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EDITORIÁL

Milí Staromeš�ania
Teší ma, že finančný rok 2017 ukončila naša mestská časť rovnako ako po minulé

roky s prebytkom, tento krát vo výške 27 062,31,- €, ktorý bol prevedený do rezervného
fondu.

Okrem vedenia úradu majú na tom veľký podiel vedúci našich organizácii i všet-
ci zamestnanci a v neposlednom rade Staromestskí poslanci, ktorí najprv rozpočet po
dôslednom prerokovaní schválili a následne počas celého roka kontrolovali jeho pl-
nenie.

Investičné počiny našej mestskej časti by však mohli byť oveľa viditeľnejšie a
hmatateľnejšie pre Vás občanov, keby nám mesto Košice vrátilo aspoň časť toho, čo
nám patrí.

Odobratím príjmov z daní za nehnuteľnosti právnických i fyzických osôb totiž
ročne prichádzame o takmer 1 mil. eur od  roku 2006, kým v tom istom štáte v Brati-
slave, majú k dobru mestské časti 50 % z vybratých daní, takže sa nemusia prosiť, ako
my, alebo sa rozhodovať, či vymeniť svedomie za financie pre mestskú časť pri hlaso-
vaní v mestskom zastupiteľstve, v ktorom nám navyše oproti minulosti schválili len
troch poslancov.

Nečistota okolo kontajnerov, nepokosené trávniky, prostitúcia na Svätoplukovej a
priľahlých uličkách, distribúcia a predaj návykových látok na Starej Baštovej, ne-
zmyselné zahusťovanie centra, či investičné zámery bez diskusie s občanmi sú veci,
ktoré mňa i našich poslancov trápia dvojnásobne ako Vás, lebo mnohokrát nie je v na-
šej kompetencii, či finančných možnostiach to vyriešiť promptne k Vašej spokojnosti.

Aj v tomto smere však existuje, ako takmer na každú chorobu liek, či prevencia. 
V našom prípade by liekom i prevenciou zároveň bolo prenesenie kompetencií v spo-
mínaných oblastiach aj s finančným krytím z mesta na jednotlivé mestské časti pri sú-
časnom navrátení časti vybranej dane z nehnuteľnosti.

Len tak sa budú mestské časti Košíc rozvíjať proporcio-
nálne, a tým aj mesto samotné. Musíme preto spoločne vytvo-
riť tlak na mesto, aby prerozdeľovanie jeho finančných zdro-
jov bolo systémové, spravodlivé a politicky nezávislé.

Podľa schváleného zámeru rieše-
nia plôch pre stanovištia kontajnerov
na komunálny odpad pre roky 2017 –
2018 v Miestnom zastupiteľstve mest-
skej časti Košice-Staré Mesto popri
vytypovaných plochách v uzamykateľ -
ných klietkach boli vytypované aj lo-
kality na polozapustené kontajnero-
viská.

V súčasnosti prebieha zakresľovanie
podzemných vedení v troch lokalitách.
Podľa ich trás sa vyberie najvhodnejšia
lokalita ktorá bude prejednaná s obyva-
teľmi v danej lokalite, ďalej s Mestom
Košice a spoločnosťou Kosit.

-Ing.Eva Hulmečíková - zástupca 
starostu MČ Košice-Staré Mesto-  

Budú prvé polozapustené 
kontajneroviská na Kuzmányho sídlisku?

Rozpis rozmiestnenia VK na území MČ Košice-Staré Mesto 
v období od 24.07.2018 do 25.09.2018

Legenda: MK- malokapacitný kontajner, KO – komunálny odpad 

Flóra Ondová Reiter
je poslankyňa za stranu SMK a v

staromestskej samospráve je nováči-
kom. Na poslanecké miesto sa dostala
ako náhradníčka v marci tohto roku.
Má 42 rokov a momentálne je na ma-
terskej dovolenke so svojimi dvojička-
mi.

Čo Vás podnietilo k vstupu do ko-
munálnej politiky?

Som typickým príkladom „nespokoj-
ného“, ale aktívneho a iniciatívneho člo-
veka. Od detstva som mala veľa otázok,
často som chcela niečo zmeniť, minimálne
niektorého z učiteľov. Neskôr sa to odzr-
kadlilo v kampa -
niach medzi štu-
dentmi, či už pri
spojazdnení štu-
dentského časopi-
su, alebo pri kandi-
datúre do Európ-
skeho parlamentu,
spoluautorstve kníh
- ekonomickej, ale
aj  turistickej tema-
tiky alebo pri pro-
pagácii referenda
za vstup Slovenska
do NATO.

