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Vážení Severania,

dovo¾te mi, prihovori� sa vám v tento sviatoèný èas a zhrnú� 
pár slovami rok 2016. Tento rok nám nadelil z každého rožku 
trošku. Bol príjemný ale aj hektický, keïže sme stáli pred 
nároèným rozhodnutím, oh¾adom systému parkovania v našej 
mestskej èasti. Po nieko¾koroèných rokovaniach sa poslanci 
miestneho zastupite¾stva rozhodli nepodpori� systém 
parkovania. Okrem nároèných situácií sme si užili aj tie 
príjemnejšie v podobe akcií, ktoré boli vytvorené pre vás 
obèanov. Osobne sa ve¾mi teším, že sme opä� privítali 
novorodencov, ako aj jubilantov na Severe. Snažili sme sa pre 
vás pravidelne pripravova� akcie kultúrneho aj športového 
charakteru. Je mi c�ou by� ich súèas�ou, kde sa s vami môžem 

stretáva� a som rád, že sa v takom hojnom poète na nich zúèastòujete. Budeme sa aj v roku 2017 
snaži� organizova� pre vás rôzne podujatia. Èo chystáme si môžete preèíta� v èasti plánované aktivity. 

Chcel by som sa poïakova� všetkým, ktorí pravidelne prispievate postrehmi, èo vám v našej mestskej 
èasti chýba, spoloènými silami tak vieme zlepši� život na Severe. Preto vás milí èitatelia opä� prosím, 
ak máte podnety alebo èlánky, ktoré by boli vhodné na zverejnenie v našom obèasníku, pokojne nám 
ich zašlite na e-mail: kancelariastarostu@kosicesever.sk.  Celé èlánky nájdete, už tradiène, na našej 
webovej stránke www.kosicesever.sk v èasti eKuriér.  Pozývam vás na našu novovzniknutú stránku 
na facebooku pod názvom Košice - Sever s erbom našej mestskej èasti.

V závere by som chcel poïakova� všetkým zamestnancom úradu, ako aj poslancom za prácu, ktorú 
vykonali. Spoloènými silami sa snažíme zlepšova� kvalitu života na Severe.

Dúfam, že si èítaním nášho obèasníka spríjemnite tento vianoèný èas. Prajem vám zdravie, š�astie 
a požehnané sviatky v kruhu rodiny.

Marián Gaj

starosta Mestskej èasti
Košice-Sever

viac str.11
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Harmonogram poslaneckých dní
Èasový plán poslaneckých dní na rok 2017
Miestnos�: Denné centrum, Obrancov mieru 2, Košice - Sever

Poslanecké dni sa konajú každý pondelok /v pracovných dòoch, mimo dní konania 
miestneho zastupite¾stva/, v èase od 16.00 hod. do 17.00 hod.
V prípade uzatvorených priestorov DC sa poslanecké dni presúvajú do budovy MÚ na
Festivalové námestie 2 (zasadaèka na 1. poschodí)

Novinka:
Informácie cez mail 
V novembri 2016 sme spustili na našej webovej (internetovej) stránke službu 
zameranú na cie¾avedomejšie a rýchlejšie oznamovanie udalostí prostredníctvom 
mailov. Služba Vám bude poskytova� informácie o dianí v Mestskej èasti Košice - 
Sever, a to v oblasti dôležitých oznamov, napr. odstávka vody, plynu èi energie, ako aj 
oznamy z kultúrno-spoloèenskej oblasti. Službu je potrebné si aktivova� na našej 
stránke. Po zadaní Vašich údajov Vás budeme vždy v predstihu informova� 
o dôležitých udalostiach života na Severe. Veríme, že táto služba Vám 
prostredníctvom mailov poskytne ochranu pred nežiaducimi prekvapeniami 
v súvislosti s odstávkou tepla, vody, elektriny, a tiež prospešné informácie o 
kultúrno-spoloèenskom živote, ktorý pre Vás pripravuje Mestská èas� Košice - Sever.

Nájdete to na stránke: http://www.kosicesever.sk/email-info

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:30
8:00 - 16:00
8:00 - 12:00

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00 - 12:00   13:00 - 16:00
8:00 - 12:00   13:00 - 16:00
8:00 - 12:00   13:00 - 16:30

nestránový deò*
8:00 - 12:00

Úradné hodiny Kancelárie prvého kontaktu:

Úradné hodiny ostatných pracovísk 
miestneho úradu:

Predstavujeme vám Komisiu sociálnu:

Komisia sociálna bola vytvorená a schválená Miestnym 
zastupite¾stvom ako podporný, iniciatívny a kontrolný orgán 
Miestneho zastupite¾stva Mestskej èasti Košice – Sever v oblasti 
sociálnej. Obsahovou náplòou komisie  rámci mestskej èasti je:

- aktívne spolupracova� s oddelením sociálnych vecí

- zaujíma� stanoviská k materiálom predkladaným do Miestnej 
rady a Miestneho zastupite¾stva v záležitostiach týkajúcich sa 
sociálnych vecí

- vyjadrova� sa k návrhu rozpoètu mestskej èasti, jeho 
zmenám, èerpaniu a kontrole plnenia v oblasti svojej 
pôsobnosti 

- predklada� a prejednáva� návrhy koncepcie rozvoja 
sociálnych vecí, zdravia a rodiny na území mestskej èasti 

- vyjadrova� sa ku koncepcii investièného rozvoja v oblasti 
sociálnych služieb (napr. pre Zariadenie opatrovate¾skej 
služby, Denné centrum, Komunitné centrum apod.) 

- spolupodie¾a� sa na vytváraní podmienok pre rozvoj 
obèianskych aktivít v sociálnej oblasti (prednášková èinnos�, 
školenia, aktivity realizované pre verejnos�, dobroèinno-
dobrovo¾nícke aktivity v ZOS, DC a pod.)

- podie¾a� sa na rozvoji a propagácii sociálnych služieb

- podie¾a� sa na rozvoji spolupráce s obèianskymi združeniami 
pôsobiacimi v sociálnej oblasti na území mestskej èasti 

- spolupodie¾a� sa na plánovaní èinností a aktivít v oblasti 
sociálnych služieb 

Predseda komisie: prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD.

Èlenovia komisie z radov poslancov: MVDr. Dagmar Kažimíro-
vá, Ing. Štefan Kertés

Èlenovia komisie z radov neposlancov: Klára Remiášová, 
Mgr. Peter Tóth,, MUDr. Štefan Horváth, MUDr. ¼udmila 
Kobulniczká, Martin Petruška, Attila Boldi.

Obsahovou náplòou Komisie sociálnej 
Mestskej èasti Košice Sever

Facebook Mestskej èasti Košice – Sever
Dovo¾ujeme si vás pozva� na našu oficiálnu a jedinú stránku Mestskej èasti Košice – 
Sever na Facebooku, ktorá je platná od 14.11.2016. Budeme radi, ak sa stanete jej 
fanúšikom a pozvete na òu aj svojich priate¾ov. 
Stránku nájdete pod názvom Košice - Sever s obrázkom erbu MÈ.
link: https://www.facebook.com/KosiceSever/



WWW.KOSICESEVER.SK /03

Sociálne služby mestskej èasti v roku 2016
Mestská èas� Košice – Sever zabezpeèuje opatrovate¾skú službu v domácom prostredí klienta 
prostredníctvom 51 profesionálnych opatrovateliek a UoZ v rámci aktivaènej èinnosti formou 
dobrovo¾níckej služby. V roku 2016 s poètom 131 opatrovaných bolo zabezpeèených 81 304 hodín.

V Zariadení opatrovate¾skej služby na �ahanovských riadkoch 91, s kapacitou 15 lôžok, 
poskytujeme 24-hodinnovú starostlivos� obèanom pobytovou formou, ktorým pre zhoršený zdravotný 
stav a sociálnu situáciu nie je možné zabezpeèi� opateru v domácom prostredí. V priebehu roka 2016 
sme poskytli túto službu 35 klientom. 

Po našich úpravách prešli priestory zariadenia viacerými zmenami a rekonštrukènými prácami. 
Záhrada zariadenia zaèala po našich zásahoch nabera� tú správnu atmosféru a vyžarova� istú charizmu. 
Šikovné ruky personálu zariadenia pod vedením vedúcej oddelenia sociálnych vecí postupnými 
premenami spôsobili, že sa v nej zaèali príjemne cíti� nielen klienti s personálom, ale aj ich návštevy. 
Posúïte sami: (fotky pre porovnanie)

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach sa naša mestská èas� pravidelne 
zapája do aktivácie uchádzaèa o zamestnanie (UoZ) vykonávaním dobrovo¾níckej služby, ktorej cie¾om 
je získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce pod¾a § 52 a zákona è. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti (v priebehu roka 2016 zapojených do aktivizácie 14 UoZ).  

Jednorazové dávky v hmotnej núdzi poskytuje mestská èas� poberate¾om dávok v hmotnej núdzi 
evidovaných na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny z rozpoètu mestskej èasti na kalendárny rok 2016 
v celkovej výške 2000 € ( k 30.9.2016 evidujeme 43 žiadate¾ov). Mimoriadnu finanènú pomoc vo výške 
500€. 

V súvislosti s uvedeným Miestne zastupite¾stvo Mestskej èasti Košice – Sever na svojom XIV. 
zasadnutí dòa 14.9.2016 Uznesením è. 185/2016 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie MÈ Košice – 
Sever è. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci obèanom (ïalej len nariadenie). Nariadenie upravuje 
výšku finanèných príspevkov, špecifikáciu úèelu použitia príspevku v zmysle zákona o hmotnej núdzi, 
postup a podmienky na základe, ktorých mestská èas� pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti 
poskytuje sociálnu pomoc obèanom mestskej èasti. Pri splnení stanovených podmienok, môžete 
o jednorazovú dávku požiada� raz roène na jeden z úèelov (buï na ošatenie, bielizeò, obuv, alebo na 
nevyhnutné vybavenie domácností, alebo mimoriadne lieèebné náklady, alebo školské potreby pre 
nezaopatrené deti, príspevok na tieto úèely aj pre deti v predškolskej príprave). 

