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TLAČOVÁ SPRÁVA

Staromestská radnica dostane vïaka
študentom Technickej univerzity nový šat
Mestská časť Košice – Staré Mesto má s
Technickou univerzitou uzatvorenú zmluvu o
spolupráci, na základe ktorej sa realizuje projekt obnovy budovy staromestskej radnice na
Hviezdoslavovej ulici v Košiciach.

Novozvolený staromestský starosta: „Chcem sa
aktívne zaujíma o občanov a o to, čo potrebujú“
(pokračovanie zo strany 1)
U verejnosti rezonuje problematika Mestskej krytej plavárne. Ako mienite postupovať v
tejto záležitosti vy?
- Podľa môjho názoru je nevyhnutné zabezpečiť spolu s novým vedením mesta Košice dynamický rozvoj Mestskej krytej plavárne formou prípadného rozšírenia či prepojenia s kúpaliskom Červená
hviezda. Jedine takto dokážeme po dobudovaní toboganov a doriešení ostatných aktivít priniesť v
krátkom čase aj Staromešťanom už roky rôznymi
garnitúrami sľubovaný akvapark. Je to jediný rýchly spôsob, ako konečne zabezpečiť túto službu v
krátkom čase všetkým Košičanom, kým sa podarí
rozbehnúť samotný veľký projekt realizácie akvaparku pri obci Ďurkov, prípadne na Aničke. Takto
podporíme nielen šport, ale aj rozvoj cestovného
ruchu. Tieto projekty je však možné realizovať iba
v spolupráci Mesta Košice, Košického samosprávneho kraja, našej mestskej časti a TEHO.
Aký chcete byť starosta? Budete mať otvorené dvere pre Staromešťanov, ktorých niečo
trápi?
- Ako starosta sa chcem aktívne zaujímať o občanov a o to, čo potrebujú, čím žijú a ako žijú.
Chcem dosiahnuť, aby bol pre nich miestny úrad
miestom, kde sa môžu obrátiť so svojimi podnetmi,
návrhmi či problémami a spoločne budeme hľadať
spôsoby, ako veci vyriešiť. Jedine priamo na staromestskom úrade dokážeme zhodnotiť, aké a v akej
intenzite potrebujú občania jednotlivé druhy verejných služieb. Nie je predsa normálne, ak napríklad
zabezpečenie čistoty, poriadku a úprav zelene riadi
centrálne priamo Magistrát a nie MČ. Preto urobím všetko pre to, aby sme vrátili tieto kompetencie
naspäť našej mestskej časti, kam vždy patrili. Bez
tejto zásadnej zmeny sa nič podstatné nezmení a
naďalej budeme svedkami nesystémovej činnosti
pár aktivačných pracovníkov, ktorí sem tam niečo

pozametajú, ale zásadne zmeny dosiahneme len
presunom kompetencií.
K akým zmenám dôjde pod vašim vedením
na staromestskom úrade?
- Hneď začnem systémovo nastavovať pravidlá
riadenia úradu tak, aby sa úrad viac priblížil k občanom a takto dokázal operatívnejšie reagovať na potreby Staromešťanov. Následne nastavím všetky
procesy na úrade tak, aby sa MČ dokázala zapojiť v
krátkom čase do výziev v rámci podporných, štrukturálnych fondov v rámci EU. Čo sa týka personálneho obsadenia, potrebujeme vo vedení MČ Košice Staré Mesto ľudí mladých, vzdelaných, morálne čistých a s veľkým potenciálom. Ďalej by som
chcel rozbehnúť už dávno schválený program skrášľovania Starého Mesta. Ide o operatívne riešenie
verejného neporiadku a čistoty v našej mestskej časti, ktorú by zabezpečovali nielen aktivační pracovníci, ale aj pracovníci na trvalý pracovný pomer.
Aký je váš postoj k problematike parkovania
v Starom Meste?
- Parkovanie musí byť služba pre občana a nie
biznis, ako sme tomu boli svedkami za uplynulého
vedenia Košíc. Zároveň však uznávam, že regulácia
je nutná, ale jednoznačne v iných cenách, ako to
bolo doteraz. Na druhej strane je nevyhnutné nielen vyberať platby za parkovné a rezidenčné karty,
ale aj budovať parkoviská na okrajoch mestskej
časti a zdynamizovaním MHD zlepšiť celkovú situáciu v oblasti dopravy. Veľký potenciál vidím v
projekte, ktorý plne podporujem, a tým je projekt
prvého Elektrického Car Sharingu na Slovensku,
ktorý bude už o pár dní v Košiciach realitou.
Máte v súvislosti so Starým Mestom nejaký
tajný sen, ktorý sa pokúsite naplniť?
- Určite, žiaľ je nemožné zrealizovať ho bez
pomoci vlády a štrukturálnych fondov. Je ním návrat vody do koryta Mlynského náhonu. Bola by to
určite nádhera.
Andrea Bercik

