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Ako hodnotíte prvú štvrtinu Váš-
ho pôsobenia vo verejnej funkcii?

FT: Veľmi náročný prvý rok pre 
nás to bol a ešte je. Prichádza veľ-
mi veľa podnetov, myšlienok, ná-
padov a na druhej strane nás brz-
dí realita a možnosti realizácie.

Splnili ste už niečo zo sľúbeného 
volebného programu?

FT: Sústredil som sa na viace-
ro oblastí, niekde sa už aj niečo 
podarilo a  niekde sa pripravujú 
projekty a  výsledky možno ešte 
len prídu. MČ sa podarilo postaviť 
nové detské ihrisko pri Ovečke 
a obnovili sa štyri detské ihriská. 
Pracujeme na rozšírení priestorov 
Kultúrno-spoločenského centra 
na ulici Obrancov mieru. Opra-
vili sme časť chodníkov a nejaké 
komunikácie, ale stále je to málo, 
máme ich v zlom stave. Desaťro-
čia zanechali stopu na všetkom, 
neinvestovalo sa do opráv a teraz 
sa všetko naraz nedá. Mne je to 
úprimne ľúto, dúfam, že budúci 
rok prinesie lepšie finančné a re-
alizačné možnosti.

Na miestnom úrade zamestnáva-
te množstvo ľudí, dokážete zma-
nažovať tento veľký celok, ktorý 
ste zdedili? Menili ste na úrade 
niečo?

FT: Mestská časť Košice-Sever 
nebola mediálne neznáma. To, že 
prečo a  ako, nechcem sa k  tomu 
už vracať. Idem dopredu a snažím 
sa o  pozitívnu propagáciu všet-
kých zložiek samosprávy.

Prvou úlohou bolo a  stále je fi-
nančne celý kolos MČ stabilizo-
vať a  nastaviť procesy. Aktuálne 
zamestnávame viac ako 90 ľudí, 
z toho 25 na úrade, 10 v zariadení 
opatrovateľskej služby a  56 v  te-
rénnej opatrovateľskej službe.

FT: Zaviedli sme úradné hodiny 
každý deň, v  spolupráci s  odbor-
mi sme zamestnancom umožnili 
pružný pracovný časť a najnovšou 
novinkou je možnosť úhrady správ-
nych poplatkov platobnou kartou 
v kancelárii prvého kontaktu.
Pripravili sme projekt bezbariéro-
vého vstupu na Miestny úrad, ktorý 
sa bude realizovať do konca tohto 
roka. A stále sa niečo vyskytne, čo 
treba vyriešiť. Sme neustále v  po-
hybe.
S Mestom ste sa skamarátili? Spo-
lupracujete, respektíve spolupra-
cuje so Severom?

FT: Spolupráca s  mestom Košice 
funguje. Je cítiť, že tam je nové ve-
denie ale musia sa aj tam ešte na-
staviť niektoré procesy a postupy.

Hoci predpokladám Vašu odpoveď, 
spýtam sa… Čo považujete za veľký 
problém vo funkcii starostu?
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Vaši poslanci Infoservis Plánované
aktivity

R o z h o v o r  p o  p r v o m  r o k u  v o  f u n k c i i  s t a r o s t u

Práca pre občana, spolupráca a prvé výsledky
Je opäť november, ale o rok ďalej. Minulý rok prichádzali do funkcií noví starostovia, primátor a poslanci 
s predsavzatiami a zaujímavými volebnými programami. No realita býva vždy trochu iná, preto nás zaujíma-
lo, či nového starostu MČ Košice Sever Františka Ténaia prekvapila a ako sa popasoval s problémami.

(Pokračovanie na ďalšej strane)
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FT: V prvom rade malé financie, po-
tom chýbajúce kompetencie pre 
mestské časti a s  tým súvisí dlhšie 
časové obdobie na riešenie problé-
mov a  podnetov obyvateľov. Štyri 
roky sú v súčasnosti na uskutočne-
nie plánov a opráv dosť málo. Ale to 
nie je v mojej moci zmeniť, takže bu-
dem robiť, čo sa dá.

Uskutočniť plány a  splniť volebný 
program nie je len úlohou jednotliv-
ca, teda starostu. Mali by Vám pomá-
hať aj poslanci. Je vzájomná spolu-
práca medzi Vami dobrá?

FT: Spolupráca s poslancami aj me-
dzi poslancami je dobrá. Záujem 
o dianie v mestskej časti je veľký, či 
sú to poslanci, ale aj obyvatelia v sú-
časnosti prejavujú zvýšený záujem 
o  dianie vo svojom okolí. Evidujem 
aj taký zaujímavý fenomén, kedy sa 
obyvatelia v  jednotlivých lokalitách 
nevedia dohodnúť, napríklad psíč-
kari verzus nepsíčkari, vodiči verzus 
nevodiči ohľadne parkovania na uli-
ciach. Preto musíme veľa komuniko-
vať, vysvetľovať a hlavne stretávať sa 
s obyvateľmi, čo je samozrejme dob-
ré, lebo oni majú informácie z prvej 
ruky a  my máme okamžite spätnú 
väzbu na naše konanie. Poslanci sú 
styčnými dôstojníkmi medzi nami 
a občanmi. Poskytujú nám aj iný po-
hľad na riešenie problému. Zaujíma-
jú sa o svoje volebné obvody, snažím 
sa ich podporovať a je mi ľúto, že ne-
môžem všetky problémy a podnety 
okamžite vyriešiť.