Jednorazovú dávku poskytuje mestská èas� zo svojho rozpoètu na základe predloženia komplexnej 
žiadosti s príslušnými požadovanými potvrdeniami a na základe vykonaného šetrenia vecne 
príslušným oddelením miestneho úradu, v domácnosti žiadate¾a alebo miesta, na ktorom sa žiadate¾ 
obvykle zdržiava. Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je právny nárok. Poskytnutie jednorazovej 
dávky je limitované výškou výdavkov rozpoètovaných v rozpoète mestskej èasti na príslušný rozpoètový 
rok. 

Mimoriadna finanèná pomoc: 
pri poskytovaní nevyhnutnej okamžitej pomoci, formou mimoriadnej finanènej pomoci v náhlej núdzi 
v dôsledku mimoriadnych udalostí, nariadenie upravuje podmienky poskytnutia pomoci a výšku 
finanèného príspevku. Mestská èas� poskytuje mimoriadnu dávku nenárokovo nad rámec svojich 
zákonných povinností. Podmienkou priznania mimoriadnej dávky nie je stav hmotnej núdze. 
Mimoriadnu dávku možno obèanovi poskytnú� jedenkrát v kalendárnom roku. Poskytnutie 
mimoriadnej dávky je limitované výškou výdavkov rozpoètovaných v rozpoète mestskej èasti na 
príslušný rozpoètový rok. 

Príspevok na stravovanie dôchodcov
MÈ Košice – Sever zabezpeèuje v jedálni na Garbiarskej ulici v Košiciach stravovanie pre dôchodcov. 
Cena stravného lístka za jeden obed je vo výške 2,50 €/obed. Mestské zastupite¾stvo v Košiciach 
schválilo dòa 14.12.2015 Uznesením è. 277 s úèinnos�ou od 01.01.2016 úèelový finanèný príspevok na 
stravovanie dôchodcov formou transferu pre mestské èasti.
Výška príspevku na jeden obed v závislosti od priznaného dôchodku v roku 2016 je:
do 270,-€          príspevok    0,83 €
od 270,01 € do 370,- €      príspevok         0,66 €
viac ako 370,01 €            príspevok        0,- €
Príspevky sa poskytujú na základe predloženého rozhodnutia o výške dôchodku zo sociálnej pois�ovne 
a platné sú jeden rok. V roku 2016 využilo príspevok na stravovanie celkovo 40 dôchodcov.

Denné centrum
Seniori zo Severu sa stretávajú v domèeku na 
ulici Obrancov mieru è. 2, v Košiciach, ktorého 
prevádzku financuje Mestská èas� Košice – 
Sever zo svojho rozpoètu. V roku 2016 sa èerpali 
z rozpoètu mestskej èasti financie na èinnos� 
krúžkov, klubov a jednorazové aktivity, na 
podporu krúžkovej èinnosti a na mimoklubovú 
èinnos�. Športových a kultúrnych èinnosti sa 
v roku 2016 zúèastnilo cca 220 úèastníkov. 
Miestny úrad v tomto roku zorganizoval pre 
seniorov celkovo 28 podujatí priamo v prie-
storoch Denného centra, ale aj mimo neho.
Okrem sociálnych služieb, ktoré mestská èas� 
svojim obèanom poskytuje, sa oddelenie 
sociálnych vecí pod vedením vedúcej oddelenia 
Mgr. Zdenky Slovikovej, v spolupráci s vedením 
mestskej èasti a za aktívnej úèasti èlenov 
Komisie sociálnej v roku 2016 zapojilo do 
organizovania rôznych podujatí a aktivít 
(besedy, školenia, prednášky), dobrovo¾níckych 
a dobroèinných akcií. Z nich vyberáme tie 
najzaujímavejšie:

Aktivity zamerané na podporu 
zdravia
V apríli pri príležitosti "Svetového dòa zdravia" 
zorganizovalo oddelenie sociálnych vecí v spo-
lupráci so zamestnancami Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Košiciach (RÚVZ) 
spoloènú aktivitu pre zamestnancov MÈ, ktorá 
bola zameraná na podporu zdravia. Potešil nás 
záujem najmä zo strany opatrovateliek. 
Popoludnie bolo spestrené zaujímavou 
prednáškou pani Ivety Šmídekovej na tému 
„Zdravý životný štýl“. Podobnú aktivitu sme 
zorganizovali v máji pre opatrovate¾ky 
zariadenia opatrovate¾skej služby.

Jarná a jesenná zbierka šatstva
V máji sme zorganizovali jarnú zbierku šatstva 
a zaèiatkom októbra jesennú, ktorú sme doplnili 
o školské potreby. V jarnej zbierke sa vyzbieralo 
65 vriec ošatenia v jesennej 31 vriec (ošatenia 
obuvi hraèiek školských potrieb. Do zbierok 
prispelo takmer 80 Košièanov. Okrem obèanov 
sa do zbierok zapojili aj poniektorí zamestnanci 
a poslanci mestskej èasti. 
Vïaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili. Obzvláš� 
ïakujeme zamestnancom Ústavu geotechniky 
SAV, ktorí sa aktívne a hromadne zapojili do 
oboch zbierok v roku 2016, ktoré MÈ 
organizovala. Z darovaných vecí sme venovali 
školské potreby, poste¾né prádlo a uteráky do 
Charitného domu sv. Alžbety, pánske a dámske 
obleèenie do Útoèiš�a na Zvonárskej ulici, detské 
veci a hraèky putovali Arciedéznej charite na 
Boènej ulici v Košiciach. 

Severuinformuje o mestskej èasti Kuriérzo



Naše zdravotné problémy sú èasto spojené 
s konzumáciou potravín, pre zvýšený obsah 
živoèíšnych tukov, cholesterolu a soli.  
S oh¾adom nato sme prijali pozvanie èlena 
komisie sociálnej Attilu Boldiho a Mirky 
Vavrovej uskutoèni� pre nás besedu, so 
zameraním na túto oblas�. Dòa 12.10.2016 sa 
v popoludòajších hodinách v zasadaèke 
miestneho úradu stretli viaceré opatrovate¾ky 
terénnej opatrovate¾skej služby, opatrovate¾ky 

emocionálneho prežívania, psychickej opory 
a v neposlednom rade od spirituálneho 
prežívania jednotlivcov.  Pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším s našimi seniormi, èlenmi 
Denného centra na túto tému diskutoval 
odborník urológ, sexuológ a lekár pre mužské 
zdravie - MUDr. Štefanom Horváthom (èlenom 
komisie sociálnej Miestneho zastupite¾stva MÈ 
Košice – Sever). Diskusná prednáška sa konala
 v Dennom centre na Obrancov mieru 2, 
dòa 19.10.2016 s ve¾mi priaznivým ohlasom 
u seniorov. 
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Podpora firemného dobrovo¾níctva
V rámci podpory firemného dobrovo¾níctva sme v spolupráci s T – Systems Slovakia s.r.o., koncom septembra a zaèiatkom októbra (v oboch mesiacoch 
po 2 dni) zorganizovali zaujímavú dobrovo¾nícku aktivitu v areáli Zariadenia opatrovate¾skej služby, v našej mestskej èasti. Aktivita pod názvom „Farebná 
jeseò života“ mala za cie¾ aktívne zapoji� aj našich zamestnancov do dobroèinných aktivít, kde ochotne venovali svoj èas a energiu. Spoloènými silami 
s dobrovo¾níkmi z T – Systems, sme zabezpeèili vyma¾ovanie celého oplotenia pre krajšie a príjemnejšie prostredie našich klientov v zariadení. 
 Ïakujeme T – Systems Slovakia s.r.o., za zakúpenie farieb a za celkovú podporu, ïakujeme všetkým dobrovo¾níkom, ktorí sa tejto aktivity už 
zúèastnili a ochotne priložili ruku k dielu.

Prvá a druhá vlna potravinovej 
pomoci 
Realizácia Operaèného programu potravinovej 
a základnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 pre 
najviac odkázané osoby u nás na Severe 
prebehla v auguste a novembri 2016 (Opatrenie 
1 a Opatrenie 4). Na realizácii sa podie¾ala aj 
Slovenská katolícka charita, pre naše územie 
zastúpená Gréckokatolíckou eparchiálnou 
charitou Košice. Okrem potravinových balíèkov 
sa v novembri vydávali tiež hygienické. 
V spolupráci s oddelením sociálnych vecí bolo 
v prvej vlne rozdaných 125 ks potravinových 
balíèkov, v druhej vlne 114 potravinových a 38 
hygienických balíèkov. 

Darujme si nieèo navyše 
pre vlastné zdravie
„Zdravie je najdôležitejšou kvalitou tela“ 
(Aristoteles)

Široká téma, ktorú kvalita života seniorov 
predstavuje, je predmetom skúmania 
a bádania odborníkov z rôznych oblastí života. 
Je priamo závislá od fyzického zdravia, 

Zdravá strava – základ zdravia

ZOS a poniektorí zamestnanci úradu. 
Besedovali sme spolu o tom, aké dôležité je 
preferova� zdravý spôsob stravovania, a že príliš 
kalorická strava môže vies� k vážnym 
zdravotným problémom. Pani Vavrová v závere 
vysvetlila preèo preferova� BIO potraviny. 

V priebehu roku 2017 opä� plánujeme 
zorganizova� zbierku šatstva a plánuje sa aj 
potravinová pomoc. Pre bližšie termíny 
sledujte našu stránku www.kosicesever.sk

Právne oddelenie informuje

Èo je to súpisné èíslo ?

