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EDITORIÁL

Milí Staromeš�ania,
prichodí mi prihovoriť sa vám touto cestou poslednýkrát v tomto volebnom obdo-

bí. Teší ma, že popri 20-tisícových dotáciách pre MŠ Zádielska a MŠ Tatranská na re-
konštrukciu kuchynských priestorov a v druhom prípade aj chodby, ak všetko dobre
dopadne vo verejnom obstarávaní Mestskej krytej plavárne, ponúkneme našim ná-
vštevníkom vyšší komfort a navyše pritom ročne ušetríme minimálne 25-tisíc eur.
Okrem nového-ekonomickejšieho filtračného zariadenia osadíme kvalitnejšie a úspor-
nejšie osvetlenie v bazénovej hale a zároveň umiestnime turnikety pred sociálne zaria -
denia vo vestibule, aby sme predišli ich poškodzovaniu a znečisťovaniu asociálmi a
bezdomovcami.

Som rád, že staromestskú MČ odovzdávame novému vedeniu i poslaneckému zboru
konsolidovaní a v dobrej finančnej kondíci a veríme, že aj s prebytkom ako po iné roky.

Dovoľte sa mi touto cestou poďakovať za vašu doterajšiu podporu a predovšetkým
za množstvo podnetov a upozornení na problémy, ktoré vás trápili. Žiaľ, nie všetky
sme mohli vyriešiť k vašej spokojnosti, predovšetkým pre absenciu kompetencií a s tým
spojených financií.

V tejto súvislosti pevne verím, že novozvolený primátor mesta Košice i noví mest-
skí poslanci ich znova prinavrátia jednotlivým mestským častiam. Mesto bude totiž sil-
nejšie len vtedy, ak budú silné a nezávislé jeho mestské časti. Centralizácia moci pod
pláštikom šetrenia znie síce pre občanov ľúbivo, no len do toho času, kým je potrebné
promptne konať či prijímať preventívne opatrenia.

Za všetko, čo sa nám podarilo pre skvalitnenie života v Starom Meste za uplynu-
lé štyri roky vykonať, ďakujem predovšetkým pracovníkom nášho úradu, Múzea Voj-
techa Löfflera, Mestskej krytej plavárne, Správy trhu a našich materských škôl, ktorí
jednotlivé úlohy realizovali.

Vďaka patrí aj všetkým poslancom - menovite Ľ. Blaškovičovej, M. Djordjevičovi,
Z. Haneszovi, E. Hulmečíkovej, I. Petrovčikovi, R. Rolandovi, J. Sülimu a F. Ondovej-
Reiter - za spracovanie a následné schválenie rozpočtu, ktorý nám umožňoval reali-
zovať činnosť Miestneho úradu a všetkých našich organizácií. Zvlášť ďakujem po-
slancom J. Bílekovi, O. Briximu, Š. Laskymu, N. Lukánovi a O. Ráczovi, ktorí sa už
rozhodli nekandidovať za aktívnu prácu v prospech Staromešťanov počas trvania ich
mandátu.

Obzvlášť ďakujem tým poslancom, ktorí na úrad pravidelne doručovali svoje
podnety a pripomienky a nedávali nám „spávať“.

Veľa úloh síce znamená aj veľa problémov a starostí pri
ich realizácií na strane jednej, no aj veľa spoločnej radosti, ak
sa ich podarí zrealizovať k našej a predovšetkým vašej spo-
kojnosti.

(pokračovanie zo strany 1)
„Po päťdesiatke som sa konečne mo-

hla začať zaoberať sama sebou a tým, čo
ma baví.“ Postupne uviedla do života
Klub dôchodcov Erika, spievala v žen-
skom zbore Českého spolku v Košiciach,
vyštudovala informatiku na Univerzite
tretieho veku (a dodnes aktívne využíva
notebook, po ktorom veľmi túžila – po-
zn. red.), pôsobila v Zväze invalidov, po-
máhala v redakcii Lúč a robila opatrova-
teľku v Nemecku. Predtým pôsobila ako
administratívna
pracovníčka a de-
sať rokov strávila
v redakcii Košic-
kého Večera. Prá-
ve toto obdobie
považuje za naj-
krajšie vo svojom
živote a jej snom
je dožiť sa 50.
výročia jeho za-
loženia v januári
budúceho roka.

„Môj život stál za to“

Pani Kristína má srdce zo zlata a sa-
ma vraví, že tento jej svalový orgán je
už zákonom chránený.