N a p o s l e d y
som pracovala ako
projektová mana-
žérka dvoch pro-
jektov v pôvod-

nom tíme Košice – EHMK 2013. Projekt
cezhraničnej spolupráce sa stal mojou
srdcovou záležitosťou. Jeho cieľom bolo
priblížiť veľkého rodáka mesta, Sándora
Máraiho, súčasným košickým mešťanom
a prilákať turistov atraktívnymi publiká-
ciami, osvetou, mapou, trasou pôsobnos-
ti, webovou stránkou, životopisným fil-
mom a revitalizovanou Pamätnou izbou
Sándora Máraiho na Mäsiarskej ulici
(nízkoenergeticky, štvorjazyčne, bezba-
riérovo).

Akými zásadami by sa podľa Vás
mal riadiť komunálny poslanec?

Pochádzam zo starej košickej rodiny, v
našich radoch sa nájdu
aj známi muzikanti, pe-
dagógovia, obchodníci,
remeselníci...Všetci,
ako aj ja, boli a sú srd-
com Košičanmi. Jed-
nou zo zásad nielen po-
slanca, ale človeka, by
mala byť zvedavosť a
túžba po poznaní, ve -
dieť promptne a dobre
rozhodnúť, prijímať
zodpovednosť a cnosť.
Najdôležitejšou hnacou
silou, teda podľa mňa,
každého komunálneho
poslanca by malo byť
jeho srdce, ktoré ale nik -
dy nezabudne vypočuť
hlas ľudu.

(pokračovanie zo strany 1)
Reklamné tabule na vylepovanie predvolených plagátov

budú umiestnené na oplotení MKP, na Námestí L.Novo-
meského (pred OC TipTop) a na Pajorovej ulici.

Z dôvodu zmeny časti trhoviska v lokalite Hradbová z
trhoviska na platené parkovisko bola schválená zmena VZN
č.1/2006 , ktorým sa vydáva Trhový poriadok. Lokalita
Hradbová bola vyňatá z    tohto VZN.

Zmeny nastali aj v Štatúte Denného centra seniorov.
Výška členského príspevku klesne pri hosťujúcich členoch
z pôvodných 8 € na 6 € ročne. Táto zmena nadobúda účin-
nosť od 1.1.2019.

Poslanci schválili uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpre-

daj parkovísk na Magurskej ulici, ktoré boli vybudované
mestskou časťou na pozemkoch mesta Košíce za cenu 1 €,
nakoľko bolo vyslovené zo strany mesta, že po podpísaní
tejto zmluvy bude vôľa k obostrannej dohode, týkajúcej sa
ďalších parkovacích miest.

OZ Rovás získalo súhlas na prevádzkovanie súkromnej
umeleckej školy v budove na Kmeťovej ulici a takisto aj
povolenie na vytvorenie sociálnych zariadení k ateliérom,
pričom výdavky vynaložené na prestavbu budú odrátané z
ich najomného.

Schválené boli už tradičné projekty Beh o pohár staros-
tu- Memoriál Milana Kováča, Plávajú celé Košice a Kurz
1.zdravotnej pomoci pre žiakov 7. a 8.ročníka ZŠ. -red-

Z rokovania Miestneho zastupite¾stva

Na základe upozornení občanov, poslancov, či po zistení
z osobných pochôdzok Starého mesta boli zistené nedostatky
v istých lokalitách. Keďže ako mestská časť, nemáme kom-
petencie, aby sme tieto nedostatky riešili sami, urgovali sme
Magistrát mesta Košice. Po nedávnej kontrole sa tešíme, že
sa aj vďaka našej práci podarilo uskutočniť nasledovné:   

• oprava prepadnutej cesty pri výjazde z dvora Pajorovej
a Jarnej ulici na Čsl.armády pod podchodom

• nový poklop kanalizácie na Zimnej ulici 17 a 19
• opravené stĺpiky a reťaze na Magurskej
• nový asfalt na chodníku na rohu Grešákovej a Tajov-

ského                                                                             - red -