Je to èíslo, ktoré je pride¾ované obcou 
( mestskou èas�ou ) povinne každej bytovej 
i nebytovej budove v rámci obce ( mestskej 
èasti ). Upravené je vyhláškou è. 31/2003 Z. 
z. v znení neskorších predpisov a zákonom 
è. 369/1990 Zb.

Èo je to orientaèné èíslo ?
Orientaèné èíslo slúži na úèely orientácie 
na ulici, ktoré má každý hlavný vchod do 
budovy. Ak má budova viac vstupov z ulice, 
orientaèné èíslo sa urèuje každému 
hlavnému vstupu. Každá ulica oznaèená 
názvom má samostatný èíselný rad 
orientaèných èísiel, ktorý sa zaèína èíslom 

MÁ VAŠA BUDOVA URÈENÉ SÚPISNÉ ÈÍSLO   ?  

1. Je prípustné aj èíslovanie èíslom a 
pridaním ve¾kého písmena abecedy bez 
lomky, napr. 12A.
Orientaèné èíslo urèuje obec a nadväzne 
naò zriaïuje adresu v informaènom 
systéme „register adries“. Svojvo¾né 
oznaèenie budovy vlastníkom bez urèenia 
orientaèného èísla a zriadenia adresy 
obcou je neprípustné a nepovažuje sa za 
adresu. 

Èo je to adresa ?

Adresa je súbor údajov v informaènom 
systéme s názvom „register adries“, ktoré 
definujú umiestnenie hlavného vchodu, 
prípadne ïalších vstupov do budovy, ak im 

bolo urèené orientaèné èíslo, a to aj na 
mapovom podklade.
Register adries je informaèný systém 
verejnej správy zavedený od 1.7.2015, 
ktorého správcom je Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky.

Kedy vzniká adresa ?

Adresa vzniká dòom, keï sa budove urèí 
súpisné èíslo v registri adries. Ak má 
budova viac vstupov, ktorým sú urèené 
orientaèné èísla, adresa identifikujúca 
polohu vstupu do budovy vzniká dòom, 
keï sa vstupu do budovy urèí orientaèné 
èíslo zápisom v registri adries.

OZNAM 
Chu� hra� divadlo, ma� rád rozprávky 
a samozrejme ma� aj talent. 

Ak cítite, že všetky tieto podmienky spåòate, 
neváhajte a príïte k nám do dramatického 
krúžku.

Tvorivý tím spolu s de�mi a mládežou 
pripravuje novú rozprávkovú inscenáciu, 
do ktorej h¾adá nových hercov (mužov aj 
ženy) vo veku od 13 do 27  rokov. 

Ak máte záujem podie¾a� sa na nieèom 
novom a kreat?vnom, poðlite prihl?ðku na 
adresu: konkurzdodivadla@gmail.com

Kuriér Severu informuje o mestskej èastizo
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Môže ma� jedna budova priradených viac adries ?

Budove, ktorá má urèené súpisné èíslo, ale nemá urèené orientaèné èíslo alebo má urèené 
len jedno orientaèné èíslo, môže by� priradená len jedna adresa. 
Ak má budova viac vstupov, je ku každému vstupu do budovy, ktorý má urèené orientaèné 
èíslo, priradená jedna adresa.

Povinnosti obce.

Obec urèuje, mení alebo zrušuje súpisné èíslo a orientaèné èíslo bytovým budovám 
a nebytovým budovám, vedie evidenciu súpisných èísiel, evidenciu orientaèných èísiel 
a udržiava ju v aktuálnom stave. 
Na oznaèovanie budov súpisnými èíslami obstaráva obec na vlastné náklady tabu¾ky 
rovnakého vzoru. Obec môže rozhodnú� o oznaèovaní budov orientaènými èíslami na 
tabu¾kách rovnakého vzoru.

Povinnosti vlastníka. 

Osoba urèená v kolaudaènom rozhodnutí 
je povinná požiada� o urèenie súpisného 
èísla a orientaèného èísla do 30 dní odo dòa 
právoplatnosti kolaudaèného rozhodnutia. 
Vlastník budovy je povinný ma� vidite¾ne 
oznaèenú budovu tabu¾kou so súpisným 
èíslom a tabu¾kou s orientaèným èíslom, ak 
je urèené. Ak je na správu budovy založené 
spoloèenstvo vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov v dome, povinnos� plní 
toto spoloèenstvo. Ak je na správu domu 
uzatvorená zmluva o výkone správy, 
povinnos� plní správca.

Obstarávanie a zriaïovanie tabuliek.

Tabu¾ky so súpisným èíslom obstaráva 
obec na vlastné náklady. Tabu¾ku 
s orientaèným èíslom obstaráva na vlastné 
náklady stavebník resp. vlastník, ktorý tiež 
zabezpeèuje pripevnenie a údržbu 
tabu¾ky so súpisným èíslom a tabu¾ky 
s orientaèným èíslom na vlastné náklady.

Umiestòovanie tabuliek.

Tabu¾ka so súpisným èíslom a tabu¾ka 
s orientaèným èíslom sa umiestòujú ved¾a 
seba tak, aby boli z ulice dobre vidite¾né 
a nepôsobili rušivo na vzh¾ad budovy.

V súvislosti so zavedením registra adries 
dôjde v Mestskej èasti Košice – Sever 
koncom roka 2016 a v priebehu roka 2017 
k preèíslovaniu súpisných èísel garáží 
s pôvodným oznaèením  1/3 až 4000/3. 
Zmenu súpisných èísel vrátane zápisu 
v katastri nehnute¾ností zabezpeèí priamo 
Mestská èas� Košice – Sever, rovnako aj 
obstaranie tabuliek s novými súpisnými 
èíslami. Vlastníkom dotknutých  garáží 
budú distribuované oznámenia o zmene 
súpisného èísla a tabu¾ka, ktorú je vlastník 
povinný osadi� namiesto pôvodnej. 
Vlastníkov garáží so súpisným èíslom 
vyšším ako 4000 by sa zmena nemala 
týka�.

Zmena súpisných èísel garáží 
v pôsobnosti Mestskej èasti 
Košice - Sever.

§§ Právne okienko §§
Susedské právo

Susedské právo tvorí súhrn právnych noriem upravujúcich právne vz�ahy, ktoré vznikajú najmä 
medzi vlastníkmi a užívate¾mi (nájomníkmi) susediacich nehnute¾ností. Základná úprava tejto 
problematiky je obsiahnutá v Obèianskom zákonníku. Susedské práva upravuje tiež stavebný zákon, 
ako aj ïalšie predpisy najmä z oblasti správneho práva. Úprava susedských práv vychádza zo zásady, 
že susedské práva sa môžu úèinne uplatòova� iba na základe princípu vzájomnosti.    

Subjektmi susedského práva môžu by� fyzické osoby, právnické osoby a štát. Môžu nimi by� vlastníci 
nehnute¾ností s bezprostrednou spoloènou hranicou, ale aj vzdialenejší vlastníci, resp. užívatelia 
nehnute¾ností s oh¾adom na urèitú miestnu súvislos�, v rámci ktorých výkon práv jedného môže 
zasahova� do práv iných. Subjektmi susedských vz�ahov okrem vlastníkov a užívate¾ov 
nehnute¾ností môžu by� niekedy aj vlastníci hnute¾ných vecí.

Všeobecná ochrana pred „zásahom suseda“ je upravená v ustanovení § 127 ods. 1 Obèianskeho 
zákonníka: „Vlastník veci sa musí zdrža� všetkého, èím by nad mieru primeranú pomerom ob�ažoval 
iného alebo èím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohrozi� susedovu stavbu 
alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na òom zriadenej bez toho, že by urobil 
dostatoèné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom 
ob�ažova� susedov hlukom, prachom, popolèekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými 
a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie necha� chované zvieratá vnika� na 
susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej roènej dobe odstraòova� zo svojej pôdy 
korene stromu alebo odstraòova� vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok“. Predmetné 
ustanovenie Obèianskeho zákonníka predstavuje zákonné obmedzenie vlastníckeho práva.

Základným obsahom obmedzenia vlastníckeho práva je predpoklad, pod¾a ktorej vlastník veci je 
povinný zdrža� sa každého takého konania, ktorým by nad mieru primeranú pomerom ob�ažoval 
iného alebo ktorým by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Pojmy „miera primeraná pomerom“ 
a „vážne ohrozovanie výkonu práv“ vyjadrujú hornú hranicu negatívnych dôsledkov správania sa 
vlastníka. Ak negatívne dôsledky tohto správania prekroèia urèitú hranicu, dotknutý sa môže 
úspešne domáha� ochrany svojich práv. Pri ochrane týchto práv sa ale vždy dôsledne zistí konkrétna 
situácia a objektívne posúdi, èi uvedená hranica bola prekroèená alebo nie. Ochranu totiž nemožno 
prizna� pred zásahmi, ktoré neprekraèujú dovolenú mieru a sú dôsledkom bežného správania sa, 
ktoré sú susedia povinní navzájom trpie�, lebo je spojené s obvyklým užívaním nehnute¾ností.   

Susedské vz�ahy by mali by� založené na urèitej 
miere znášanlivosti. Znášanlivos� však nesmie 
by� zneužívaná v prospech jedného vlastníka na 
úkor ostatných. Vždy by malo ís� o urèitú 
vzájomnú rovnováhu medzi  výkonom 
vlastníckych práv a to takým spôsobom, že 
vlastníci susediacich nehnute¾ností navzájom 
voèi sebe nieèo strpia, zdržia sa nejakého 
konania alebo nieèo vykonajú a to tak, aby 
predišli vzniku sporu, t. j. neprekroèia urèitú 
hranicu a nepostavia iného vlastníka do zjavnej 
nevýhody. 