7. januára 2000 totiž dostala prvý sil-
ný infarkt a pomaly sa lúčila so životom.
Stále je však tu a teší sa z každého nové-
ho dňa. „Život je zato fantastický a ten
môj stál za to. Vždy treba snívať a mať
vôľu a vytrvalosť. Z mojej strany to nie
sú frázy, naozaj tomu verím. Kedysi som

bola voči ľu-
ďom i povin-
nostiam príliš
povoľná, no
nič neľutujem.
Zrejme to bolo
potrebné na to,
aby sa človek
vykryštalizo-
val. Takto je to
dobre, už žijem
pre prítom-
nosť.“

Pani Kristína Mackaničová oslávila
85-ku a my sme boli pri tom

V poradí XXII. zasadnutie Miest -
neho zastupiteľstva sa uskutočnilo
13. septembra 2018.

Poslanci vzali na vedomie správu
o plnení úloh starostu, hlavného kon-
trolóra aj správu o plnení programo-
vého rozpočtu. Starosta vysvetlil po-
slancom, prečo nevystúpil na ostat-
nom Mestskom zastupiteľstve ohľa-
dom zvýšenia počtu mandátov za
Košice-Staré Mesto z troch na štyri.

Žiadosť o poskytnutie dotácie Ro-
tary klubu vo výške 3000 eur na revi-
talizáciu Feldovho parku nebola
schválená. Miestne zastupiteľstvo
však schválilo návrh na zmenu pro-
gramového rozpočtu na rok 2018 z
dôvodu rekonštrukcie Mestskej krytej
plavárne v tomto znení – a) kapitálové
výdavky vo výške 12 000 eur –
schválené, b) kapitálové výdavky vo
výške 18 000 eur – schválené.

Miestne zastupiteľstvo vyjadrilo
zásadný nesúhlas s výstavbou 9-po-
dlažného bytového domu na ulici Kpt.
Nálepku 1. Po búrlivej diskusii dospe-
li členovia k záveru, že sa tento bod
doplní do programu Mestského zastu-
piteľstva, pričom MČ Košice - Staré
Mesto napíše zamietavé stanovisko,
ktoré je záväzné a Miestne zastupiteľ -
stvo žiada starostu, aby urýchlene vy-
konal všetky kroky proti výstavbe.

MiZ schválilo doplnenie bodu s
názvom „Informatívna správa o stave
pozemnej komunikácie nachádzajúcej
sa vo dvore ohraničenom ulicami

Zimná, Jarná, Jilemnického a Jesen-
ná v Košiciach“ do programu zasad-
nutia. Miestne zastupiteľstvo žiada
mesto Košice, aby vstúpilo do roko-
vaní s vlastníkom parciel o výmere
5029 m2 v katastri ú. Letná v Koši -
ciach za účelom odkúpenia alebo zá-
meny pozemkov medzi SR a mestom
Košice z dôvodu potreby vybudova-
nia pozemnej komunikácie a parko-
vacích miest. Miestne zastupiteľstvo
tiež žiada starostu mestskej časti Ko-
šice-Staré Mesto, aby úrad vyčíslil
rozsah potrebných opráv vo dvore
Zimná, Jarná, Jilemnického a Jesen-
ná, vrátane potrebných financií a za-
radil tieto opravy do rozpočtu pre rok
2019.

Miestne zastupiteľstvo schválilo
zverenie pozemku vo vlastníctve mes-
ta Košice v k. ú. Letná v Košiciach
do správy mestskej časti Košice-Staré
Mesto, za účelom vybudovania prí-
stupovej účelovej komunikácie ku ga-
rážam na Lomenej ulici v Košiciach. 

Návrh na zmenu VZN MČ, kto-
rým sa vydáva Trhový poriadok trho-
viska na Dominikánskom námestí,
bol schválený. Žiadosť mesta Košice
o stanovisko k zmene Všeobecne zá-
väzného nariadenia mesta Košice o
pravidlách času predaja v obchode a
času prevádzky služieb na území mes-
ta bola schválená. Zavádza sa termín
centrum mesta a v rámci takto vy-
medzeného územia budú prevádzkové
doby odlišné od ostatných.

Miestne zastupiteľstvo schválilo

tri osobnosti, ktorým bude udelené
Verejné ocenenie MČ Košice – Staré
Mesto. Im memoriam získajú cenu
profesor Ladislav Dubay a režisér a
dokumentarista Bohuš Bušniak. Ve-
rejné ocenenie poputuje aj profesorovi
Oliverovi Ráczovi.