Projekt obnovy budovy staromestskej radnice
je spracovávaný v rámci predmetu Tímový projekt, na ktorom pracujú vybraní študenti inžinierskeho štúdia Stavebnej fakulty TUKE. Ide o inovatívny spôsob výuky, v ktorom sú poznatky nadobudnuté počas štúdia na Stavebnej fakulte implementované do projekčnej praxe za účelom
prípravy projektovej dokumentácie obnovy historickej budovy.
„Práca v tíme má budúcich absolventov Stavebnej fakulty naučiť pracovať v širšom kolektíve, Exteriérové 3 D skenovanie.
FOTO: ARCHÍV TUKE
naučiť ich tiež koordinovať prácu so všetkými relevantnými profesiami - zohľadňujúc požiadavky
metód aj progresívne metódy priestorového 3D skeinvestora a pod dohľadom Krajského pamiatkového novania.“
úradu. Každá profesia v projekte je okrem študenta
zastúpená tútorom, ktorý dohliada a kontroluje
Unikátny priestorový model
správnosť navrhovaných riešení,“ objasnil docent
Výsledkom aktuálnej fázy projektu je vypracoMarián Vertaľ.
vanie výkresovej dokumentácie pôvodného stavu
historickej budovy vrátane prípravy priestorového
Projekt obnovy budovy
modelu. Práve priestorový model budovy implebude plne využiteľný v praxi
mentovaný do systému BIM sa v ďalších fázach
Primárnym výstupom projektu je podľa jeho stane východiskovým faktorom pre početné analýzy
slov príprava záverečných diplomových prác sied- stavebných konštrukcií ako aj celej budovy.
mich študentov pracujúcich v tíme. Sekundárny
„Od architektonickej štúdie, cez statiku, systécieľ je vypracovanie projektu obnovy historickej my techniky prostredia, technológie obnovy, stabudovy staromestskej radnice, ktorý bude celý ale- vebnú fyziku, diagnostiku, až po komplexný finálny
bo partikulárne použiteľný ako stavebný projekt v návrh obnovy jednotlivých častí historickej budovy,
reálnej praxi.
budú všetky relevantné procesy riešené synergicky,
„V nultej fáze projektu sa študenti oboznámili s a to v rámci jedného komplexného modelu, dodal
históriou budovy. V rámci historického bádania na M. Vertaľ.
Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach im boli
„Spoluprácu takejto forposkytnuté všetky existujúce historické zdroje. Do- my považujem za mimoriadbové fotografie, torzo pôvodnej výkresovej doku- ne prínosnú a verím, že bude
Vo¾by do orgánov samospráv pod¾a obcí na základe výsledkov Štatistického úradu SR:
mentácie a textové správy o budove boli zdigitali- mať vysokú výstupnú hodKošice – Staré Mesto:
zované a stali sa odrazovým mostíkom pre zdarnú notu nielen pre samotných
realizáciu projektu.
študentov Technickej uniÚčasť voličov vo voľbách bola 38,4%
Ťažisko práce sa orientuje na zameranie pôvod- verzity, ale aj pre Staré MesZapísaných voličov bolo 18 111, vydaných obálok 6 938 a odovzdaných obálok 6 934.
ného stavu budovy. V tomto procese sa využívajú to, a to napríklad v prípade
Pre voľby starostu bolo dokopy odovzdaných 6 710 platných hlasovacích lístkov.
okrem štandardných ´stavbárskych´ dĺžkomerných
rekonštručných prác
Starostom MČ Košice – Staré Mesto sa stal s počtom hlasov 2 626 Igor Petrovčik (SPOLU, SMK-MKP, KDH,
budovy staromestSaS,
Progresívne Slovensko), ktorému dalo dôveru 39,13 % voličov.
skej radnice v budúcZa
ním sa umiestnili Ľubomír Grega (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, SME
nosti, ktoré sa budú
RODINA
– Boris Kollár, NÁRODNÁ KOALÍCIA) s počtom hlasov 2 078 (30,96%), Michal Djordjevič (NEKA) s počdať realizovať na zátom
hlasov
1631 (24,3%), Kamil Lučanský (ĽS Naše Slovensko) s počtom hlasov 191 (2,24%) a Iveta Kohanová (KSS)
klade kvalitného stas
počtom
hlasov
184 (2,74%).
vebného projektu,“
naznačil Ľubomír
Za poslancov do Mestského zastupiteľstva sa za MČ Košice Staré Mesto prebojovali:
Grega.
Igor Petrovčik (SPOLU) 1 840
V najbližšej fáze
Ľubomír Grega (OĽANO, SME RODINA, Zmena zdola, DS) 1 838
projektu sa bude poMichal Djordjevič (nezávislý kandidát) 1 785
zornosť študentov zameriavať na podrobnú
Za poslancov do Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Staré Mesto boli zvolení:
stavebnú diagnostiku
Ľubica Blaškovičová
NEKA
konštrukcií za účelom
Andrej Ďurica
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ,
optimálneho návrhu
SME RODINA – Boris Kollár
Obhliadka časti krovu.
ich obnovy.
Eva
Hulmečíková
NEKA
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Andrea Bercik
Martina Torkošová OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ,

