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Milé dámy, vážení páni,
chcem sa v prvom rade poďakovať svojim najbližším, rodine a známym, 
ktorí mi dôverovali, pomáhali a podporovali ma. Samozrejme ďakujem 
primátorovi mesta Košice, všetkým kandidátom na starostov aj poslan-
cov zo zoskupenia Fungujúce Košice aj Fungujúce Košice-Sever. Poli-
tickým stranám, ktoré ma podporili: KDH, NOVA, OKS, OĽANO, SaS, Sme 
rodina, SPOLU, SMK. Spojili sme sa, lebo nie je čas na experimenty. Ne-
zabúdam sa poďakovať aj všetkým doterajším starostom, poslancom 
a zamestnancom úradu, ale HLAVNE obyvateľom našej mestskej časti 
Košice-Sever, ktorí rozhodli svojimi hlasmi, že tu dnes môžem byť spo-
ločne s Vami. Máme okolo seba veľa ľudí, ktorí išli počas svojho života 
za svojím cieľom a stali sa osobnosťami v rôznych oblastiach, vedcami, 
umelcami, významnými politikmi, dokonca aj prezidentom. Pracovali 
nielen pre seba, ale hlavne pre svoje okolie a komunitu, v ktorej žili. Prá-
ve takí ľudia sú mi vzorom. Preto chcem aj ja byť otvorený k Vám všet-
kým, Vašim nápadom, myšlienkam, víziám a výraznou mierou napomá-
hať pri ich realizácii. Ako som to mal spoločne s poslancami v programe, 
čaká nás veľmi veľa práce: križovatka na Kostolianskej, chýbajúca in-
fraštruktúra na Podhradovej, námestie na Mieri a  nadstavba budovy, 
chýbajúce cyklotrasy a  bezpečnosť chodcov, nedostatok parkovacích 
miest, ale aj veci a skutočnosti, ktoré sa určite objavia a vzniknú počas 
najbližších štyroch rokov.

Milé dámy, vážení páni. Stojím tu dnes pred Vami s pokorou, lebo 3473 
hlasov zaväzuje. Zaväzuje k práci, k napĺňaniu cieľov, ktoré som si vytý-
čil v programe, aj k výzvam, ktoré ma ešte len čakajú. Chcem pracovať 
ako Váš starosta a aj plniť svoj mandát ako mestský poslanec tak, aby 
každý Košičan vedel, kde je Sever a každý obyvateľ našej mestskej časti 
bol hrdý Severan. Ešte raz Vám všetkým patrí jedno veľké ĎAKUJEM!

I n g .  F r a n t i š e k  T é n a i

Starosta Mestskej časti 
Košice - Sever

e-mail: starosta@kosicesever.sk
mobil: +421 903 644 944
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SEVERÁK

I n g .  P e t e r 
L u c z y

Prednosta 
Miestneho úradu 

Mestskej časti 
Košice – Sever

prednosta@kosicesever.sk

P a v o l 
H o l e č k o

Vek: 38
Povolanie: 
logistik
Volebný obvod: 3
Funkčné obdobie: 
2018 - 2022
Kandidoval za: KDH, 
Sme rodina, Spolu, 
SMK-MKP
Funkcia: člen komisie 
rozvoja, člen komisie 
finančnej

M o n i k a 
K o k o š k o v á

Vek: 41
Povolanie: 
marketingová manažérka
Volebný obvod: 2
Funkčné obdobie: 
2018 - 2022
Kandidovala za: KDH, 
SaS, Sme rodina, Spolu, 
SMK-MKP
Funkcia: členka komisie 
na ochranu verejného zá-
ujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov, 
členka komisie kultúry, 
členka komisie rozvoja, 
členka miestnej rady

I n g .  L a d i s l a v 
K u c z i k

Vek: 51
Povolanie: 
ekonóm
Volebný obvod: 1
Funkčné obdobie: 
2018 - 2022
Kandidoval za: KDH, 
SaS, Sme rodina, Spolu, 
SMK-MKP
Funkcia: predseda 
komisie finančnej

I n g .  M i l a n 
B a r a n í k

Vek: 54
Povolanie: 
stavebný inžinier
Volebný obvod: 3
Funkčné obdobie: 
2018 - 2022
Kandidoval za: Spolu, 
KDH, Sme rodina, 
SMK-MKP
Funkcia: člen komisie 
sociálnej, člen komisie 
rozvoja, člen komisie 
finančnej