Na záver obligátna otázka. Vaše plá-
ny do najbližšej budúcnosti? Priam 
by sme mohli povedať srdcovky, kto-
ré by ste chceli vyriešiť k spokojnos-
ti Severanov?

FT: Plánov je veľa, dúfam, že sa nám 
podarí splniť veľkú časť z nich. Hlav-
ne chcem, aby sa už konečne do-
riešila problematická križovatka na 
Kostolianskej a začalo sa tam stavať. 
Potrebujeme nevyhnutne doplniť 
pre bezpečnosť obyvateľov svetelné 
body, respektíve osvetliť celé časti 
ulíc. A  samozrejme musíme v  spo-
lupráci s  mestom Košice naďalej 
pokračovať v oprave chodníkov a ko-
munikácií.

(Pokračovanie)

P O S L A N E C K É  D N IR O Z H O V O R

Vy sa pýtate - my odpovedáme

Výbeh pre psov Park duklianskych obetí, psíčkari dobrovoľne upratujú vý-
beh, kupujú sáčky na psie exkrementy.

Výbeh pre psov v lokalite Park duklianskych obetí a ostatné výbehy v mest-
skej časti sa pravidelne čistia každý utorok, dopĺňajú sa sáčky na psie exkre-
menty pracovníkmi, ktorí sú zaradení na aktivačnú činnosť. Vyprázdňovanie 
nádob zabezpečuje mestská časť.

Petícia za záchranu výbehu pre 
voľný pohyb psov na ulici Park 
duklianskych obetí

Na MÚ MČ Košice – Sever bola dňa 
03009.2019 doručená petícia, pod-
písaná 120 občanmi, ktorí petíciou 
žiadajú, aby výbeh pre voľný pohyb 
psov nebol zrušený, nakoľko takýto 
výbeh sa v  okolí nenachádza. MČ 
nemá žiadnu vedomosť o  skutoč-
nosti, že mesto Košice zvažuje zru-
šiť výbeh. Taktiež MČ nepodnikla 
žiadne kroky, aby došlo k jeho zru-
šeniu. Výbeh bol zriadený na zák-
lade požiadaviek občanov, obdržali 
sme pozitívne ohlasy, ktoré potvrdzujú vhodné využitie tohto priestoru. Pri-
jali sme aj podnety vo veci zrušenia výbehu, ktoré sme zaradili do progra-
mu Komisie rozvoja MZ MČ Košice – Sever dňa 17. 04. 2019. Komisia prijala 
uznesenie č.7/2019, ktorým odporučila upraviť režim prevádzkových hodín 
a zabezpečenia poriadku v súčinnosti s MP – Stanicou Sever a mestom Koši-
ce ako vlastníkom výbehu. Prijaté opatrenia boli zrealizované. Mestská časť 
v súčasnosti v spolupráci s agentúrou HAF-HAF realizuje pre občanov bez-
platný výcvikový kurz vo všetkých našich výbehoch, ktorý je zameraný na 
odstraňovanie výchovných problémov a základy poslušnosti. Občanov chce-
me upozorniť, že ich obavy ohľadom zrušenia výbehu pre psov sú zbytočné, 
petíciu považujeme z  ich strany za preventívne opatrenie, aby k  takémuto 
kroku niekedy v budúcnosti nedošlo.

Chýbajúce značenie cyklochodníkov vedúce od rekreačnej oblasti Anička – 
Mier smerom ku Amfiteátru

Tunajší úrad oslovil Mesto Košice – referát Dopravy a mestskú cyklokoordiná-
torku s požiadavkou o vyznačenie dopravného značenia – cesta pre chodcov 
a cyklistov v úseku od Amfiteátra po Mier – Námestie J.Mathého. I. časť trasy 
je už vyznačená v úseku ul. Komenského po Mier – Námestie J.Mathého.

Sťažnosti obyvateľov na havarijný stav kanalizačnej prípojky BD Cesta pod 
Hradovou 15-17-19 a 21–23-25.

Miestny úrad obdržal od občanov podnety, ktoré sa týkali odpadových vôd, 
splaškov, ktoré vytekali cez kanalizačnú šachtu na komunikáciu na Cyklis-
tickej ulici a následne na Ceste pod Hradovou. Motorové vozidlá to roznášali 
do okolia, šíril sa nepríjemný zápach. Táto situácia už trvala niekoľko mesia-
cov, takže občania žijúce v tejto lokalite ale aj prechádzajúci týmto úsekom 
mali oprávnený pocit, že sa v tejto veci nekoná.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa jednalo o závažný havarijný stav, ktorý môže 
ohroziť zdravie občanov, bezpečnosť cestnej premávky tunajší úrad vyzval 
správcov bytov a nebytových priestorov spol. Bytex a Byfos k spoločnému po-
stupu a  zabezpečeniu opravy havarijného stavu kanalizačnej prípojky v  BD. 
Obyvatelia BD sa konečne dočkali, spol. Bytex zabezpečila opravu havárie na 
kanalizačnom potrubí – prípojka k BD, Cesta pod Hradovou 15-17-19 a 21-23-25.