Severuinformuje o mestskej èasti Kuriérzo
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Eva Škovranová 

1907

Evka Škovranová je Severanka, ktorej sa 
podarilo nieèo, èo zatia¾ nikomu na Slovensku, 
ani v strednej Európe. Ako prakticky neznámy 
èlovek zo strednej Európy prvá prerazila na trhu, 
ktorý patrí medzi nepreniknute¾né. Tu, 
v Košiciach, tvorí tzv. niche vône, a patrí medzi 
absolútnu  špièku, kde sa málokto dostane.  Je 
to žena, ktorá vám v pohode povie, že nejaký 
parfum vám nesedí a nemáte si ho kúpi�. Má 
vycvièený nos, je aj trošku psychológ, vie 
odhadnú� návštevníka 1907-èky (naschvál 
nehovorím zákazníka, lebo Evke, èuduj sa svete, 
nejde v prvom rade o obchod.)„ napríklad 
paèuli vonia  v škále od zemitosti až po 
èokoládu. Niekto vytiahne práve tú zložku, ktorá 
mu pasuje a vtedy ten parfum vonia na òom 
dobre, výborne. No a niekto tú zložku takzvane 
zje a nevonia alebo mu vôòa jednoducho 
nesedí.“ Evka radí ve¾a skúša�. Sama tvrdí, 
....„som neobchodnícky typ, ktorý nosí 
obchodný úspech“. Jej spoloènos� funguje od 

Vône, ktoré nevyjdú z módy

r. 2009 a má taký zvláštny názov, ktorý tvorí iba rok 1907. „Je to rok narodenia mojej babièky, ktorá vyrábala mydlo. Mali sme spolu ve¾mi blízky vz�ah. 
Na jej pamiatku som chcela výrobu ruène robených mydiel oživi�.“ Babièka vyrábala mydlá, pre seba aj pre svoje okolie, no úspechu svojej vnuèky sa 
nedožila. Dedo bol zas ve¾mi blízkym priate¾om grófa Andrássyho a jeho prvá manželka vychovávala deti Andrássyovcov k dvornej etikete. 
Druhá manželka, jej babka vychovávala zas deti grófky Stepán.

Ale vrá�me sa do súèasnosti. Mydlami  sa obchod rozbehol a keïže mali ve¾ký úspech, èoskoro nasledoval aj iný kozmetický sortiment: krémy, 
sprchovacie gély, telové mlieka, séra na ple�, šampóny  a pod. Všetko z prírodných zložiek, èo najbližšie k prírode. Poctivá robota! Dobré sa chváli samo, 
hovorí sa. Tak aj zves� o mimoriadnej kvalite Evkiných výrobkov rástla. „Najvyšší level boli parfumy, ale nechcela som ís� do nejakej ve¾kovýroby za pár 
centov, kde sa nedocení práca. Buï urobi� nieèo poriadne alebo to potom nerobi� vôbec. Vedela som, že chcem kvalitu, tak som povedala, poïme do 
niche. Bolo mi povedané, že ešte nikomu zo strednej Európy sa tam nepodarilo dosta�. Viete, ako to je, keï neskúsite, nikdy sa výsledok nedozviete. Paríž 
bol prvý, kto naše veci zobral a potom to už išlo..“ Dnes má Evka Škovranová v portfóliu 11 vôní najvyššej kvality, prvý z nich bol Pepper. Ako sama Evka 
hovorí, bola to láska na prvé ovoòanie. Nasledovalo Galbanum, ten aj používala. Mand¾a je spomienkou na babkinu skrinku, kde držala pre svoju vnuèku 
mand¾ové cukríky. Tak ako syn obuvníka chodí bosý, Evka parfumy neve¾mi používa. Pochopím to tak, že veï naèo, v práci má voòaviek dos� a dos�.  
Trochu ma vyvedie z omylu. „Je to aj tým, ale najmä potrebujem vo¾ný nos, keï pracovne skúšame voòavky, nesmie ma niè vyrušova�.“ Z jej vlastných  
k jej duši pasujú ešte okrem Verbeny aj  pánske vône.  Som zvedavá, kto a ako mieša tieto úžasné vône. Je to majster parfumov, ktorý sedí v Grasse, mieša 
základnú vonnú esenciu pod¾a zadania a predstavy  pani Evy. To, èo robí tento obchod zvláštnym je, že pani Eva nijak  netlaèí na kúpu svojich, a ani iných 
výrobkov. Len nech sa prídu navoòa� nieèím špeciálnym.  Na to, ako netrvá na predaji, vône sa predávajú slušne. Má v predajni produkty  parfumových 
nosov  tej najvyššej triedy, napr. aj  španielskeho krá¾ovského parfuméra Monegala. Táto práca okrem iného prináša ve¾a cestovania. Evka je už tam, kde 
ve¾a ¾udí od fachu chce by� a iba hàstke sa to podarí. Pozná sa osobne s majstrami parfumov,  niektorí z nich sú už jej priatelia. Sú to ¾udia, ktorí nestoja 
o popularitu, ale chcú sa podpísa� pod vlastný parfum, vlastnú robotu a niekedy sú to aj také samotárske typy. „Niche parfumy sú presne o tom. 
Nepotrebujú sa páèi� každému, ale nech si každý vyberie pod¾a svojej osobnosti. Tieto parfumy si vyberajú ¾udia, ktorých už bežná ponuka 
v parfumériách neoslovuje. Niektoré z nich obsahujú zložky typu krv, pušný prach...“ Zaèudovane zdvihnem oboèie a hneï dostávam vzorku na zápästie. 
Krv cítim až veèer doma, ale pušný prach veru hej. Uznávam, že nie každému sa tento typ hodí, ale mne a Evke sa nenormálne páèi. Keï sme už pri tom, 
aký najdrahší parfum mala Evka v rukách? „Bolo to vo Florencii a stál osemnás�tisíc za 100 ml.“Každá z vôní v predajni má svoj príbeh, tu sa cítite ako 
v rozprávke z Tisíc a jednej noci. Okrem Košíc sa na Slovensku jej výrobky dajú zohna� v Bratislave, okrem toho, a teraz to  príde, má Evka svoje parfumy  
v jednej z dvoch najprestížnejších niche parfumérií Paríža- Sens Unique...“ tí ich  zobrali hneï, ako sme si nimi vyšli.“ Okrem tejto mekky vôní má Evka 
zastúpenie aj v Španielsku, teraz sa jej aktivity rozšíria o trhy v Nemecku  a v krajinách  Beneluxu. Parfumy  pod znaèkou 1907 sú zaradené do tzv. ultra 
niche kategórie, èo je úplný top, vyrába sa nieko¾ko málo kusov, desiatky, stovky,  urèite nie tisíce, je to tá najvyššia kvalita, nedostatkový tovar.  Inak to ani 
nejde, ak majú by� zložky kvalitné, musíte vari� z toho najkvalitnejšieho, èo príroda ponúka a tam sú množstvá ve¾mi obmedzené. A ako produkty 
vznikajú? Základnú receptúru napr. na telovú kozmetiku robia Anglièania a v Košiciach s òou potom Evka ïalej pracuje. Ona rozhoduje o tom, kde, akých 
a ko¾ko látok v jednotlivých výrobkoch bude. Niekedy vymyslie� a dotvori� výrobok trvá poriadne dlho, tiež všetky tie kremíky a séra potrebujú obal. Obal 
si tiež vo firme vymýš¾ajú sami, ale výrobu zverujú zahranièiu. „Mám rada èisté línie, ktoré vidie� aj na f¾aštièkách na vône. Aj v živote mám rada èisté 
línie.“ Úspech parfumérie 1907 by Evka Škovranová nedosiahla sama. S hrdos�ou spomína svojich kolegov, najmä Štefana, s ktorým sa vie neskutoène 
poháda�, ...“až dvere búchajú“ (Tu sa pridáva Štefan a len tak mimochodom podotkne, že „ Je to prirodzená dynamika, ktorá vedie k dobrému výsledku. 
Evka ako šéfka ovláda umenie kompromisu, aj keï sú isté mantinely, kde nepustí nikoho. Vie presvedèi� argumentmi o tom, že pravdu má ona.“).  Komu 
vïaèí pani Evka za svoj úspech? Sama k tomu hovorí: „Bez podpory mojich najbližších doma by som nebola tam, kde som. A v tomto smere som rada, 
že môj syn Lukáš koneène objavil èaro kvalitných parfumov aj pre seba.“ Plány do budúcnosti ?  Evka si dáva reálne ciele, takže sa reálne môžete teši� na tú 
najkvalitnejšiu kozmetiku a vône 1907. 

Kuriér Severu informuje o mestskej èastizo
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Kultúrne a športové podujatia 
Povolenia podujatí.... Kto za ne zodpovedá?...Kto dáva povolenia??

Už tradiène v našej mestskej èasti sú najmä v letnom období organizované èi už pravidelne, alebo jednorázovo významné kultúrno-spoloèenské 
podujatia s prezentáciou taneènej muziky, populárnej a vážnej hudby, folklórneho umenia a športové podujatia sú�ažného a relaxaèného charakteru, 
ktoré umocòujú dobrú atmosféru jednak úèinkujúcich a sú�ažiacich, ale aj ostatných prítomných, zúèastnených na týchto  podujatiach.    