I n g .  V i l i a m 
B e ň o

Vek: 57
Povolanie: 
inžinier - odborný 
referent verejného 
obstarávania
Volebný obvod: 2
Funkčné obdobie: 
2018 - 2022
Kandidoval za: KDH, 
SaS, Sme rodina, Spolu, 
SMK-MKP
Funkcia: člen komisie na 
ochranu verejného zá-
ujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov, 
člen komisie finančnej

I n g .  J o z e f 
F i l i p k o

Vek: 53
Povolanie: kontrolór
Volebný obvod: 2
Funkčné obdobie: 
2018 - 2022
Kandidoval za: KDH, 
SaS, Sme rodina, Spolu, 
SMK-MKP
Funkcia: zástupca staros-
tu, člen komisie rozvoja, 
člen miestnej rady

Prednosta Miestneho úradu 
Mestskej časti Košice – Sever

Poslanci za volebné obdobie 2018-2022

milan.baranik@kosicesever.sk
jozef.filipko@kosicesever.sk
jozef.filipko@severak.sk
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I n g .  B a r t o l o m e j 
S z a b ó

Vek: 41
Povolanie: 
strojný inžinier
Volebný obvod: 2
Funkčné obdobie: 
2018 - 2022
Kandidoval za: KDH, 
SaS, Sme rodina, Spolu, 
SMK-MKP
Funkcia: člen komisie 
na ochranu verejného 
záujmu pri výkone 
funkcií verejných 
funkcionárov

J U D r .  A n d r e j a 
T a k á č o v á

Vek: 63
Povolanie: právnička
Volebný obvod: 3
Funkčné obdobie: 
2018 - 2022
Kandidovala za: 
nezávislá kandidátka
Funkcia: predsedníčka 
komisie na ochranu 
verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných 
funkcionárov, 
členka komisie rozvoja, 
členka komisie sociálnej

I n g .  M á r i a 
T o m á š o v á

Povolanie: inžinierka
Volebný obvod: 1
Funkčné obdobie: 
2018 - 2022
Kandidovala za: KDH, 
SaS, Sme rodina, Spolu, 
SMK-MKP
Funkcia: predsedníčka 
komisie rozvoja, 
členka miestnej rady

B c .  L u k á š 
N o v á k

Vek: 28
Povolanie: manažér
Volebný obvod: 2
Funkčné obdobie: 
2018 - 2022
Kandidoval za: KDH, 
SaS, Sme rodina, Spolu, 
SMK-MKP
Funkcia: člen komisie 
rozvoja

I n g .  V l a d i m í r 
P u š k á r

Vek: 38
Povolanie: 
biomedicínsky inžinier
Volebný obvod: 3
Funkčné obdobie: 
2018 - 2022
Kandidoval za: KDH, 
SaS, Sme rodina, Spolu, 
SMK-MKP
Funkcia: predseda 
komisie sociálnej

M g r .  M a r t i n 
R o g o v s k ý

Vek: 41
Povolanie: manažér
Volebný obvod: 1
Funkčné obdobie: 
2018 - 2022
Kandidoval za: KDH, 
SaS, Sme rodina, Spolu, 
SMK-MKP
Funkcia: člen komisie na 
ochranu verejného zá-
ujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov,
člen komisie sociálnej, 
člen komisie kultúry,
člen miestnej rady

M á r i a 
S a d o v s k á

Vek: 54
Povolanie: učiteľka
Volebný obvod: 1
Funkčné obdobie: 
2018 - 2022
Kandidovala za: KDH, 
SaS, Sme rodina, Spolu, 
SMK-MKP
Funkcia: predsedníčka 
komisie kultúrnej,
členka komisie na ochra-
nu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných 
funkcionárov

lukas.novak@kosicesever.sk vladimir.puskar@kosicesever.sk

andreja.takacova@kosicesever.sk

maria.sadovska@kosicesever.sk

P R E D S T A V U J E M E
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SEVERÁK

Zasadnutia Miestnej rady
MČ Košice – Sever

• piatok 26. apríl 2019
• streda 19. jún 2019

Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
MČ Košice – Sever

• pondelok 29. apríl 2019
• piatok 21. jún 2019

Harmonogram plánovaných zasadnutí 
Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 
MČ Košice – Sever na rok 2019

Stretnutia s  občanmi sa usku-
točnia po jednotlivých voleb-
ných obvodoch a v rekreačných 
lokalitách nasledovne:

1. volebný obvod
6. máj 2019, 16.00 h.
Park Komenského pri pivárni 
Kembridž.