Na foto: Mária Tomášová, Mária Sadov-
ská, Martin Rogovský, Monika Kokošková 
(archív MČ)
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Stravovanie dôchodcov
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach dňa 03.  10. 2019 schválilo Uznese-
nie č. 225/2019, ktorým došlo k zmene hranice dôchodku pre poskytnu-
tie príspevku na stravovanie formou transferu. Miestne zastupiteľstvo 
Mestskej časti Košice – Sever túto zmenu akceptovalo a prijalo Uznese-
nie č. 69/2019, ktorým došlo k zjednoteniu hraníc výšky dôchodku. Od 
01. 10. 2019 dôchodcovia, ktorých jediným príjmom je dôchodková dávka 
do výšky 415,00 € si môžu uplatniť príspevky nasledovne:

Stravné lístky si je možné zakúpiť v Klientskom centre oddelenia sociál-
nych vecí Mestskej časti Košice – Sever a to každú stredu v čase od 08:00 
hod. do 16:30 hod. Je potrebné predložiť vypísanú Žiadosť o zabezpeče-
nie stravovania dôchodcov a Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociál-
nej poisťovne, platné pre daný kalendárny rok.

Výška priznaného 
dôchodku

Výška príspevku 
mesta Košice

Výška príspevku 
MČ Košice - Sever (€)

Cena stravného 
lístka

do 415,00 € 1,00 € 0,20 € 1,30 €

od 415,01 € 0 € 0 € 2,50 €

O D D E L E N I E  S O C I Á L N Y C H  V E C Í

Otvorenie 
Klientskeho 
centra

Aktivity zamerané za zvyšovanie kvality 
poskytovanej sociálnej služby pre obyva-
teľov Zariadenia opatrovateľskej služby

Oddelenie sociálnych vecí 
Miestneho úradu Mestskej 
časti Košice  – Sever v  júni 
otvorilo nové priestory Klient-
skeho centra, kde je poskyto-
vané základné sociálne pora-
denstvo, a to občanom:
 y pri riešení zložitých život-
ných situácií

 y v  oblasti stravovania dô-
chodcov

 y pri hľadaní terénnej (opat-
rovateľskej) alebo pobytovej 
služby (Zariadenie opatrova-
teľskej služby)

 y pri zmierňovaní hmotnej 
a  sociálnej núdze (jednora-
zová dáva, mimoriadna fi-
nančná pomoci)

Tlačivá pre jednotlivé formy 
pomoci si môžu občania nájsť 
na internetovej stránke, alebo 
im budú poskytnuté osobne 
v  Klientskom centre na prí-
zemí číslo dverí 008, ktoré 
môžu občania navštíviť den-
ne v  čase stránkových hodín 
Miestneho úradu.

V  zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch okrem 
činností dennej starostlivosti sa snažíme naším starkým pripomínať 
významné dni, výnimočnými aktivitami a návštevami, ako napr.:

 y Návšteva členov Komisie soci-
álnej / Začiatok v záhradných 
priestoroch ZOS

Členovia Komisie sociálnej z radov 
poslancov aj občanom Mestskej 
časti Košice  – Sever v  júni zreali-
zovali svoje zasadnutie v areáli za-
riadenia. Oboznámili sa s  priestor-
mi a naplánovali konkrétne aktivity, ktoré sa v priebehu roka realizujú 
a prinášajú nové zážitky obyvateľom a zamestnancom zariadenia.

 y Vystúpenie detí zo Spojenej školy na Odborárskej ulici 2 v Koši-
ciach – pásmo piesní a básni deti predviedli pri príležitosti Dňa 
matiek a Medzinárodného dňa rodiny

 y Vystúpenie speváckej skupina 
Ruža pod vedením pána Wagne-
ra – príbuzného jedného z prijí-
mateľov. Krásnym popoludním 
s chutným pohostením sme si 
pripomenuli Deň rodičov

 y Canisterapia - je jedna z najnovších aktivít, ktoré sa začali v zaria-
dení realizovať. Ide o liečebno – terapeutické pôsobenie špeciálne 
vycvičeného psa na človeka s dôrazom na rozvoj jemnej motoriky, 
komunikačných schopností, stimuláciu zrakových, sluchových, či 
hmatových vnemov.

Na foto: Slavka Gallová, František Ténai 
(archív MČ)

Hľadáme opatrovateľku
Pokiaľ máte záujem rozšíriť rady našich opatrovateliek, zašlite váš životopis na emailovú adresu info@kosicesever.sk 
alebo nás kontaktujte telefonicky na t.č. 0905 644 233.
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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.