Výhodná územná poloha, dobré technické 
podmienky v MÈ Košice - Sever pre 
organizovanie týchto podujatí sú v znaènej 
pozornosti ich organizátorov a úèinkujúcich, 
korí radi realizujú tieto podujatia práve na 
Severe. Mnohé z nich už majú dlhoroènú 
tradíciu a sú pripravované s ve¾kým èasovým 
predstihom. Medzi vyh¾adávané a pravidelne 
organizované urèite patria FOLK FEST 
s originálnymi vystúpeniami folklórnych 
súborov a skupín s medzinárodnou úèas�ou, 
Festival medzinárodnej taneènej hudby FREE  
SUMMER, ktorý si v tomto roku pripomenul 15. 
roèník a pre ktorý je typická vysoká návštevnos� 
nad 5 000 úèastníkov. Zaujímavé sú aj podujatia 
organizované v rekreaènom areáli Anièka a pri 
kúpalisku Ryba, ktoré si získavajú svojich 
záujemcov o  populárnu hudbu pro-
stredníctvom organizovaných festivalov, ako bol 
DOBLE FEST a iné. Originálny bol aj koncert 
fínskej hudobnej  skupiny Nightwish a jej hostí, 
konaný prvého júna tohto roku na štadióne 
Lokomotívy Košice. Taktiež je potrebné 
spomenú� celú škálu podujatí organizovaných 
v košickom amfiteátri poèas celého letného 
obdobia. Urèite dobrým spestrením letných 
veèerov sú aj opä� zaradené filmové letné 
premietania v amfiku, ktoré aj keï nedosahujú 
masový charakter, zaraïujú sa už medzi 
príjemné veèerné letné stretávania sa 
záujemcov o filmovú tvorbu.  Pri vymenúvaní 
kultúrnych a športových aktivít konaných 
v našej mestskej èasti nemôžeme nespomenú� 
aj viaceré podujatia, ktoré pravidelne 
a atraktívne organizujú obidve univerzity 

technická a veterinárska pre svojich študentov, spolupracovníkov, ale aj  iných  záujemcov. 

Z väèších športových podujatí podporujúcich relax a sú�aživos� patria akcie zabezpeèované 
v športovo rekreaènom areáli Alpinka a detskej železnici v Èermeli, ktoré vyh¾adávajú najmä rodiny 
s de�mi, seniori a ïalší obèania uplatòujúci športové aktivity. Sme hrdí na to, že  každoroène môžeme 
podpori� a  samozrejme aj fandíme maratónskym bežcom, ktorých sú�ažná trasa zavedie aj do našej 
mestskej èasti. Na komunikáciách v MÈ Košice - Sever už nieko¾ko rokov sú organizované viaceré 
podujatia venované automobilovým sú�ažiam, cyklistickým pretekom, ale aj podujatiam 
podporujúcim amatérsky beh a chôdzu. Patria medzi ne motoristická sú�až FUSION CUP  BANKOV,  
REMPOMETAL RALLYŠPRINT - amatérska automobilová sú�až, Majstrovstvá Slovenska MTB XC a XCE 
v športovej cyklistike, Severská desiatka pre záujemcov o cezpo¾ný beh a mnohé iné.

Sme presvedèení, že úèinkujúcim, sú�ažiacim, úèastníkom a fandiacemu publiku, úèas� na týchto 
a mnohých ïalších podujatiach prináša potešenie, príjemne strávené chvíle, férovú sú�aživos� 
a športové nasadenie. Na druhej strane konanie týchto podujatí, najmä tých masovejších, do istej 
miery ob�ažuje obèanov, bývajúcich v bezprostrednej blízkosti, alebo širšom okolí, kam doráža 
hlasitá hudba z vystúpení úèinkujúcich, alebo rušivé správanie sa úèastníkov podujatí.

Chceme Vás ubezpeèi�, že MÚ MÈ, ktorému organizátori v súlade so zák. 96/1991 Zb. o verejných 
kultúrnych podujatiach doruèia oznámenie o  konaní uvedených podujatí, ho starostlivo posudzuje 
a podrobne prejednáva s organizátormi a zástupcami ïalších zainteresovaných zložiek a aj osobne  
kontroluje priamo v teréne miesta podujatia.      

Dôverne poznáme a stotožòujeme sa s Vašimi ohlasmi, ktoré adresujete MÚ MÈ alebo osobne  
starostovi MÈ,  že na Vás vo Vašom súkromí nepriaznivo pôsobia.  Žiadate nepovoli�, alebo preruši� 
priebeh týchto podujatí, ale takéto konanie a rozhodnutie nenachádza dostatoèné možnosti 
v súèasne platnej legislatíve. Možnosti starostu MÈ a MÚ MÈ Košice - Sever ich selektova�, alebo pri 
vyskytnutí sa èiastoèných porušení, ich preruši�, alebo zakáza� sú znaène obmedzené, §  4, odsek 2. 
vyššie uvedeného zákona è. 96/1991 znie: obec (v našom prípade MÈ ) môže zakáza� podujatie, 
ktoré sa má kona� na mieste, kde by jeho úèastníkom hrozilo závažnejšie nebezpeèenstvo pre ich 
zdravie, alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie 
obyvate¾stva. 

Ostáva len veri�, že spoloènými postupmi a vzájomnou toleranciou  na jednej strane ve¾kej skupiny 
záujemcov o  konanie takýchto podujatí a na strane druhej  obèanov, ktorých nepriaznivo pôsobiaca 
zvýšená hlasitos� z týchto akcií znaène vyèerpáva, dosiahneme u organizátorov najmä ve¾kých 
festivalov a prehliadok  kompromis s dôrazom na ich organizaèné zabezpeèenie a technické 
prevedenie, ale najmä to, na èo už dlhšie upozoròujeme, že mesto Košice by malo ma� vyhovujúce 
miesto pre konanie sa ve¾kých verejných kultúrnych podujatí.  

Kultúra a šport na Severe
Severská desiatka 2016

Severská desiatka nechýbala ani tento rok. Už 
4krát MÈ Košice - Sever pod záštitou starostu 
Mariána Gaja pre vás pripravila toto podujatie, 
ktoré prinieslo pár noviniek. Každý zúèastnení 
získal úèastnícku medailu a ví�azi jednotlivých 
kategórií boli ocenení pohárom, medailou 
a diplomom. Obohatenie pretekov bolo 
o tombolu, ktorá sa konala prvýkrát. Výhercovia 
získali poukážky na nákup do Hockey house - 
Under Armour a menšiu pozornos� od 
spomínaného partnera. Tento rok bolo 113 

zúèastnených bežcov, ktorí zdolali už tradiènú 
10 kilometrovú tra�. Nechýbalo obèerstvenie 
na záver v Hoteli Bankov a ani úsmev na tvári 
všetkých prítomných. Pozvanie prijala 
významná športová osoba, slovenská 
paraolympionièka Anna Oroszová, ktorá 
pomohla starostovi a prednostovi oceni� 
ví�azov. Opä� môžeme tvrdi�, že Severská 
desiatka bola úspešná.

Ïakujeme sponzorom a partnerom, ktorí nám 
pomohli pri realizácii tohto podujatia Kosit a.s., 
o.z. Košakt, Strudel House a Hockey House.

Športový deò na Severe
Deò 08.09.2016 bol plný športového zápolenia 
a detskej radosti. Toto príjemné podujatie 
zorganizovala Mestská èas� Košice – Sever pre 
Severanov. Spestrili sme si deò farbami 
a sú�ažami, ktoré sa dokonalo zvládli. Sú�ažili 
ako deti ,tak aj rodièia, èo nás ve¾mi teší.  Mohli 
sa zapoji� do sú�aží a vyskúša� si šliapacie káry, 

hru petang ale aj minigolf. Èlenovia Cassovia 
Petanque clubu boli pripravení vysvetli� a zahra� 
si so záujemcami. Keïže všetky detièky boli 
šikovné, rozhodli sme sa, že ví�azmi sa stali 
všetky deti, ktoré sa zapojili. Na záver našich 
sú�aží pán starosta vymyslel pretláèanie rukou, 
a tak si rodièia mohli medzi sebou zmera� sily. 
Celé popoludnie sa nieslo v športovom duchu 
a vïaka vám, milí Severania, sme zase raz zažili 
skvelú atmosféru.

Opä� sa ukázalo, že Severania chcú športova� !

Severuinformuje o mestskej èasti Kuriérzo
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1.roèník Mayor´s challenge cup 
úspešne za nami

Starosta MÈ Košice - Sever otvoril 1. roèník 
futbalového turnaja, Mayor´s challenge cup. 
Prihlásených bolo 8 mužstiev z toho 7 
mestských èastí a mesto za seba vyslalo 
mestskú políciu. Sme radi, že turnaj bol úspešný 
a bez väèších zranení. Družstvá boli rozdelené 
do dvoch skupín, kde hral každý s každým 
a ví�azi skupín sa stretli vo finále. O 3. miesto 
bojovala naša MÈ Sever spolu s mestskou 
políciou a vo finále si svoje sily zmerala MÈ 
Dargovských hrdinov a MÈ KVP. Ví�azný pohár 
nakoniec putoval do rúk starostu MÈ 
Dargovských hrdinov, Mgr. Jozefa Andrejèáka.
Výsledky: 

          1. miesto - MÈ Dargovských hrdinov

          2. miesto - MÈ KVP

          3. miesto - Mestská polícia

          4. miesto - MÈ Sever

 Ví�azom gratulujeme a tešíme sa na ïalší roèník

Starosta MÈ Košice – Sever následne odovzdal 
ví�azný pohár starostovi MÈ Košice – 
Dargovských hrdinov

Mesiac bezpeènosti cestnej 
premávky

Tak ako iné roky, ani tento sme nezabudli na 
september - mesiac bezpeènosti cestnej 
premávky. Žiaci prvých roèníkov ZŠ Tomášiková, 
ZŠ Polianska a ZŠ Hroncova sa zúèastnili besedy, 
ktorá sa niesla v téme „Bezpeènos� na cestách“. 

Keïže po prázdninách je zvýšená premávka na 
cestách a žiaci po prázdninách ešte nepozorní, 
príslušník MsP a pán prednosta oboznámili deti 
s bezpeènos�ou na cestách. Ukázali sa im 
reflexné vesty, znaèky, putá, prilby policajných 
príslušníkov aj z iných krajín a pod. Spolu so 
žiakmi si prešli núdzové telefónne èísla na 
štátnu a mestskú políciu. Na záver sa prváèikom 
rozdali malé reflexné darèeky, aby na cestách 
boli vidite¾ní a dostali aj špeciálne ma¾ovanky 
na tému "Ako sa mám správa� ako chodec 
a cyklista".