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY VOLIEB V MČ KOŠICE – STARÉ MESTO

NAMIESTO ROZLÚČKY

Milí Staromešania,
ďakujem vám touto cestou za dôveru v uplynulých volebných obdobiach, kedy ste ma štyrikrát zvolili na čelo srdca Košíc – Starého Mesta.
Tentokrát ste rozhodli, že nastal čas, aby som
po rokoch služby začal konečne oddychovať.
Všetkým, ktorí mi dali svoj hlas, ďakujem, lebo
aj vďaka tomu staromestský úrad naďalej ostáva
v pravých rukách. Tým, ktorí ma nevolili, ďakujem tiež, lebo vďaka nim teraz budem mať viac
času pre rodinu, svoje záľuby a koníčky.
Teší ma, že do miestneho zastupiteľstva ste posunuli aj štyroch nových poslancov,
s ktorými som vedno kandidoval a ďalší sú náhradníkmi.
Keďže s novozvoleným starostom Igorom Petrovčikom i „jeho“ poslancami sme
rovnako pravicovo orientovaní a máme aj podobné programy a ciele, dohodli sme sa,
že vytvoria spoločný klub, čím získa pohodlnú väčšinu ôsmich poslancov a môže sa
nerušene venovať práci.
Novému starostovi nezávidím, lebo to, čoho som sa konečne zbavil ja, bude musieť odteraz riešiť on. Rôzne sťažnosti, interpelácie poslancov, či intrigy mu veru na
zdraví a pohode rozhodne nepridajú.
Ako opätovne zvolený mestský poslanec spravím všetko preto, aby Staré Mesto
dostávalo viac peňazí a aby sa všetky problémy, ktoré vás trápia v oblasti čistoty, bezpečnosti, stavu ciest a chodníkov či iné, riešili promptnejšie ako v minulosti.
Teším sa na spoločné stretnutia s vami už ako radový Staromešťan. A aby som sa
zase veľmi nenudil, obnovím po rokoch činnosť OZ Kalokagathia, ktoré bude tentokrát viac zamerané na veci občianske. Budeme spoločne s vami pozorne sledovať, či
predvolebné sľuby novozvolených funkcionárov neostali len na papieri, ako to býva
na Slovensku zvykom, a verejne na to upozorňovať.
Ľubomír Grega

Pavol Priester
Igor Petrovčik
nahradí ho
Martin Konečný
Magdaléna Galdunová
Peter Gacík
Zoltán Hanesz
Michal Djordjevič
Richard Kočiš
Peter Havasi
Ingrid Faťolová

SME RODINA – Boris Kollár
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ,
SME RODINA – Boris Kollár
SPOLU, SMK-MKP, KDH, SaS
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ,
SME RODINA – Boris Kollár
SPOLU, SMK-MKP, KDH, SaS
ŠKV
SPOLU, SMK-MKP, KDH, SaS
NEKA
SPOLU, SMK-MKP, KDH, SaS
SPOLU, SMK-MKP, KDH, SaS
NEKA

Deò bez dlhov Staromešanov zaujal
V polovici októbra sa na staromestskom úrade uskutočnila akcia
spoločnosti KRUK Deň bez dlhov.
Odborný poradca Imrich Fazekaš
bezplatne odpovedal záujemcom na
otázky týkajúce sa finančného zabezpečenia a snažil sa pomôcť im s riešením ťažkých životných situácií. Podľa
jeho slov sa podujatie stretlo s úspechom a ľudia sa pristavovali s rozmanitými problémami. Regionálny manažér Miroslav Šulík potvrdil, že sa Košičania o riešenie svojej finančnej situ-

ácie aktívne zaujímali. „Istý pán dokonca prišiel s výstrižkom z novín a
myslel si, že mu na počkanie poskytneme pôžičku. Tak mu náš odborný
poradca poskytol rady, ako sa tomu
podľa možnosti vyhnúť a zariadiť sa
inak.“
Každý piaty občan
Deň bez dlhov usporiadala spoločnosť KRUK na Slovensku už šiestykrát. Cieľom akcie je upozorniť na rastúcu zadlženosť ľudí a zároveň im poskytnúť reálnu pomoc formou poraden-

stva. Zo štatistík o zadlžení vyplýva,
že žiaľ každý piaty občan má dlhy po
splatnosti a bojuje tak s vážnymi finančnými problémami.
(ban)