Žiadosť o nenávratný príspevok
wifi na Mestskej krytej plavárni bola
schválená, rovnako ako aj správy o
činnosti materských škôl v mestskej
časti či skutočnosť, že sa Rastislav
Trnka vzdáva členstva v radách škôl
Masarykova a Kováčska. Bez pripo-
mienok boli schválené podujatia Spev
bez hraníc 2018, Preventívny kurz pre
deti ZŠ Vojenská 13 s nábehom na
alergické a recidivujúce choroby dý-
chacích orgánov aj projekt verejného
korčuľovania Oprášme korčule.

V bode Rôzne poslanec MUDr.
Róbert Roland poďakoval zástupkyni
starostu Ing. Eve Hulmečíkovej za
prácu, ktorú ako poslankyňa aktívne
vykonávala bez nároku na poslaneckú
odmenu. Poslankyňa Ing. Flóra On-
dová Reiter poukázala na nevyhovuj-
úci prechod pre chodcov na Orlej uli-
ci, ktorý je nastriekaný len 13 krokov
za ostrou zákrutou. Starosta Mgr. 
Ľ. Grega navrhol pravidelné kvartálne
umývanie a údržbu kultúrnych pamia-
tok v mestskej časti. Na záver sa po-
slancom, pracovníkom Úradu, Múzea
Vojtecha Löfflera, MKP i materských
škôlok poďakoval za prácu, ktorú šty-
ri roky vykonávali v prospech Staro-
mešťanov.

Z rokovania Miestneho zastupite¾stva

Týždeň Deň pristavenia Deň odvozu Stanovište veľkokapacitných kontajnerov

42. - 43. 16.10.2018 19.10.2018 stanovište MK na KO Garbiarska č. 7

42. - 43. 16.10.2018 19.10.2018 stanovište MK na KO Branisková č. 1

42. - 43. 16.10.2018 19.10.2018 stanovište MK na KO Jakobyho č. 3 pri garážach

42. - 43. 16.10.2018 19.10.2018 stanovište MK na KO Kuzmányho č. 5

42. - 43. 16.10.2018 19.10.2018 Pajorova 16, stanovište MK

42. - 43. 16.10.2018 19.10.2018 stanovište MK na KO Haviarska, Hutnícka, Alvinczyho

42. - 43. 16.10.2018 19.10.2018 Tyršovo nábrežie 6

42. - 43. 19.10.2018 23.10.2018 Svätoplukova - dvorová časť pri stanovišti MK na KO

42. - 43. 19.10.2018 23.10.2018 stanovište MK na KO Park Angelinum č. 18

42. - 43. 19.10.2018 23.10.2018 Bajzova - pri ubytovni ŽSR

42. - 43. 19.10.2018 23.10.2018 Jesenná ul. pri bare Faraón

42. - 43. 19.10.2018 23.10.2018 roh ulíc Timonova – Tajovského

42. - 43. 19.10.2018 23.10.2018 Stará baštová - dvor. časť

42. - 43. 19.10.2018 23.10.2018 Hutnícka 4

46. - 47. 13.11.2018 16.11.2018 Štítová - ku garážam

46. - 47. 13.11.2018 16.11.2018 stanovište MK na KO Karpatská

46. - 47. 13.11.2018 16.11.2018 Vodná - Štefánikova pri premostení na Rumanovu

46. - 47. 13.11.2018 16.11.2018 stanovište MK na KO Vojenská 10

46. - 47. 13.11.2018 16.11.2018 Palackého – Bajzova (za stánkami)

46. - 47. 13.11.2018 16.11.2018 stanovište MK na KO Komenského č. 27

46. - 47. 13.11.2018 16.11.2018 Lomená – Masarykova – ku garážam

46. - 47. 16.11.2018 20.11.2018 Štefánikova č. 46

46. - 47. 16.11.2018 20.11.2018 stanovište MK na KO Tatranská č. 19

46. - 47. 16.11.2018 20.11.2018 križovatka (roh) Mäsiarska - Báčikova

46. - 47. 16.11.2018 20.11.2018 stanovište MK na KO Tatranská č. 2 - 8

46. - 47. 16.11.2018 20.11.2018 roh ulíc Kováčska – Vodná (parkovisko)

46. - 47. 16.11.2018 20.11.2018 Jesenná č. 20, 22

46. - 47. 16.11.2018 20.11.2018 Škultétyho 10 – pod garáže

Rozpis rozmiestnenia VK na území MČ Košice-Staré Mesto 
v období od 16.10.2018 do 16.11.2018