Vïaka spolupráci Dómu Matice slovenskej 
a starostu Mestskej èasti Košice - Sever bola dòa 
29.9.2016 opätovne odhalená busta matièiara 
a národovca Jána Straku (1858-1934).
Prvá busta Jána Straku bola odhalená 
15.10.1993, ktorej autorom bol akademický 
sochár Richard Wagner (Trebišov). V roku 2004 
busta z podstavca zmizla a bola osadená nová 
busta, ktorú tiež zhotovil p. Wagner.

Ján Straka sa narodil 10.5.1858 v Jarovciach 
okres Prešov a zomrel 9.1.1934 v Košiciach. Bol 
agilný národnobudite¾ský pracovník na 
východnom Slovensku, Aktívny úèastník 
západu Slovákov proti maïarizátorskej politike 
uhorskej vlády ako šírite¾ slovenských kníh 
a èasopisov v Šariši a Above, podporovate¾ 
slovenských kandidátov vo vo¾bách do 
uhorského snemu, zakladate¾ filiálky Tatra 
banky v Prešove, obranca slovenského jazyka 
vo verejnom a cirkevnom živote. Ako literát - 
s a m o u k  p í s a l  è l á n k y  h i s t o r i c ké h o ,  
vlastivedného, náboženského charakteru 
v rôznych periodikách o i. v Almanachu 
literárneho odboru Matice slovenskej 
v Košiciach. Bol organizátorom a funkcionárom 
Spolku sv. Vojtecha. 

Prvítanie detí do života

Dátum 9.11.2016 sa zapíše do histórie Mestskej 
èasti Košice - Sever ako deò, kedy slávnostným 
obradom starosta Marián Gaj a poslanci Ing. 
Kosmas Bekiaris a Ing. Jaroslav Polaèek privítali 
nových malých obèanov Mestskej èasti Košice - 
Sever. K slávnostnému obradu sa pripojili 
slovom Mgr. Martin Bolf a kultúrnym 
programom žiaci Súkromnej základnej 
umeleckej školy Gabriela Rovòáka. V kolíske sa 
vystriedalo šes� krásnych detièiek a my veríme, 
že sa ich v budúcnosti vystrieda omnoho viac. 
Toto nádherné podujatie budeme organizova� 
dvakrát za rok, pod¾a poètu prihlásených detí. 
Všetkým detièkám i rodièom želáme ve¾a 
zdravia, radosti a pohody. 

Šachový turnaj o pohár starostu

Sobota 29.10.2016 sa niesla v šachovom 
duchu. Naša mestská èas� zorganizovala 
Šachový turnaj o pohár starostu. Keïže išlo 
o 1.roèník tohto turnaja tešíme sa záujmu 
verejnosti. Mali sme 20 šachistov v rôznych 
vekových kategóriách. Našim cie¾om bolo, aby 
si tento turnaj pamätali, a tak každý úèastník 
získal medailu. Ïalej okrem oficiálneho 
vyhodnotenia sme odmenili aj najmladšieho 
a najstaršieho úèastníka turnaja. Nás osobne 
teší, že na prvých dvoch prieèkach sa umiestnili 
obèania zo Severu, èo poukazuje, že tu máme 
skutoène kvalitných hráèov. Celý deò bola 
dobrá atmosféra a my ïakujeme zúèastneným 
a ví�azom ešte raz gratulujeme!

Kuriér Severu informuje o mestskej èastizo
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Halloweensky deò nám obohatili krásne 
detièky so strašidelnými maskami. Masky boli 
rôznorodé, zaujímavé a tak sme sa rozhodli 
odmeni� všetky detièky za ich kreativitu. 
Zapojili sa tiež do sú�aží a tvorivých dielní, kde 
pod dozorom spolu so svojimi rodièmi 
vyrezávali tekvice, ktoré si zobrali domov na 
pamiatku. Nechýbalo ani menšie obèerstvenie 
a samozrejme, ako to už býva, všetci 
návštevníci spravili skvelú atmosféru.

Èo nás èaká !
Plánované aktivity:
Po vianoèných sviatkoch, veríme, že opä� 
budete ma� záujem sa trošku rozhýba�, tak sme 
si pre vás pripravili, tentoraz až 5 dní verejného 
korèu¾ovania. 

Termín: 27.12.2016 - 12:45-14:45

29.12.2016 - 12:30-14:30

31.12.2016 - 10:30-12:00

02.01.2017 - 11:15-12:45

05.01.2017 - 09:15-11:15

Plánované aktivity v roku 2016*

*Upozoròujeme všetkých obèanov, že ide len o plánované aktivity, v priebehu roka môže dôjs� 
k zmene akcií, prípadne k zmene termínu. Všetky informácie a novinky nájdete na našej webovej 
stránke
 Za pochopenie ïakujeme

 www.kosicesever.sk

Milí rodièia !

Niet väèšieho š�astia v živote rodièov, ako 
zovrie� do svojho náruèia malé, zdravé die�atko. 
Aj naša Mestská èas� Košice – Sever by rada 
prispela k privítaniu malého obyvate¾a našej 
mestskej èasti, slávnostným obradom 
Privítania detí do života.

Slávnostný akt pre detièky narodené v II. polroku 2016 a v roku 2017 sa uskutoèní 2-krát v roku 
2017. Ak máte záujem zúèastni� sa s Vaším die�atkom, slávnostného aktu, je potrebné sa 
nahlási� jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) Osobne: Miestny úrad Mestskej èasti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 

b) Telefonicky: Kancelária starostu: 055/632 47 67 

c) E-mailom: 

                            Teším sa na stretnutie s Vami 

                       Marián Gaj   
                                      starosta

Váš záujem je potrebné nahlási� v zmysle Zákona è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

kancelariastarostu@kosicesever.sk

Deò materských škôl 
na Slovensku 
Rok sa s rokom stretol a my sme opä� oslávili 
Deò materských škôl na Slovensku. Tak ako aj 
minulý rok, starosta pozval riadite¾ky, uèite¾ov 
ale aj rodièov na príjemné posedenie, ktoré 
bolo tentoraz športového charakteru. Sú�ažili 
medzi sebou škôlky v disciplínach ako 
pre�ahovanie lanom, pretláèanie rukou, skok 
vo vreci, èi držanie èinky. Pán starosta si 
pripravil zaujímavý program, kde nechýbali 
skvelé spevácke vystúpenia. Všetci prítomní sa 
zabávali, èo nás ve¾mi teší.

Adventné trhy na Mieri 

Už tradiène sme na Mieri organizovali 
Adventné trhy na Mieri, èo nám pripomenulo 
vianoèný èas.  Spríjemnili sme si tieto dni 
krásnou hudbou v podobe skvelých vystúpení. 
Nechýbala ani „Severská zabíjaèka“, kde sme 
mali možnos� vidie� na vlastné oèi ako to 
prebieha. Pán starosta si pripravil pre 

návštevníkov starostovský punè a nechýbala ani 
kapustnica, na ktorej si všetci pochutnali. 
Okrem hudobného vystúpenia si vážime 
a ïakujeme za program, ktorý si pripravila 
Základná škola Hroncova. Keïže nás teší 
obdarováva� ¾udí, aj tento rok sme mali 
prichystanú tombolu s krásnymi cenami, za 
ktoré ïakujeme. Na záver sme si spolu s vami 
zapálili, tentoraz, prvú adventnú svieèku.

Severuinformuje o mestskej èasti Kuriérzo

Plánované aktivity v roku 2017*
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Denné centrum Èo sa udialo v našom centre a èo nás èaká ?
Od nášho posledného takpovediac virtuálneho stretnutia už ubehlo pomerne dos� èasu, preto mi dovo¾te  vráti� sa k aktivitám a 
bohatej èinnosti, ktorou Denné centrum žije. Najväèšou športovou udalos�ou v rámci Košíc – mesta športu bola Miniolympiáda 
seniorov na Severe. Konala sa v dòoch 17.5.2016 – 20.5.2016 a to celodenne. Sú�ažili sme v týchto disciplínach: športová stre¾ba, 
stolný tenis, bowling, hod šípkami, boccia, bicyklovanie a hod loptièkou na cie¾. Úèas� bola hojná, v priestoroch DC sa poèas toho 
týždòa  športovala, povzbudzovala  a zabávala takmer stovka  seniorov - športovcov, ale aj divákov, ktorí prišli podpori� svojich 
kolegov.  Na slávnostné otvorenie sa ako hostia prišli pozrie� aj známi olympionici z Tokia p. Anton Švajlen st. a Miroslav Luberda, 
ïalej prednosta MÚ PhDr. Matúš Háber , Ing. Kosmas Bekiaris, doc. Ing. Peter Bliš�an, PhD. a Mgr. Lucia Rácová. Podujatie sa konalo 
pod záštitou starostu  MÈ Košice – Sever Mariána Gaja. Predsedom organizaèného výboru bola manažérka DC Mgr. Andrea 
Boèkorášová, podpredsedom Magdaléna Harèariková, èlenmi OV boli Štefan Tauber, Jaroslav Macko, hlavnou koordinátorkou  bola 
Soòa Gerge¾ová.  Ve¾ká vïaka patrí aj jednému z rozhodcov  Martinovi Dziakovi a samozrejme aj všetkým ostatným, ktorí mali ako 
rozhodcovia na starosti regulárny priebeh jednotlivých disciplín.  Nemožno obís� ani Annu Gregovú a Emila Èarnokyho, ktorí sa 
starali o fotodokumentáciu a p. Annu Hriòakovú, ktorá zabezpeèovala zdravotný dozor. Z tohto miesta im patrí jedno obrovské 
poïakovanie a úcta.  Bez úèastníkov by sa táto udalos� ani nemohla kona�, takže posledné ve¾ké ïakujem patrí jednotlivým 
športovcom, poväèšine èlenom našich športových krúžkov. Oceòujeme, že sa do akcie zapojili aj tí seniori, ktorí bežne nešportujú, a 
nebolo ich málo.  Zapojili sa aj tí, ktorí v DC hrajú spoloèenské hry, dokonca sme usporiadali žolíkový turnaj.  A len tak mimochodom, 
zabodovali sme aj na Športových hrách na Pereši. 
A na záver  k bohatej èinnosti  DC: DC Košice – Sever bolo v rámci celého mesta ocenené za èinnos� roka 2016 Ïakovným listom 
primátora mesta Košice. Spomedzi vyše dvadsiatich organizácií sme boli medzi troma najlepšími! Naša Soòa Gerge¾ová zapa¾ovala 
spolu s primátorom Košíc MUDr. Richardom Rašim, PhD. ,MPH, olympijský oheò na Letnej olympiáde seniorov mesta Košice. 