2. volebný obvod
3. jún 2019, 16.00 h.
Obchodný dom Merkúr pri sa-
moobsluhe.

3. volebný obvod
1. júl 2019, 16. 00 h.
Námestie Jána Mathého pri 
samoobsluhe.

Pozvánka pre všetkých, 
ktorí sa chcú rozprávať a baviť:

5. august 2019 o 16.00 h.
Horný Bankov - Minigolfové 
ihrisko, kde bude spoločen-
sko-športové podujatie.

1. volebný obvod
2. september 2019, 16.00 h.
Obchodný dom Beta pri samo-
obsluhe.

2. volebný obvod
7. október 2019, 16.00 h.
Kalvária za kostolom pri ihris-
ku.

3. volebný obvod
4. november 2019, 16.00 h.
Sídlisko Podhradová pri samo-
obsluhe.

Pozvánka pre všetkých, ktorí 
sa chcú rozprávať, korčuľovať 
a popíjať kávu:

2. december 2019 (čas upresní-
me na webstránke MČ Sever)
Crow aréna, kde bude spoločen-
sko-športové podujatie.

Milí občania! Naším zámerom 
je postupne navštíviť aj ostatné 
rekreačné lokality (Baránok, Al-
pinka, Anička…) Preto ich zara-
díme v najbližšej budúcnosti do 
našich ďalších plánov pri príle-
žitostí rôznych sviatkov, pamät-
ných dní a pod.
Milí Severania, ak máte konkrét-
ny problém, požiadavku, poslan-
ci z uvedeného obvodu zorgani-
zujú pracovné stretnutia alebo 
rokovania príslušných komisií 
v uvedenej lokalite.

Ako sa skontaktovať s poslancami MČ Sever?
Kontakty na poslancov, e-mailové adresy a  prípadne telefónne čísla sú zverejnené na www.kosicesever.sk/poslanci. 
Občania môžu využiť linku kancelárie starostu Miestneho úradu MČ Košice Sever, ktorá v prípade potreby zabezpečí 
sprostredkovanie a odovzdanie informácie od občana, ktorý má záujem riešiť svoje záležitosti a podnety s konkrétnym 
poslancom. Telefonujúci je povinný nechať na seba kontaktné údaje.

Poslanecké dni 2019
Nová forma poslaneckých dní - poslanci pôjdu za občanmi.

Poznáte to, je poslanecký deň a poslanec povinne sedí na určenom mieste za stolom a čaká na občanov. Ak 
občan chce riešiť svoje podnety alebo problémy, ide za poslancom. Dosť nepraktické, občan si to rozmyslí 
a zostane doma.
 
Ako sme už aj avizovali pri stretnutiach s Vami pred voľbami, chceme byť viac otvorení a riešiť veci priamo 
v teréne. Preto od mája 2019 začíname realizovať nový spôsob stretávania sa poslancov s občanmi v MČ Sever. 
Budeme sa s Vami stretávať každý prvý pondelok v kalendárnom mesiaci v čase od 16. do 18. hodiny.

I N F O S E R V I S
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Harmonogram plánovaných zasadnutí 
Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 
MČ Košice – Sever na rok 2019

Harmonogram rozmiestnenia 
veľkokapacitných kontajnerov 
v MČ Košice - Sever na rok 2019

Webové sídlo 
a Facebook 
Košice-Sever 

Ak chcete byť informovaní o dia-
ní v  našej mestskej časti, vedieť 
aktuality, aké akcie sa chystajú, 
čo plánujeme rozvíjať, budovať, 
sledujte našu webovú stránku 
www.kosicesever.sk a  facebook 
Košice-Sever s  erbom mestskej 
časti. Pokojne komentujte a  pri-
spievajte vašimi podnetmi, ná-
padmi a aj vďaka vám si spravíme 
náš Sever krajším.

Poslanecké dni 2019
Nová forma poslaneckých dní - poslanci pôjdu za občanmi.