Vyhlásenie volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej repub-
liky vyhlasuje predseda Národnej rady Slo-
venskej republiky najneskôr 110 dní predo 
dňom ich konania. Rozhodnutie o  vyhlá-
sení volieb sa uverejňuje v  Zbierke záko-
nov Slovenskej republiky. V  rozhodnutí 
o  vyhlásení volieb sa uvádza: a) deň ko-
nania volieb, b) lehota na utvorenie voleb-
ných okrskov a určenie volebných miest-
ností, c) lehota na utvorenie volebných 
komisií a na ich prvé zasadnutie, d) ďalšie 
skutočnosti, ktoré ustanovuje Volebný zá-
kon v osobitných častiach.

Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej 
republiky má občan Slovenskej republiky. 
Právo voliť má každý, kto najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 18 rokov veku podľa 
podmienok ustanovených vo Volebnom 
zákone.

Prekážky práva voliť
Prekážkou práva voliť je zákonom ustano-
vené obmedzenie osobnej slobody z dôvo-
dov ochrany verejného zdravia.

Volebný obvod
Územie Slovenskej republiky tvorí pre voľ-
by do Národnej rady Slovenskej republiky 
jeden volebný obvod.

Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slo-
venskej republiky a  v  deň konania volieb 
nebude môcť voliť v mieste svojho trvalé-
ho pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého 
zozname voličov je zapísaný, môže požia-
dať obec svojho trvalého pobytu o vydanie 
hlasovacieho preukazu. Obec na základe 
žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz 
a  zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s  po-
známkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do 

zoznamu voličov v  ktoromkoľvek voleb-
nom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacie-
ho preukazu:

• osobne najneskôr posledný pracovný 
deň pred konaním volieb v úradných 
hodinách obce. Obec vydá hlasovací 
preukaz bezodkladne.

• v listinnej forme tak, aby žiadosť o vy-
danie hlasovacieho preukazu bola do-
ručená obci najneskôr 15 pracovných 
dní predo dňom konania volieb,

• elektronicky (e-mailom)

 y vo forme elektronickej snímky žia-
dosti (sken) alebo

 y v  textovej forme tvoriacej obsah 
e-mailovej správy tak, aby žiadosť 
o vydanie hlasovacieho preukazu bola 
doručená obci najneskôr 15 pracov-
ných dní predo dňom konania volieb.

Obec na tieto účely zverejňuje na svo-
jom webovom sídle elektronickú ad-
resu na doručovanie žiadostí. Ak obec 
nemá webové sídlo, zverejní elektro-
nickú adresu na doručovanie žiadosti 
na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voli-
čovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, 
ulica, číslo domu),

• korešpondenčnú adresu, na kto-
rú obec doručí hlasovací preu-
kaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi 
na adresu trvalého pobytu, ak v  žia-
dosti neuvedie inú korešpondenčnú 
adresu, najneskôr tri pracovné dni 
od doručenia žiadosti. Obec zašle 

hlasovací preukaz na adresu uvede-
nú v  žiadosti doporučenou zásielkou 
"Do vlastných rúk".

• prostredníctvom osoby splnomoc-
nenej žiadateľom možno požiadať 
o vydanie hlasovacieho preukazu naj-
neskôr v  posledný deň predo dňom 
konania volieb.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voli-
čovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, 
ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektro-
nickej žiadosti uvedie, že hlasovací preu-
kaz prevezme iná osoba, musí v  žiadosti 
uviesť jej meno, priezvisko a číslo občian-
skeho preukazu. Táto osoba je povinná 
prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť 
svojím podpisom.

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej re-
publiky

a) vo volebnom okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný, alebo

b) v ktoromkoľvek volebnom okrsku na zá-
klade hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej 
republiky poštou.

Poštou môže voliť

a) volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky a ktorý bol na zákla-
de žiadosti zapísaný do osobitného zozna-
mu voličov,

b) volič, ktorý má trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky, v čase volieb sa zdr-
žiava mimo jej územia a o voľbu poštou po-
žiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

Voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky 2020
Všeobecné informácie
podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Volebný zákon“)

V O Ľ B Y
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Webové sídlo 
a Facebook 
Košice-Sever 

Ak chcete byť informovaní 
o  dianí 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  er-
bom mestskej časti. Pokojne 
komentujte a prispievajte vaši-
mi podnetmi, nápadmi a aj vďa-
ka vám si spravíme náš Sever 
krajším.

Stretnutia sa uskutočnia po jednotlivých volebných obvodoch 
a rekreačných lokalitách nasledovne:

1. volebný obvod
4. máj 2020 | 16.00 h. | Pri lahôdkach Lahoda na Slovenskej 4
Poslanci: Ing. Ladislav Kuczik, Mgr. Martin Rogovský, Mgr. Mária Sadovská, 
Ing.Mária Tomášová

2. volebný obvod
9. marec 2020 | 16.00 h. | Pri Okresnom úrade Košice na Komenského 52
Poslanci: Ing. Viliam Beňo, Ing. Jozef Filipko, Monika Kokošková, 
Bc. Lukáš Novák, Ing. Bartolomej Szabó

3. volebný obvod
3. február 2020 | 16.00 h | Na Podhradovej pri konečnej autobusovej linky 16
6. apríl 2020 | 16.00 h. | Na Aničke pri reštaurácii Ryba
Poslanci: Ing. Milan Baraník, Pavol Holečko, Ing. Vladimír Puškár, 
JUDr.Andreja Takáčová

Pozvánka pre rodičov a deti a všetkých, ktorí prídu do prírody:

8. jún 2020 | 16.00 h | Alpinka, pri reštaurácii.