A èo bude ïalej?
Do júna budú pokraèova� krúžky, ktorých je u nás požehnane a sú naozaj rôzne, ako napríklad športové (stolný tenis, stre¾ba, turistika, bowling, boccia, je možné 
individuálne alebo pod dozorom cvièite¾ky cvièi�), venova� sa na viacerých úrovniach anglickému a ruskému jazyku, máme maliarsky, poèítaèový, spevácky krúžok, 
krúžok šikovných rúk ale  aj maïarskú sekciu.  Koncom roka sa stalo dobrým zvykom sú�ažné zápolenie v bowlingu medzi  našimi seniormi, našimi poslancami a naším 
starostom. Novým krúžkom, ktorý si získal srdcia seniorov je petang, ktorý zaèneme hra� na jar v r. 2017. Krúžky sú naozaj navštevované, no samozrejme, si môžete 
prís� len vypi� kávu, porozpráva� sa,  zahra� spoloèenské hry,  preèíta� si dennú tlaè èi knihu. Dúfame, že poèet aj návštevnos� krúžkov ostane zachovaná 
a priestor DC bude naïalej priestorom súdržnosti, priate¾stva  a dobrej nálady. 

Oslava jubilantov
Dòa 28.6.2016 sa v Dennom centre po dlhšom èase opä� zišli jubilanti zo Severu. Starosta MÈ Marián Gaj osobne zagratuloval a ružou pozdravil všetkých seniorov, 
ktorí v prvom polroku r. 2016 oslávili svoje 70, 80, 90 výroèie narodenia. Medzi oslávencami sme privítali aj významnú osobnos� MÈ Košice - Sever pani Alicu Takáèovú, 
zakladate¾ku i dramaturgièku známej Zlatej brány. Našich seniorov prišli pozdravi� uèitelia a žiaci Súkromnej umeleckej školy p. Rovòáka, na ¾udovú nôtu zaspieval 
spevácky súbor Konvalinka a krásnou prózou sa prihovoril pán Mgr. Martin Bolf, ktorý patril k oslávencom. Bodku za formálnou èas�ou dala huslistka Valika Birošová. 

V decembri nás èaká druhé príjemné posedenie, kde sa stretneme s jubilantmi, ktorí oslávia svoje jubileum v druhej polovici r. 2016.

OZNAM PRE JUBILANTOV
Vážení seniori – jubilanti, 
starosta Mestskej èasti Košice – Sever by Vám rád osobne zablahoželal 
k Vášmu životnému jubileu (70,75,80,85,90,95,100 - rokov), ktoré 
oslávite v roku 2017.  Svoj záujem ohláste jedným z nasledujúcich spôsobov: 

a) Osobne: Miestny úrad Mestskej èasti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 
b) Telefonicky: Kancelária starostu: 055/632 47 67 
c) E-mailom: kancelariastarostu@kosicesever.sk

Váš záujem je potrebné nahlási� v zmysle Zákona è. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Na Severe tento rok oslávili 100 rokov dve dámy. 
Starosta bol tento rok zagratulova� dvom dámam zo Severu pani Elene Kováèovej a pani Irene Ujlakyovej, ktoré oslávili svoje jubileum 100 rokov. Oslávenkyne pri 
tejto príležitosti dostali malú pozornos� spolu s pamätnou gratuláciou, ktorá im bude pripomína� narodeninový deò s pánom starostom. Pri príjemnom posedení sa 
dozvedel nieèo o ich živote a rodinke. Pani Irenka starostovi ukázala vodièský preukaz z roku 1935, a tak sme objavili najstaršiu vodièku Severu. Obe dámy na svoj vek 
boli vitálne a sršili pozitívnou energiou.                                                                 
                                                                                                                              My sa pripájame ku gratulácii a prajeme dámam ešte ve¾a zdravia a radosti z rodiny. 

pani Elena Kováèová pani Elena Kováèová pani Irena Ujlakyová pani Irena Ujlakyová 

Teším sa na stretnutie s Vami 

            Marián Gaj  
         starosta

Najstaršia vodièka Severu

Kuriér Severu informuje o mestskej èastizo

DC nie je živé len športom, ale aj umením. Stalo sa už tradíciou, že sa v priestore DC konajú výstavy výtvarných diel, a to aj 
medzinárodné. V júni sme mali monotematickú výstavu „Nech kvitnú kvety nádeje“. Išlo o predajnú výstavu, vý�ažok z nej bol 
urèený ako pomoc pre onkologicky chorých pacientov. Medzinárodný plenér výtvarných diel sa konal na jeseò, v mesiaci 
september, a to za osobnej úèasti maliarov z Po¾ska a Maïarska. Tieto výstavy sú urèené aj pre verejnos� a organizujeme ich spolu s 
p. Evou Lorenzovou z OZ Domov v rodine. 
Výstavy budú pokraèova� aj v budúcnosti, na prelome novembra a decembra nás èaká ešte jedna. V júni sa nám podarilo pozva� na 
besedu generálneho konzula Maïarska Ádáma Szesztaya. Pán konzul hovoril skvelo po slovensky! 
A keï sme už pri Maïarsku, hoci v letných mesiacoch bola prevádzka DC obmedzená,  v júli sa èlenovia DC vykúpali  v Maïarsku, 
èo je jedna z najatraktívnejších  akcií, ktorú budeme opakova� aj ïalší rok. 
DC je priestor, kde sa stretávajú najmä seniori, ale nezabúdame ani na najmenších. V mesiaci jún sme pre materské školy na Severe 
usporiadali dva výchovné koncerty, ktoré mali ve¾ký úspech. Detièkám sa páèila najmä hra na bubny, ktorú si s pasiou vyskúšali. 

Okrem toho sme ako novinku  pre jubilantov pripravili aj špeciálne posedenie so starostom. 
V DC pokraèujú krúžkové aj mimo krúžkové aktivity. Tradiène silným je október, každoroène organizujeme v DC oslavy k Mesiacu úcty k starším, ktoré sú rovnako ve¾mi 
ob¾úbené. Tohto  roku pri tejto príležitosti bolo aj strelecké zápolenie v Hodkovciach.
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Doprava
Výmena prístreškov 
na zastávkach MHD

Oddelenie rozvoja Mestskej èasti Košice Sever

V roku 2016 je plánované ukonèenie procesu 
výmeny prístreškov na zastávkach MHD na 
území našej mestskej èasti. Bude ukonèená 
výmena 18-tich starých prístreškov, ktoré už 
doslúžili a svojim vzh¾adom a technickým 
stavom znižovali úroveò životného prostredia 
na verejných priestranstvách. Výsledkom 
spolupráce Mestskej èasti Košice - Sever, mesta 
Košice a jeho zmluvného partnera firmy J.C. 
Decaux Slovakia s.r.o. sú nové moderné 
prístrešky, ktoré prispejú k zvýšeniu úrovne 
a kultúry cestovania na Severe.

predpred

popo

Ïakujeme, že nevytvárate èierne 
skládky 
S týmto sloganom odštartovala spoloènos� 
KOSIT, a.s. sú�až „Zelená pre zberné dvory“, 
ktorej  c ie¾om je prezentácia nových 

Èistíme Sever 

Na území Severu, hlavne v jeho okrajových èastiach vznikajú pravidelne skládky odpadov. Odpady 
nachádzame pri cestách, záhradkárskych lokalitách,  kríkoch a sú medzi nami i takí, ktorí vyvezú 
odpad do lesa èi potoka. Vzh¾adom na rôznorodos� odpadov a ich množstvo si neuvedomujú, aké 
škody spôsobujú nášmu životnému prostrediu. 

Mestská èas� Košice - Sever spolupracuje s mestom Košice a spoloènos�ou KOSIT a.s. pri 
odstraòovaní nelegálnych skládok prakticky poèas celého roka. Pri èistiacich prácach pomáhajú 
i pracovníci vykonávajúci aktivaènú èinnos�. 

Je povzbudzujúce, že postupne dochádza k zmene prístupu obèanov k svojmu okoliu, prírode 
a celkovo k životnému prostrediu. Zaznamenali sme nárast aktivít obèanov i organizácií, ktorí išli 
von, prešli sa a vyèistili èas� územia. Takto sa už èistil breh Hornádu, Anièka a tiež za úèasti 
pracovníkov miestneho úradu Horný Bankov.          

Nová športová plocha 
V našej mestskej èasti pribudla nová športová 
plocha v lokalite Národná trieda – Vodárenská. 
Revitalizáciou pôvodného ihriska mestská èas� 
priniesla do tejto lokality možnos� zašportova� 
si na novom oplotenom ihrisku s bezpeèným 
povrchom. V predchádzajúcom období tu bolo 
obnovené a doplnené detské ihrisko 
a vytvorené parkovacie plochy. Realizáciou 
športoviska sa táto dvorová èas� obytných 
domov doplnila i o túto funkciu, ktorú ocenia 
hlavne naši juniori.