055/ 632 47 73

info@kosicesever.sk

www.kosicesever.sk

www.kosicesever.sk

facebook.com/KosiceSever

Úradné hodiny od 1. 4. 2019
Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 15:00

 19. 2.–26. 2. 2019
Gerlachovská
Nemcovej / Hroncova
Hlinkova
Hurbanova
Vencová / Račí potok
Letná
Vihorlatská

 19. 3.–26. 3. 2019
Moravská / Heydukova
Gogoľova / Havlíčkova
Atletická / Turistická
Na Kalvárii / Magdalénska
Kostolianska
Národná trieda
Višňová / Urbánkova

 23. 4.–30. 4. 2019
Huncovská / Štrbská
Suchodolinská
Urbánkova / Potočná
Olivová / Stará spišská cesta
Chrastie
Na Kalvárii / Na šajbe
Vodárenská (za skleletmi pri City 
hoteli)

 21. 5.–28. 5. 2019
Cesta pod Hradovou
Čermeľské údolie
Odborárska / Strakova
Hroncova
Kisdyho
Račí potok
Sládkovičova

 18. 6.–25. 6. 2019
Park mládeže
Obrancov mieru
Tolstého
Študentská
Nemcovej 24
Hlinkova (oproti OMV pumpe)
Vihorlatská

 16. 7.–23. 7. 2019
Terchovská / Krupinská
Tomášikova / Tolstého
Národná trieda
Nemcovej
Čárskeho
Urbánkova / Potočná
Račí potok

 13. 8.–20. 8. 2019
Kostolná / Na Kalvárii
Polianska / Lomnická
Kavečianska cesta
Za štadiónom / Horolezecká
Slovenská
Stará spišská cesta
Štrbská

 10. 9.–17. 9. 2019
Kisdyho
Čermeľská
Športová / Bežecká
Hurbanova
Rozálska / Palmová
Chrastie
Huncovská

 8. 10.–15. 10. 2019
Zoborská / Vihorlatská
Cyklistická /Gerlachovská
Višňová
Česká / Ul. svornosti
Čermeľské údolie
Nemcovej
Sládkovičova

 5. 11.–12. 11. 2019
Za amfiteátrom
Hroncova
Čárskeho
Kisdyho
Komenského
Suchodolinská
Cesta pod Hradovou / Ďumbierska

 

I N F O S E R V I S
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Predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z.z. 
o vyhlásení volieb do Európskeho par-
lamentu určil, že voľby do Európskeho 
parlamentu sa budú konať v  sobotu 
25. mája 2019.

Právo voliť do Európskeho parlamen-
tu na území Slovenskej republiky má 
občan Slovenskej republiky, ktorý má 
na území Slovenskej republiky trva-
lý pobyt a  najneskôr v  deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku a  občan 
iného členského štátu Európskej únie, 
ktorý má na území Slovenskej repub-
liky trvalý pobyt a  najneskôr v  deň 
konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamen-
tu na území Slovenskej republiky má 
aj občan Slovenskej republiky, ktorý, 
nemá na území Slovenskej republi-
ky trvalý pobyt a ani na území iného 
členského štátu Európskej únie, naj-
neskôr v deň konania volieb dovŕši 18 
rokov veku a v deň konania volieb sa 
zdržiava na území Slovenskej repub-
liky.

Voliť do Európskeho parlamentu 
v  tých istých voľbách možno len 
v  jednom členskom štáte Európskej 
únie.

Prekážkou práva voliť je zákonom 
ustanovené obmedzenie osobnej slo-
body z  dôvodov ochrany verejného 
zdravia.

Spôsob hlasovania vo voľbách

Volič môže voliť na území Slovenskej 
republiky

• vo volebnom okrsku, v  ktorého 
zozname voličov je zapísaný,

• v ktoromkoľvek volebnom okrsku 
na základe hlasovacieho preuka-
zu alebo na základe slovenského 
cestovného dokladu, ak nemá tr-
valý pobyt na území Slovenskej 
republiky a  ani na území iného 
členského štátu Európskej únie.