OZNAM
Vážení občania, vzhľadom nato, že sa koncom novembra uskutoční 
akcia Od Kataríny po Advent na Mieri, dňa 2. decembra 2019 sa avizo-
vaný poslanecký deň neuskutoční. So svojimi poslancami sa možete 
porozprávať počas akcie v dňoch od 24. novembra do 1. decembra pri 
obchodnom dome Mier (Námestie Jána Mathého) a súčasne si pozrieť 
pripravený kultúrny program.

Poslanecké dni 2019
Opäť ideme za občanmi.

Aj v  budúcom kalendárnom roku sa budeme stretávať a  rozprávať sa 
s  Vami na miestach, kde sa sústreďuje najviac občanov, teda pri obchodoch 
a športoviskách. Od februára 2020 začneme stretnutia s občanmi MČ Sever kaž-
dý kalendáry mesiac v čase od 16. - 18. hodiny (okrem letných prázdnin).

055 / 63 247 67

kancelariastarostu@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

I N F O S E R V I S

Milí Severania, príďte sa s nami porozprávať a povedať, čo Vás trápi. Ak máte 
konkrétnu požiadavku alebo avizujete nejaký problém, poslanci z  uvedeného 
obvodu zorganizujú pracovné stretnutie alebo rokovanie príslušných komisií 
v uvedenej lokalite priamo, aby získali relevantné informácie ku konkrétnemu 
problému.
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Rok 2019 je za nami

Bez spolupráce to v  samospráve ne-
funguje.
Čoskoro uplynie rok od nástupu do 
našich poslaneckých funkcií a  prvá 
štvrtina volebného obdobia. Väčšina 
mojich kolegov poslancov je v  za-
stupiteľstve nových a  aktívnych. 
Mojou úlohou ako zástupcu staros-

tu je prenášať požiadavky a  podnety 
poslaneckého zboru smerom k úradu 
a opačne. V prípade potreby koordinu-
jem časový rozvrh zasadnutia komisií 
miestneho zastupiteľstva a  miestnej 
rady. Organizujem aj spoločné pra-
covné stretnutia poslancov k  témam 
rokovania zastupiteľstva, často ko-
munikujeme prostredníctvom skupi-
nových mailov a sms-iek.
Veľkou zmenou oproti predchádza-
júcim volebným obdobiam boli nové 
poslanecké dni. Spoločným rozhod-
nutím poslancov bolo zrušenie kla-
sických poslaneckých dní na úrade 
alebo v kultúrnom centre a nahradili 
sme ich stretnutiami s občanmi v rôz-
nych oblastiach mestskej časti podľa 

volebných obvodov spravidla každý 
prvý pondelok v  mesiaci. Šli sme za 
občanmi. Tento model sa ukazuje byť 
viac efektívnym, ale máme ešte čo 
vylepšovať. Stretnutia s  občanmi sú 
výborným zdrojom informácií, kto-
ré prenášame na úrad. Poslankyne 
a poslanci sa často aj osobne angažu-
jú pri riešení podnetov a požiadaviek 
občanov.
Naštartovanie procesov a  dlhodobo 
nedotiahnutých problémov si vyžadu-
je spoluprácu nielen medzi starostom, 
poslancami a úradom. Mnohokrát ide 
o  hľadanie riešení spoločne s  inými 
inštitúciami a Mestom Košice.

Kultúra patrí do nášho života. Je sú-
časťou nášho spoločenského života. 
Na Severe jej venujeme veľkú pozor-
nosť, podobne športu a  vzdelávaniu. 
V  tomto kalendárnom roku komisia 

kultúry prerokovávala mnohé akcie, 
projekty, ktoré boli venované obča-
nom. Za všetky môžem spomenúť 
tie najzaujímavejšie a aj tak nevyme-
nujem všetky. Boli to napríklad rally, 
petang, rôzne behy, miniolympiády, 
športové dni, korčuľovanie, biker-
testy, bowling, výtvarné prehliadky, 
divadelné predstavenie, detské letné 
denné tábory, vzdelávanie psíčkarov, 
vydanie občasníka, šachový turnaj… 
Na týchto akciách sa MČ buď podie-
ľala, podporovala alebo organizovala.
Vyvrcholením práce našej komisie 
a  poslancov Severu v  spolupráci so 
starostom a  miestnym úradom bude 

predvianočné kultúrne podujatie Od 
Kataríny po Advent koncom novem-
bra tohto roku.
V roku 2020 chceme v komisii naďa-
lej podporovať rozvoj kultúry a športu, 
hoci vieme, že finančné prostried-
ky nie sú nazvyš. Budeme sa snažiť 
využiť to, čo nám rozpočet dovoľuje, 
prípadne požiadať o sponzorské dary 
a granty.
Ďakujem za spoluprácu a  aktívne 
pôsobenie všetkým členom Komisie 
kultúry MČ Košice Sever