ParkovaNIE  na Severe  
V našom meste téma parkovania patrí 
k najsledovanejším. Zavedený mestský systém 
parkovacej politiky priamo ovplyvòuje situáciu 
na území Severu. Efekt „nárazníkovej zóny“ sa 
už prejavuje a obèania Severu sú konfrontovaní 
s podstatným zhoršením situácie na našich 

(zdroj foto kosicednes.sk)(zdroj foto kosicednes.sk)

uliciach. Tento stav sme predpokladali 
a riešením sme sa zaoberali s predstihom už od 
konca roku 2012. Mestský parkovací systém, 
eliminácia negatív z neho vyplývajúcich, možná 
investícia do výstavby nových parkovacích 
miest  - kladné i záporné stránky boli 
posudzované  a pripomienkované v priebehu 
rokov 2013-2016. Aj napriek poèiatoènej vízii 
a prijatej koncepcii padlo definitívne 
rozhodnutie poslaneckého zboru a Sever sa 
nepripojí k mestskému parkovaciemu systému. 
Je to rozhodnutie s dlhodobým dopadom, 
ovplyvní budúci stav riešenia problematiky 
parkovania i dopravnú situáciu na území 

Mestskej èasti Košice – Sever.  Oproti 
odmietnutej ve¾kej investícii do výstavby 
parkovísk stoja obmedzené rozpoètové 
možnosti mestskej èasti . Statická doprava je 
dôležitá súèas� nášho prostredia, ale sú tu i deti, 
seniori, detské ihriská, športoviská, kultúra, 
zeleò a ïalšie oblasti života. Aké dopady bude 
ma� naše dnešné NIE nám prinesie budúcnos�.  

a exitujúcich zberných dvorov, upozornenie na 
zodpovednos� za naše správanie, dôsledky 
konania v súvislosti s komunálnym odpadom 
a ochrana životného prostredia. Táto sú�až je 
osvetou pre minimalizovanie odpadu, 
neporiadku na uliciach, pri kontajneroch 
a zvýšením prevencie pred vznikom èiernych 
s k l á d o k .  M o t i vá c i o u  j e  o c e ò o va n i e  
ekologického prístupu a správania finanènou 
odmenou pre tých, ktorí sa do sú�aže zapoja 
a prinesú odpad na niektorý zo zberných dvorov 
v meste. Severania to majú najbližšie na 
zberné dvory na Jesenského, Popradskej 
a Magnezitárskej ulici. Okrem nich sú zberné 
dvory tiež na Železiarenskej a pri Bitúnku. 
Podrobnosti a štatút sú�aže sú zverejnené na                                              

                                         www.kosit.sk

Životné prostredie:

Severuinformuje o mestskej èasti Kuriérzo
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Ïalšia zostava na cvièenie
V parku Hroncova a v Parku duklianskych obetí 
sú osadené fitnes zostavy, ktoré sú urèené pre 
široké spektrum užívate¾ov vrátane seniorov. 
V rámci podpory nových foriem športových 
aktivít venujeme pozornos� tiež rozvoju 
workoutového cvièenia. K prvej zostave 
osadenej v Parku duklianskych obetí pribudne 
ïalšia na Študentskej ulici v rámci rozšírenia 
detského ihriska o novú funkciu. Týmto po 
parkoviskách a detskom ihrisku ïalej pokraèuje 
obnova vybavenia priestranstva lokality 
Študentská – Odborárska.  

Obnova ïalšej lokality  

Doplnením detského ihriska o prvky pre väèšie 
deti pokraèuje obnova a revitalizácia lokality 
Krupinská. Prostriedky na obnovu poskytla 
formou dotácie Mestská èas� Košice -Sever 
správcovi územia - Správe mestskej zelene 
v Košiciach. Okrem tejto aktivity je pripravená 
real izác ia  nových parkovacích miest  
a vytvorenie plochy pre vo¾ný pohyb psov. 
Plánuje sa tiež podpora a doplnenie športových 
aktivít pre túto lokalitu. Pri príprave návrhov 
aktívne spolupracovali i miestne zástupkyne 
nežnejšieho pohlavia, za èo im touto cestou 
ïakujeme. 

Nesvieti ?   
Èasto sa stretávame s telefonickými otázkami 
èi mailovými podnetmi typu  
„Kde nahlási� poruchu verejného osvetlenia?“, 
„Preèo nesvieti stožiar pred našim vchodom ? “, 
„Došlo na našej ulici k výpadku osvetlenia ?“. 
Všetky oznámenia týkajúce sa porúch 
verejného osvetlenia obratom nahlasujeme na 
dispeèing verejného osvetlenia spoloènosti 
ELTODO OSVETLENIE s.r.o., ktorá spravuje 
verejné osvetlenie na území Severu. Tieto 
poruchy je možné nahlási� priamo i mimo 
pracovných dní èi stránkových hodín na 
nonstop dispeèing na telefónnom èísle 0800 
175 660 alebo mailom, prostredníctvom 
formulára na stránke správcu osvetlenia 

. 
Pre urýchlenie vybavenia a zabezpeèenia 
opravy je vhodné spresni� rozsah poruchy, 
miesto, ulicu a èíslo ståpa.

 
 http://elvo.sk/web/poruchy-vo

VZN è. 51 o poskytovaní dotácií
22.6.2016 na XIII. zasadnutí Miestneho zastupite¾stva Mestskej èasti Košice – Sever bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej èasti Košice 
– Sever è. 51 o poskytovaní dotácií z rozpoètu Mestskej èasti Košice – Sever
V súlade s § 6 ods. 8 zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasujeme Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej èasti 
Košice – Sever è. 51 o poskytovaní dotácií z rozpoètu Mestskej èasti Košice – Sever. 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ïalej len „nariadenie“) upravuje podmienky poskytovania dotácií z rozpoètu MÈ Košice – Sever na podporu 
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných úèelov v MÈ Košice – Sever.
Na úèely tohto nariadenia sa rozumie pod pojmom:

a) dotácia -nenávratný finanèný príspevok poskytnutý z rozpoètu MÈ Košice – Sever za úèelom jej rozvoja,

b) všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné úèely – ochrana a tvorba životného prostredia a zabezpeèovanie realizácie výstavby a obnovy
verejne prístupných zariadení a objektov slúžiacich obyvate¾om MÈ Košice – Sever.

Celé znenie VZN nájdete na našej webovej stránke  v èasti eKurier.www.kosicesever.sk

Školy na Severe V každom èísle vás budeme informova� o školách, ktoré sa nachádzajú v našej mestskej èasti. 

V tomto vydaní sa predstaví Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice

Škola sa nachádza v Mestskej èasti Košice - Sever v blízkosti botanickej záhrady, Technickej univerzity a dvoch materských škôl. Ve¾ký školský areál 
disponuje ve¾kým parkom, záhradou, multifunkènými ihriskami, telocvièòou, školskou jedálòou a odbornými uèebòami.

vychovávame múdre, dobré, aktívne a š�astné deti,

vytvárame športové triedy so zameraním na: 
- I. stupeò – KORÈU¼OVANIE (krasokorèu¾ovanie, rýchlokorèu¾ovanie, hokej),
- II. stupeò – BASKETBAL,

sme fakultnou školou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

vyuèovanie prebieha vo vynovených triedach, plastové okná v celej budove školy, nový školský nábytok,odborné uèebne a kmeòové triedy zariadené 
didaktickou technikou a informaèno-komunikaènými prostriedkami (interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky, tablety),

školský klub detí s atraktívnym programom, bohatá krúžková èinnos� v rámci centra vo¾ného èasu (keramika, zumba kids, chanbara, programovanie lega, 
bowling, ma¾ovanie s voskom, obrázky z piesku, práca s tabletmi...)

organizovanie jarných a letných táborov, škôl v prírode, výletov, exkurzií, lyžiarskych zájazdov,

pestrá mimoškolská èinnos�, organizovanie najväèšieho poètu podujatí pre žiakov, rodièov a širokú verejnos�,sme ŠKOLA PLNÁ PREKVAPENÍ.

Preèo práve my?

Základná škola, Hroncova 23 v Košiciach je škola plná prekvapení! Škola, kde sa žiaci v rámci vyuèovania uèia v športových triedach korèu¾ova� na ¾ade, 
aby z nich raz boli skvelí krasokorèuliari, rýchlokorèuliari èi hokejisti. Starších žiakov baví basketbal. Sme škola, ktorá organizuje pre svojich žiakov, ich 
rodièov, ale aj širokú verejnos� najviac kultúrnych a športových podujatí. 

web: ,www.zshroncova.sk  www.facebook.com/ZsHroncova23Kosice

Kuriér Severu informuje o mestskej èastizo
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Trattoria
Trattoria v letnej záhrade Hotela Bankov
 

 

Trattoria je otvorená 
poèas leta a jesene 

od mája do októbra:
Po. – Ne.: 

12:00 – 22:00 

Nechajte sa unies� prírodným vidieckym štýlom 
a magickou atmosférou letných veèerov.

Pestrá ponuka jedál, èerstvé šaláty, cestoviny, rizotá 
a osviežujúce letné nápoje.

Tešíme sa na Vašu návštevu.
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      A4   500€ 
      A5   300€ 
1/2 A5   180€ 

 
1/3 A5   100€ 

 
1/4 A5     60€ 
PR èlánok     /max. 1/3 A4/  150€ 
Záložka do novín /1/3 A4/   350€

Náklad:                
Distribúcia: Adresná do všetkých domácností v MÈ Košice – Sever 

v zmysle doruèovacích podmienok Slovenskej pošty
Na podujatiach organizovaných MÈ Košice – Sever  

A4

A5
A5
1/2

A5
1/3

A5
1/4

A4
1/3

Ceny sú uvedené za farebnú inzerciu, èierno-biela
inzercia 50% z ceny farebnej.

10.000 kusov

Vydáva: Mestská cast Košice – Sever. Náklad: 10 000 ks. Sídlo vydavatela a adresa redakcie: MÚ MC Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 
Košice 040 01, ICO: 00 690 929 Kontakt: +421 55 632 47 69, kancelariastarostu@kosicesever.sk Evidenèné èíslo: EV 5445/16


