovou pokutou. Je však nutné povedať,
že pravidlá musia platiť pre všetkých rovnako, ak poruším dopravné
predpisy, nesiem za to patričnú zodpovednosť.

Chcete inzerovať
v našej KVaPke ?
1/1 strany (plnofarebná)

Sadzba za jedno
uverejnenie
400,- €

1/2 strany (plnofarebná)

200,- €

1/3 strany (plnofarebná)

180,- €

1/4 strany (plnofarebná)

120,- €

1/8 strany (plnofarebná)

70,- €

Reklama - formát

infopreobčanov
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Zimná údržba
Zimnú údržbu nesmieme podceniť ani vtedy, keď nesneží. Situáciu
neustále sledujeme od začiatku sezóny a na základe toho aj konáme.
Stav ciest a chodníkov kontrolujeme priamo v teréne a porovnávame
operatívne aj s údajmi z GPS od dodávateľa strojovej údržby. Ten nám
je povinný poskytnúť aktuálne údaje 2x denne v prípade aktívneho
zásahu. To znamená, že fakturované údaje sú oveľa presnejšie, ako v
minulosti.
Za december sa na území našej mestskej časti spolu prepluhovalo
67,2 km a posypalo 134,8 km ciest a chodníkov.
Január si vzhľadom na počasie vyžiadal viac zásahov, čím sa zvýšil
počet km posypaných ciest a chodníkov na cca 300 km. Obzvlášť
boli náročné zásahy 9.1. a 10.1. keď sa na celom území Slovenska
tvorila poľadovica. V uvedených dňoch bola technika a naši aktivační
pracovníci nasadení v teréne od skorých ranných hodín až do
neskorého večera. Tí vykonávajú ručnú zimnú údržbu na miestach,
kde nie je možné nasadiť techniku, a to napríklad pri schodištiach,
rampách či úzkych chodníkoch.
Na území MČ máme rozmiestnených 10 nádob s posypovým
materiálom, ktoré pravidelne dopĺňame. Doposiaľ bolo na posyp
použitých 70 ton posypového materiálu vo forme štrku a cca 20 ton
posypovej soli.
Sme v polovici zimného obdobia, uvidíme čo nám počasie prinesie
v tej druhej. V prípade, že narazíte na problematický úsek, neváhajte
nás kontaktovať na adrese – k1k.mckvp.sk.
Ing. Jaromil Čop
vedúci oddelenia výstavby a majetku

Naši aktivační pracovníci v teréne

MČ pravidelne kontroluje
čistotu pri výstavbe projektu
,,Povrazy“
Za posledné obdobie sme zaevidovali viacero podnetov týkajúcich
sa znečistenia komunikácii na ulici Jána Pavla II. V zimných mesiacoch
sa tam začali stavebné práce na bytovom komplexe „Povrazy“, ktorého
investorom je firma CASSOVIA Development, s.r.o., Košice. Pri
miernejších teplotách dochádza k situácii, kedy nákladné autá a
stavebné mechanizmy, vychádzajúce zo stavby, znečisťujú priľahlé
ulice, hlavne spomínanú ulicu.
Na danú skutočnosť sme upozornili stavebníka, ktorý nás ubezpečil,
že minimálne dvakrát denne predmetné komunikácie čistí strojovo
aj ručne. Túto situáciu pravidelne monitorujeme, sme v kontakte so
zástupcami stavebníka a musíme konštatovať, že čistenie znečistených
komunikácií prebieha operatívne a ešte sa nestalo, že by po ukončení
stavebných prác neboli komunikácie vyčistené.
Ing. Jaromil Čop
vedúci oddelenia výstavby a majetku

Záznamy z GPS pomáhajú MČ
kontrolovať vykonané práce
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čistotaaúdržba
HARMONOGRAM UMIESTNENIA VEĽKOKAPACITNÝCH
KONTAJNEROV V ROKU 2020
Mesiac / Dátum
MAREC
12.03. - 19.03.2020

APRÍL
16.04.- 23.4.2020

MÁJ
14.05.-21.05.2020

JÚN
11.06.-18.06.2020

JÚL
9.07.-16.07.2020

AUGUST
6.08.-13.08.2020

SEPTEMBER
3.09.-10.09.2020

OKTÓBER
1.10.-8.10.2020

NOVEMBER
29.10.-5.11.2020

DECEMBER
26.11.-3.12.2020

Okrsok

Ulice

I.

Wurmova 17, Dénešova 83

II.

Čordákova 6, Bauerova 2

III.

Hemerkova 4, Húskova 43

IV.

Wuppertálska 5

I.

Dénešova 13, Drábova 4

II.

Jasuschova 12, Klimkovičova 40

III.

Húskova 9

IV.

Titogradská 6, Cottbuská 7

I.

Stierova 6, Dénešova 4

II.

Čordákova 24

III.

Janigova 3, Hemerkova 24

IV.

Starozagorská 4, Wuppertálska 19

I.

Stierova 7, Dénešova 61

II.

Bauerova 34

III.

Húskova 3, Zombova 29

IV.

Cottbuská 6, Titogradská 3

I.

Wurmova 7

II.

Jasuschova 2, Klimkovičova 4

III.

Zombova 5, Hemerkova 9

IV.

Wuppertálska 31, Starozagorská 7

I.

Wurmova 4,

II.

Bauerova 7, Jasuschova 2

III.

Húskova 73

IV.

Titogradská 14, Starozagorská 19, Wuppertálska 51

I.

Sttierova 15

II.

Klimkovičova 22, Čordákova 13

III.

Janigova 19, Hemerkova 32, Húskova 27

IV.

Cottbuská 28

I.

Drábova 14, Dénešova 45

II.

Bauerova 17

III.

Húskova 87, Zombova 37

IV.

Cottbuská 16, Titogradská 13

I.

Wurmova 1, Dénešova 37

II.

Čordákova 41

III.

Hemerkova 14, Húskova 77

IV.

Wuppertálska 61, Starozagorská 41

I.

Wurmova 4, Stierova 23

II.

Jasuschova 22, Klimkovičova 16

III.

Zombova 15, Janigova 11

IV.

Starozagorská 31

Okrem uvedeného zoznamu, budú každý mesiac umiestnené 2 ks VKK, podľa požiadavky MČ.
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KVP hlasuje za Ťahanovce
Posledný ročník súťaže o detské ihrisko Žihadielko od spoločnosti
LIDL je v plnom prúde. My sme minulý rok dokázali, že ak sa ľudia
spoja, dokážu veľké veci. Do Košíc sme aj vďaka Vám vybojovali prvé
Žihadielko.
Pomohli nám viacerí, medzi nimi aj mestská časť Košice-Sídlisko

Ťahanovce. Tá má teraz reálnu šancu vyhrať ďalšie takéto ihrisko a my
sme jej verejne prisľúbili našu pomoc.
Chceme Vás preto poprosiť a vyzvať, aby ste aj naďalej hlasovali
za sídlisko Ťahanovce a spravili tak radosť našim deťom. A to je to
najpodstatnejšie, prečo to robíme. Ďakujeme!
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