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

M g r .  M á r i a  S a d o v s k á
Predsedníčka Komisie kultúry 
pri MiZ Košice – Sever

Dovoľte mi, aby som zhodnotila ročné 
obdobie pôsobenia komisie rozvoja, 
konkrétne naše pôsobenie po zvolení 
za rok 2019. Zasadali sme trikrát za 

rok a  ja vyberiem len tie najdôležitej-
šie témy, v ktorých sme sa angažovali. 
Stanovisko našej komisie a miestneho 
zastupiteľstva má vo väčšine prípadov 
odporúčacie stanovisko pre košických 
mestských poslancov. Riešili sme 
napr. zjednosmernenie Tomášikovej 
ulice od Tolstého ulice, predajňu Fresh 
pri daňovom úrade Košice I, vysporia-
danie bývalých jaslí na Podhradovej, 
nový obytný komplex na Podhradovej 
ulici, trhovisko pri Merkúri, osvetlenie 
na Kalvárii, zmenu územného plánu 
pre lokalitu Východoslovenských tla-
čiarní z priemyselnej na polyfunkčnú 
zónu.

Mnohé veci sme nedokázali zreali-
zovať a  pohnúť s  nimi vzhľadom na 
rozpočet MČ Sever a  poskytovanie fi-
nančných prostriedkov z  mestských 
peňazí. Niektoré nedostatky, ktoré sme 
chceli dať do poriadku, neboli schvále-
né Mestom. Ani mesto nemá dostatok 
peňazí a  stanovilo si svoje priority. 
V  našej MČ sú napríklad neopravené 
chodníky, vnútro dvorov, ktoré desať-
ročia chátrajú. Ako konkrétny príklad 
môžem uviesť medzidvorové priestory 
na Tolstého ulici, ktoré riešime už roky. 
Dúfajme, že sa nám podarí naše úsilie 
budúci rok, že získame viac finanč-
ných prostriedkov.

I n g . M á r i a  T o m á š o v á
Predsedníčka Komisie rozvoja 
pri MiZ Košice – Sever
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Hneď po zriadení koncom r.2018 sa 
finančná komisia zamerala na ziste-

nie finančnej situácie MČ po voľbách 
do samospráv. Analyzovali sme fi-
nančnú kondíciu MČ, možnosti finan-
covania rozvojových programov po 
zohľadnení výdavkov na zabezpeče-
nie základných funkcií samosprávy 
vrátane výdavkov na chod úradu.
Je potrebné konštatovať, že finančná 
situácia MČ je dlhodobo napätá, na 
rozvojové programy máme k dispozí-
cii minimum vlastných zdrojov a to aj 
napriek snahe Úradu šetriť všade kde 
je to možné. Na rozvoj MČ sú preto 
v súčasnosti využívané hlavne účelo-

vé dotácie z Magistrátu.
Vážnou hrozbou finančnej stabili-
ty MČ sú v  súčasnosti prebiehajúce 
právne spory „zdedené“ od pred-
chádzajúceho vedenia MČ. Tieto už 
v dohľadnom čase môžu veľmi nega-
tívne ovplyvniť naše financie. Preto 
v nasledujúcom období bude pre nás 
všetkých veľkou výzvou zabezpečiť 
finančnú stabilitu MČ. Po konsolidácii 
financií našim cieľom bude popri mi-
morozpočtových zdrojoch zvýšiť po-
diel vlastných zdrojov na financovaní 
rozvojových programov MČ.

I n g .  L a d i s l a v  K u c z i k
Predseda Finančnej komisie pri 
MiZ Košice - Sever

V  súlade s  Ústavným zákonom č. 
357/2004 Z. z. o  ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v  znení neskorších 
predpisov (ďalej len Ústavný zákon 

č. 357/2004 Z. z.“, Miestne zastupiteľ-
stvo MČ Košice – Sever zriadilo oso-
bitnú Komisiu pre ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov (ďalej len „Komisia“).
Členom Komisie môže byť iba posla-
nec Miestneho zastupiteľstva MČ 
Košice - Sever. Komisia je zložená 
z  jedného zástupcu každej politickej 
strany alebo politického hnutia a jed-
ného zástupcu nezávislých poslan-
cov. Predsedníčkou Komisie je JUDr. 
Andreja Takáčová a  členmi sú Ing. 
Viliam Beňo, Monika Kokošková, Mgr. 
Martin Rogovský, Mgr. Mária Sadov-
ská a Ing. Bartolomej Szabó.
Hlavné náplne činnosti Komisie:
 y prijíma písomné oznámenia v  roz-

sahu Článku 7 Ústavného zákona 
č. 357/2004 Z. z. od verejných funk-

cionárov - Oznámenie funkcií, za-
mestnaní, činností a majetkových 
pomerov,

 y v  prípade pochybností o  úplnosti 
alebo pravdivosti oznámenia je Ko-
misia oprávnená požiadať od verej-
ného funkcionára vysvetlenie,

 y podáva podnety na začatie kona-
nia podľa osobitného predpisu na 
preskúmanie úplnosti a pravdivosti 
písomných oznámení,

 y predkladá návrhy na začatie kona-
nia vo veci ochrany verejného zá-
ujmu,

 y skúma podnety na začatie konania 
vo veci ochrany verejného záujmu,

 y informuje o svojej činnosti Miestne 
zastupiteľstvo MČ Košice - Sever.