Volič je povinný po príchode do vo-
lebnej miestnosti preukázať okrsko-
vej volebnej komisii svoju totožnosť 
predložením občianskeho preukazu 

alebo pobytového preukazu občana 
Európskej únie. Ak bol voličovi na 
jeho žiadosť vydaný hlasovací pre-
ukaz, predloží spolu s  občianskym 
preukazom alebo pobytovým preuka-
zom občana Európskej únie hlasovací 
preukaz, ktorý mu okrsková volebná 
komisia odoberie. Potom okrsková 
volebná komisia zakrúžkuje poradové 
číslo voliča v zozname voličov a vydá 
voličovi hlasovacie lístky a  prázdnu 
obálku opatrenú odtlačkom úradnej 
pečiatky obce.

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na 
území Slovenskej republiky a  ani na 
území iného členského štátu Európ-
skej únie a dostavil sa v deň konania 
volieb do volebnej miestnosti pre-
ukáže svoju totožnosť predložením 
slovenského cestovného dokladu 
a súčasne okrskovej volebnej komisii 
predloží čestné vyhlásenie o trvalom 
pobyte v  cudzine, ktorého vzor zve-
rejní Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky na svojom webovom sídle. 
Okrsková volebná komisia takéhoto 
voliča dopíše do zoznamu voličov, čo 
zaznamená v  jeho slovenskom ces-
tovnom doklade a  čestné vyhlásenie 
o  trvalom pobyte v  cudzine pripojí 
k  zoznamu voličov. Potom okrsková 
volebná komisia vydá voličovi hlaso-
vacie lístky a prázdnu obálku opatre-
nú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacích lístkov a  obál-
ky potvrdí volič v  zozname voličov 
vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním 
odobrať do priestoru určeného na 
úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, 
ktorý nevstúpi do osobitného priesto-
ru určeného na úpravu hlasovacích 
lístkov, okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní.

V  osobitnom priestore určenom na 
úpravu hlasovacích lístkov vloží volič 
jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej 
úpravy do obálky alebo na jednom 
z  hlasovacích lístkov vyznačí odo-
vzdanie prednostného hlasu zakrúž-
kovaním poradového čísla najviac 
u dvoch kandidátov. Potom hlasovací 
lístok vloží volič do obálky a následne 
do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková 
volebná komisia vydá za nesprávne 
upravené hlasovacie lístky iné. Ne-
správne upravené hlasovacie lístky 
vloží volič do schránky na odloženie 
nepoužitých alebo nesprávne uprave-
ných hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hla-
sovací lístok pre zdravotné postihnu-
tie alebo preto, že nemôže čítať ale-
bo písať a  oznámi pred hlasovaním 
túto skutočnosť okrskovej volebnej 
komisii, má právo vziať so sebou do 
priestoru určeného na úpravu hlaso-
vacích lístkov inú spôsobilú osobu, 
aby podľa jeho pokynov a  zákona 
upravila hlasovací lístok a  vložila 
do obálky; takouto osobou nemôže 
byť člen okrskovej volebnej komisie. 
Obidve osoby pred vstupom do oso-
bitného priestoru na úpravu hlasova-
cích lístkov člen okrskovej volebnej 
komisie poučí o  spôsobe hlasovania 
a o skutkovej podstate trestného činu 
marenia prípravy a priebehu volieb.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné 
postihnutie sám vložiť obálku do vo-
lebnej schránky, môže požiadať, aby 
obálku do volebnej schránky v  jeho 
prítomnosti vložila iná osoba, nie 
však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do vo-
lebnej miestnosti zo závažných, naj-
mä zdravotných dôvodov, má právo 
požiadať obec a v deň konania volieb 
okrskovú volebnú komisiu o vykona-
nie hlasovania do prenosnej volebnej 
schránky, a  to len v územnom obvo-
de volebného okrsku, pre ktorý bola 
okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité 
alebo nesprávne upravené hlasovacie 
lístky do zapečatenej schránky na od-
loženie nepoužitých alebo nesprávne 
upravených hlasovacích lístkov, inak 
sa dopustí priestupku, za ktorý mu 
bude uložená pokuta 33 eur. V prípade 
hlasovania mimo volebnej miestnos-
ti, volič nepoužité alebo nesprávne 
upravené hlasovacie lístky znehod-
notí pred členmi okrskovej volebnej 
komisie.