Týždeň
Deň prista-

venia Deň odvozu Stanovište veľkokapacitných kontajnerov

30. - 31. 24.07.2018 27.07.2018 Branisková č. 10 - 12

30. - 31. 24.07.2018 27.07.2018 ŠÚV Jakobyho

30. - 31. 24.07.2018 27.07.2018 parkovisko Námestie Laca Novomeského 3

30. - 31. 24.07.2018 27.07.2018 stanovište MK na KO -Tyršovo nábrežie č. 11

30. - 31. 24.07.2018 27.07.2018 Hradbová – Dominikánske námestie – stanovište MK

30. - 31. 24.07.2018 27.07.2018 stanovište MK na KO - Kpt. Nálepku č. 1

30. - 31. 24.07.2018 27.07.2018 Križovatka Zádielská  - Muránska  pri stanovišti MK

30. - 31. 27.07.2018 31.07.2018 parkovisko Zimná č. 20 – 24 vo dvore

30. - 31. 27.07.2018 31.07.2018 Bencúrova 8 - pri oplotení ŽSR

30. - 31. 27.07.2018 31.07.2018 stanovište MK na KO - Jilemnického, Jesennná 7

30. - 31. 27.07.2018 31.07.2018 stanovište MK na KO - Puškinova 2 - 4

30. - 31. 27.07.2018 31.07.2018 Lomená 18 – Inšpektorát práce (parkovisko)

30. - 31. 27.07.2018 31.07.2018 stanovište MK na KO -  Čsl. armády 7

30. - 31. 27.07.2018 31.07.2018 Križovatka Škultétyho 3

34. - 35. 21.08.2018 24.08.2018 stanovište MK na KO - Dargovská

34. - 35. 21.08.2018 24.08.2018 stanovište MK na KO - Kuzmányho, Vojenská dvor

34. - 35. 21.08.2018 24.08.2018 stanovište MK na KO - Belánska

34. - 35. 21.08.2018 24.08.2018 Poštová 16 - parkovisko

34. - 35. 21.08.2018 24.08.2018 Bocatiova – Gorkého u garáží

34. - 35. 21.08.2018 24.08.2018 stanovište MK na KO - Kuzmányho 51 - 55, Floriánska 7

34. - 35. 21.08.2018 24.08.2018 Park Angelinum 4 – pri križovatke

34. - 35. 24.08.2018 28.08.2018 stanovište MK na KO - Magurská 1-3, Kuzmányho 31-33

34. - 35. 24.08.2018 28.08.2018 križovatka (roh) Tajovského - Alžbetina

34. - 35. 24.08.2018 28.08.2018 stanovište MK na KO - Kuzmányho 27, Magurská 2

34. - 35. 24.08.2018 28.08.2018 stanovište MK na KO - Floriánská 2 - 6

34. - 35. 24.08.2018 28.08.2018 Park Angelinum 6 – pri stanovišti MK

34. - 35. 24.08.2018 28.08.2018 stanovište MK na KO - dvor Čsl. armády 33

34. - 35. 24.08.2018 28.08.2018 Kpt. Nálepku 17 - stanovište MK

38. - 39. 18.09.2018 21.09.2018 Jarná 8 – 10 pri dočasnom stanovišti MK pre dvor „Malá Praha“

38. - 39. 18.09.2018 21.09.2018 dvorová časť Komenského za reštauráciou Šport

38. - 39. 18.09.2018 21.09.2018 stanovište MK na KO Jilemnického č. 6-10 - dvorová časť               

38. - 39. 18.09.2018 21.09.2018 stanovište MK na KO dvorová časť Zimná č. 15

38. - 39. 18.09.2018 21.09.2018 Magurská 15 – parkovisko pred ZŠ Námestie Laca Novomeského 2

38. - 39. 18.09.2018 21.09.2018 dvor. časť Jarná, Zimná, Letná, Pajorova

38. - 39. 18.09.2018 21.09.2018 Branisková č. 2 - stanovište MK

38. - 39. 21.09.2018 25.09.2018 Bellova, Stromová, Lomená - dvor

38. - 39. 21.09.2018 25.09.2018 Masarykova č. 21 - parkovisko

38. - 39. 21.09.2018 25.09.2018 Slov. jednoty - parkovisko medzi č. 38 - 40

38. - 39. 21.09.2018 25.09.2018 Slov. jednoty č. 48 pri garážach

38. - 39. 21.09.2018 25.09.2018 Kuzmányho 17, stanovište MK

38. - 39. 21.09.2018 25.09.2018 Jiskrova - dvorová časť

38. - 39. 21.09.2018 25.09.2018 Strojárenská 11

PREDSTAVUJEME NOVÚ POSLANKYÒU  STARÉHO MESTA

Opravy v Starom meste