Komisia v priebehu roka 2019 zasada-
la a rokovala 5 krát.

Komisia sociálna je zložená zo šty-
roch  poslancov a  piatich občanov 
(členov - neposlancov) zvolených 
miestnym zastupiteľstvom. V tomto ka-
lendárnom roku zasadala štyrikrát. Je-
denkrát mala tzv. výjazdové zasadnutie 
v zariadení opatrovateľskej služby.
Našou prioritou sú ľudia odkázaní na 

pomoc iných osôb, či už v  dôsledku 
nepriazne zdravia, veku, či sociálnej 
odkázanosti. V  spolupráci s  miest-
nym úradom riešime a  manažuje-
me terénnu opatrovateľskú službu 
a mestská časť rozpočtuje zariadenie 
opatrovateľských služieb.
Naša komisia sleduje a mapuje prob-
lémy ľudí, o ktorých sa dozvedá pro-
stredníctvom nich samých, prípad-
ne členovia prinášajú informácie na 
zasadnutie a  snažíme sa finančne 
pomáhať. Komisia dáva Miestnemu 
zastupiteľstvu MČ Košice - Sever od-
porúčania na schválenie, napr. finan-
covanie obedov pre dôchodcov, soci-
álne výpomoci v rámci možností pre 
občanov Severu. V  úzkej spolupráci 
s oddelením sociálnych služieb a ob-

čianskymi združeniami pôsobiacich 
v sociálnej oblasti na území mestskej 
časti je našou snahou prepájať jednot-
livé služby, navzájom ich podporovať 
a rozvíjať.
Vďaka osobnej zainteresovanosti čle-
nov komisie ako je Ing. Štefan Kertés 
bola pre zamestnancov miestneho 
úradu zrealizovaná vzdelávacia akti-
vita Nácvik prvej pomoci pri náhlom 
zastavení srdca s použitím AED a Mgr. 
Martina Gazdíková naplánovala zre-
alizovanie inštalácie obrazov v  za-
riadení opatrovateľskej služby, ktoré 
namaľovali deti počas hospitalizácie 
v Detskej fakultnej nemocnici.
Aj do budúcnosti máme niekoľko 
smelých plánov a veríme, že sa nám 
ich spoločne podarí zrealizovať.

I n g .  V l a d i m í r  P u š k á r 
Predseda Sociálnej komisie pri 
MiZ Košice - Sever

J U D r . 
A n d r e j a  T a k á č o v á 
Predsedníčka Komisie na 
ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funk-
cionárov

7



SEVERÁKA K T U A L I T Y

Seniorská severská miniolympiáda sa už tradične koná 
v  júni. Aj v  tomto roku, v čase od 11. 6. do 13. 6. 2019 sme 
v priestoroch KSC privítali takmer 70-ku seniorov, mužov 
i ženy, športovo zdatnejších aj menej zdatných. Na úvod-
nej ceremónii účastníkov olympiády privítal starosta MČ 
Košice – Sever František Ténai. Seniori súťažili celkovo v 7 
disciplínach a 11 kategóriách. Aj neaktívny športovec si tu 
našiel svoju disciplínu a vyhovujúcu kategóriu. Okrem KSC 
sa športovalo aj v DSS Domko a na bowlingovej dráhe Čer-
meľská cesta Košice. Vďaka organizačnému štábu, rozhod-
com a v neposlednom rade zúčastneným seniorom malo 
podujatie bezproblémový priebeh a  príjemnú atmosféru. 
Pre tých, ktorí sa zúčastnili miniolympiády bola iste lákad-
lom aj účastnícka medaila, malé občerstvenie, či možnosť 
vyhrať medailu alebo pohár, ale najkrajšie na tomto podu-
jatí je, že sa pri zdravom súťažení stretneme, zašportujeme 
si a strávime spolu príjemné chvíle. V tomto ročníku sme sa rozhodli po prvýkrát oceniť aj najstaršieho účastníka a účast-
níčku seniorskej severskej miniolympiády. Najstaršou účastníčkou bola Viera Ličková a najstarším účastníkom Ondrej 
Kyška. Špeciálne sme ocenili aj rozhodcov, ktorí bdeli nad dodržiavaním fair-play, fotografku A. Gregovú a dušu celého 
projektu Soňu Gergeľovú. Všetkým srdečne blahoželáme.