Voľby do Európskeho parlamentu 
na území Slovenskej republiky
Informácia pre voličov

V O Ľ B Y
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Opatrovateľská služba, 
rozvoz stravy do domácnosti

Oddelenie 
rozvoja 
mestskej 
častiMestská časť Košice – Sever poskytuje opatrovateľskú službu, obyvate-

ľom mestských častí: Sever, Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce 
a Sídlisko Ťahanovce. Prostredníctvom kvalifikovaného tímu opatrova-
teliek je poskytovaná odborná opatera, pomoc a starostlivosť v domá-
com prostredí a  uľahčenie života v  rodine pri zvládaní nepriaznivého 
stavu opatrovaného.

Terénna forma sociálnej služby v domácom prostredí je veľmi žiadanou 
službou. Pomáhame ňou prijímateľovi pri riešení nepriaznivej sociálnej 
situácie z dôvodu zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného 
stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Jedným z  úkonov opatrovateľskej služby je tiež dovoz obeda do bytu 
prijímateľa, ktorý je zabezpečovaný zamestnancom opatrovateľskej 
služby, prostredníctvom jednotných obedárov. Táto sociálna služba je 
spoplatnená sumou 0,70€.

Dovoz obeda - suma úhrady do 31. 3. 2019

* K zabezpečeniu tejto sociálnej služby je potrebné podať si vyplnenú žiadosť 
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, fotokópie lekárskych správ a roz-
hodnutie o  výške dôchodku na Magistráte mesta Košice, referát sociálnych 
vecí, Tr. SNP č. 48/A (bližšie informácie Vám radi poskytnú zamestnanci opat-
rovateľskej služby MČ Košice - Sever, kontakt: 055/6332262).

Neprehliadnite, príspevok na stravovanie dôchodcov sa od apríla zmení

Mestská časť Košice  – Sever zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov 
v jedálni SSPMK na Garbiarskej ulici č. 4, v Košiciach. Cena stravného 
lístka je vo výške 2,50 €/obed. Účelový príspevok Mesta Košice formou 
transferu pre jednotlivé mestské časti a príspevok Mestskej časti Koši-
ce – Sever, na jeden obed v závislosti od priznaného dôchodku, bude od 
01. 04. 2019 nasledovný:

Obedy Suma úhrady 
za obed (€)

Suma úhrady 
za donášku stravy (€)

Celková suma úhrady 
(obed s donáškou v €)

RACIO 2,46 0,70 3,16

ŠETRIACE 1,98 0,70 2,68

DIA 1,92 0,70 2,62

Výška dôchodku Výška príspevku 
Mesta Košice (€)

Výška príspevku 
MČ Košice - Sever (€)

do 400,00 € 1,00 0,20

od 400,01 € 0 0

Programový rozpočet MČ 
Košice-Sever na rok 2019 ob-
sahuje kapitálové výdavky 
v  celkovej sume 85 000 €. In-
vestičné aktivity v  objeme 
70 000 € sú rozdelené v  jed-
notlivých programoch nasle-
dovne:

Program 3: Komunikácie, 
Zriadenie nových parkova-
cích miest vo výške 20 000 €

Tento zámer predstavuje re-
alizáciu plánovaných 26 par-
kovacích miest v lokalite Pod-
hradová.

Program 4: Kultúra a šport, 
Bezbariérovosť vo výške 
10 000 €

Zámer predstavuje realizáciu 
bezbariérového prístupu do 
objektu Kultúrno-spoločen-
ského centra na ul. Obrancov 
mieru 2, formou rampy.

Program 5: Prostredie pre 
život, Detské ihriská vo výške 
20 000 €

V lokalite Čermeľského údolia 
- Ovečka je navrhnutý zámer 
realizácie detského ihriska 
formou dotácie v zmysle VZN 
č.51 v  súlade s  Koncepciou 
rozvoja Čermeľského údolia.

Program 7: Podporná činnosť, 
Bezbariérovosť vo výške 
20 000 €

Zámer predstavuje debarieri-
záciu sídla MÚ MČ Košice-Se-
ver na Festivalovom námestí 2, 
formou rampy.

I N F O S E R V I S
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Miestny úrad MČ Košice - Sever zabezpečil vyčistenie priestorov tr-
hoviska pri obchodnom centre Mier. Aj napriek skutočnosti, že počas 
zimných mesiacov sa tu nepredáva, na trhovisku pribudlo množstvo 
„tovaru“ a dokonca i nedočkavý zákazník, ktorý sa tu rozhodol prespať 
a počkať na otvorenie novej sezóny. Všetko nepotrebné vybavenie bolo 
odvezené a trhovisko ostalo upratané. Aj keď nás záujem teší, veríme, že 
sa život na trhovisko vráti až s prvými jarnými lúčmi.

Tomášikova opäť 
slúži obyvateľom
Na mestskú časť sa obrátilo 
množstvo občanov, hlavne 
obyvateľov z Tomášikovej uli-
ce s  podnetmi týkajúcimi sa 
zhoršenej situácie s  parkova-
ním. Pôvodné dopravné zna-
čenie na ľavej strane, v úseku 
od križovatky s  Tolstého uli-
cou, nebolo viditeľné a  často 
dochádzalo k  nesprávnemu 
parkovaniu. Na základe pod-
netu občana mesto Košice 
riešilo túto situáciu osade-
ním zákazovej značky. Došlo 
tým však k výraznému zníže-
niu počtu parkovacích miest. 
Na základe komunikácie 
s  mestom Košice a  občanmi 
došlo k  prevereniu a  posúde-
niu dopravnej situácie v loka-
lite. Výsledkom je obnovenie 
dopravného značenia umož-
ňujúceho parkovanie aj na ľa-
vej strane. Od 11. 12. 2018 môžu 
občania v tomto úseku parko-
vať po obidvoch stranách.

"Ďakujem všetkým zaintere-
sovaným ako aj obyvateľom, 
že sa dobrá vec podarila", po-
vedal starosta Ing. František 
Ténai.

Pán starosta prijal vzácnu návštevu pána prezidenta Rudolfa Schuste-
ra, obyvateľa našej mestskej časti. Pán prezident oslávil životné jubile-
um a pri tejto príležitosti sme si dovolili mu zagratulovať a pozvať ho 
do priestorov Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever. Príjemný 
rozhovor sprevádzali rôzne prežité spomienky, ako aj témy o mestskej 
časti. Pán prezident napísal pár viet do našej kroniky a priniesol aj malý 
prezent, za čo mu ďakujeme.

Ešte raz prajeme všetko najlepšie, pán prezident!

A K T U A L I T Y

Vzácna 
návšteva 
obyvateľa 
Severu

Upratané trhovisko Mier
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Po dlhšom čase sme sa vrátili k príjemnej udalosti a v stredu 13. 2. 2019 
sme si pripomenuli krásne dožité jubileá seniorov - jubilantov v našej 
MČ.  Slávnosť otvoril pán starosta F. Ténai a  nasledovalo blahoželanie 
jubilantom, ktorí dostali pamätný list a ružičku. Všetci prítomní sa nám 
zapísali do kroniky, odfotili sa s pánom starostom a zábava pokračovala 
hudbou, o  ktorú sa postarali Košickí špivaci a  Severanka. Medzi oslá-
vencami nechýbala ani vitálna pani Božena Bodnárová, ktorá sa dožila 
krásnych 95. narodenín.

Všetkým ďakujeme a ešte raz všetko najlepšie!

Na základe podnetov od občanov 
sa uskutočnilo pracovné stretnu-
tie starostu s  občanmi a  zástup-
com Správy mestskej zelene 
v Košiciach (SMsZ. Dôvodom bolo 
nesprávne parkovanie a devasto-
vanie zelených plôch v  priesto-
re dvora. Pre ochránenie zelene 
a  vymedzenie zelených plôch 
vysadí SMsZ živý plot, ktorý bude 
oddeľovať zeleň od komunikácie, 
a  taktiež bol vykonaný orez vy-
schnutých konárov.

13. 3. 2019 nás poctil svojou návštevou pán primátor Ing. Jaroslav Polaček a pán námestník Mgr. Marcel Gibóda, 
ktorí si prešli s pánom starostom F. Ténaiom, prednostom P. Luczym a zástupcom starostu J. Filipkom našu 
mestskú časť, ako ulice Kostolianska, kde sa rieši kritický dopravný uzol križovatky, na Podhradovej si prešli 
objekt bývalého "Espressa", ďalej Mier, Merkúr a pod. Riešia sa otázky ohľadom parkovania, dopravy a každo-
denných problémov v našej mestskej časti.

Oslava jubilantov Jar je tu!

Primátor navštívil Sever

A K T U A L I T Y
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Plánované športové aktivity na rok 2019

Plánované kultúrne aktivity na rok 2019

Por. č. Aktivity Priestor Mesiac

1. Univerzitný beh TUKE apríl

2. Petang pre verejnosť Park Komenského apríl

3. Jarný a jesenný Bikertest Z Červeného brehu na Horný 
Bankov apríl /október

4. VII. RACEBANKOV Bankov 6. 4. 2019

5. Hokejové mestečko Amfiteáter 10.–26. 5.

6. Severská desiatka Bankov 31. 5. 2019

7. Miniolympiáda DC, strelnica, bowling máj

8. Hroncoland – najväčší deň detí na Severe ZŠ Hroncova, areál jún

9. Letné korčuľovanie Crow arena júl - august

Por. č. Aktivity Mesiac

1. Oslava Jubilantov 4x za rok

2. Súčinnosť s mestom Košice Dni mesta Košice

3. Privítanie novorodencov 2x za rok

4. Deň detí jún

5. Prímestský tábor júl-august

Upozorňujeme všetkých občanov, že ide len o plánované aktivity, v priebehu roka môže dôjsť k zmene akcií, prí-
padne k zmene termínu. Všetky informácie a novinky nájdete na našej webovej stránke www.kosicesever.sk. 
Za pochopenie ďakujeme!

P L Á N U J E M E
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Hokejoví fanúšikovia si prídu tieto majstrovstvá na 
svoje. U nás na Severe v Amfiteátri bude sídlo tzv. 
Hokejového mestečka, čo znamená, že si môžete 
prísť vychutnať skvelú atmosféru s  tisíckami fa-
núšikov. Začíname 9. 5. 2019 galakoncertom, ktorý 
bude spojený s otvorením „Hokejového mestečka“, 
ktoré bude slúžiť divákom počas majstrovstiev sve-
ta od 10. 5. 2019–26. 5. 2019.

Milí rodičia,
veľa je na svete krásnych a  drahých vecí, ale na-
rodenie dieťaťa je tým najvzácnejším pokladom, 
a preto slávnostné „Uvítanie detí do života“  je jed-
ným z najmilších, ktoré Mestská časť Košice - Se-
ver organizuje.

Rovnako ako po minulé roky, i v tomto roku, by sta-
rosta Mestskej časti Košice - Sever rád slávnostne 
privítal našich najmenších občanov.

Ak máte doma malého drobčeka a  máte záu-
jem zúčastniť sa, prosíme o  jeho nahlásenie na 
Miestnom úrade Mestskej časti Košice  – Sever, 
alebo vyplnenie formulára a  zaslanie na email: 
kancelariastarostu@kosicesever.sk.

Milí jubilanti,
roky plynú so starosťami i radosťami, s plnou život-
nou aktivitou človeka, až jedného dňa je to tu - roky 
sedemdesiate, osemdesiate, deväťdesiate… Určite 
mnohým z vás zaklopú v roku 2019 na dvere.

Starosta Mestskej časti Košice – Sever by rád vy-
užil túto vzácnu príležitosť na to, aby vás srdečne 
pozval na slávnostné posedenie. Touto cestou vám 
chce prejaviť úctu a vďaku za vašu cestu životom.

Preto vám opäť pripomíname, aby ste sa prihlásili 
priamo na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – 
Sever vyplnením formulára alebo na telefónnom 
čísle 055 / 632 47 67. O termíne a mieste stretnutia 
Vás budeme v priebehu roka informovať.

Hokejové mestečko na Severe

P O Z Ý V A M E
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Cenník inzercie

Inzercia 1/1

350 €
Inzercia 1/2

210 €
Inzercia 1/4

126 €
Inzercia 1/6

70 €
Inzercia 1/8

42 €
PR článok
(max. 1/3)

105 €

Záložka 
do novín 1/3

245 €

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

Náklad: • 9 500 ks
Distribúcia: • Adresná do všetkých domácností v MČ Košice - Sever v zmysle doručovacích 
podmienok Slovenskej pošty.
• Na podujatiach organizovaných MČ Košice - Sever.

Zastupiteľstvo MČ Košice - Sever

Zľava: Martin Rogovský, Mária Tomášová, Monika Kokošková, Lukáš Novák, František Ténai, Vladimír Puškár, Mária Sadovská, 
Pavol Holečko, Milan Baraník, Andreja Takáčová, Ladislav Kuczik, Viliam Beňo, Bartolomej Szabó, Jozef Filipko.