Seniorská severská miniolympiáda 2019

Zmizli 4 stĺpy z Aničky

Príjemné prekvapenie čakalo koncom prázdnin na náv-
števníkov Čermeľského údolia. V  lokalite Ovečka ich ča-
kal krásny drevený drak a ďalšie drevené hracie prvky na 
obnovenom detskom ihrisku. Deti si tu môžu skrátiť čaka-
nie na vláčik detskej železnice, alebo príjemne stráviť čas 
v rámci výletu do Čermeľa.
V  tomto roku ešte Mestská časť Košice-Sever plánuje re-
vitalizovať ihrisko v  lokalite Podhradová za obytným do-
mom Cesta pod Hradovou č.27-31. V  parku Hroncova pri-

budne ďalší prvok, ktorý bude určený pre väčšie deti a na 
ihriskách v ďalších troch lokalitách budú doplnené hracie 
prvky.
Pripravujeme taktiež zámer revitalizácie športovej plochy 
v dvore Národná trieda - Hlinkova – Čárskeho. Všetky tieto 
zámery a aktivity sú pripravované a  realizované v spolu-
práci so Správou mestskej zelene v Košiciach.

V Čermeli pristál drak

Na foto: František Ténai, Ján Hučko, Mária Sadovská, Monika Ko-
košková, Mária Tomášová, Jozef Filipko, Peter Luczy (archív MČ).

Z  dôvodu bezpečnosti obyvateľov sme iniciovali  odstrá-
nenie 4 stĺpov elektrického vedenia, ktoré ohrozovali bez-
pečnosť ľudí pohybujúcich sa v  parku Anička a  pôsobili 
neesteticky. Okrem toho sme pre občanov na Aničke za-
bezpečili toi toi.
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Mestská časť Košice - Sever spolu so ZŠ Hroncova 23 sa zúčastnila dňa 4. 5. 2019 akcie Košické Benátky. Fungovala sym-
bióza medzi školou na Severe a úradom, a tak pod názvom "Najlepšia škola na Severe" nás úspešne reprezentovali. Spoloč-
ne sme obsadili krásne 5.miesto. Veľké ďakujeme patrí ZŠ Hroncova, že sa s nami spojili a išli do tejto akcie spolu s nami. 
Vytvorili krásnu folklórnu loďku. Veď posúďte sami.

Na foto: Marcel Gibóda, Lucia Gurbaľová, Andrea Lajčáková, Martina Gliganičová, Zuzana 
Nutárová, Martin Fazekaš, Štefan Nutár, František Ténai, Jaroslav Polaček (archív MČ).

Veľké ďakujeme pre ZŠ Hroncova

V piatok 31. mája 2019 v poobedňajších hodinách štartova-
la Severská desiatka 2019 - súťaž v behu na 10 km medzi 
známymi turistickými destináciami Košičanov Alpinkou 
a Bankovom, kde sa zišli priaznivci a milovníci behu. Po-
časie nám prialo, bežcom v  behu pomáhal svieži lesný 
vetrík v  tomto krásnom lesnom prostredí po vyznačenej 
trase. Registrácia pretekárov prebiehala v letnej záhradke 
Živánskej koliby už od 15.30 hod. Zaregistrovaných bolo 
110 pretekárov. Povestný „štartovací výstrel“ zahájil o 17.30 
hod. pán starosta MČ Košice – Sever Ing. František Ténai, 
ktorý účastníkov privítal príhovorom. Po odštartovaní bež-
cov povzbudzoval celý organizačný štáb športovej akcie 
pod dohľadom vedúcej kancelárie Mgr. Lucie Rácovej s ko-
legyňami, pán starosta a  príbuzní pretekárov či náhodní 

okoloidúci. Po dobehnutí posledného bežca sa počas občer-
stvenia a oddychu vyhlásili výsledky a nechýbala ani zau-
jímavá tombola. Celé bežecké športové podujatie komen-
toval skúsený moderátor Viktor Fotul a priebeh registrácie 
a vyhlásenie víťazných pretekárov mal pod dohľadom Pe-
ter Buc s  manželkou Ankou. Silné zastúpenie mali bežci 
z MARAS teamu, ktorí sa zaslúžene presadili aj na stupien-
koch víťazov. Ani na tejto Severskej desiatke nechýbali 
bežci vekovo starší, kde medzi nimi bežali seniori Ľudovít 
Parilák a  Vojtech Kassay. Nezabudnime napísať najlepší 
bežecký čas 0:34:41, ktorí patril Makovickému Martinovi 
z ŠK KOMPAS. Nielen jemu, ale všetkým účastníkom behu 
srdečne blahoželáme.

Severská desiatka 2019

A K T U A L I T Y
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Šanca na zmenu

Na Festivalovom námestí sa nachádza areál Východoslovenských tlačiarní po-
stavený v  60-tych rokoch minulého storočia. v  súčasnosti sa z  neho využíva 
administratívna budova a len malá časť haly. Väčšina areálu a stavieb postupne 
chátra. Okrem zhoršujúceho sa stavebno-technického stavu takéto „brownfiel-
dy“ vplývajú i na svoje okolie – ovplyvňujú úroveň bývania, ceny okolitých ne-
hnuteľností a často sa stávajú cieľom asociálov. Súčasný nelichotivý stav tlačia-
renského závodu si bolo možné pozrieť na verejnom stretnutí, ktoré v auguste 
zorganizovala Mestská časť Košice-Sever. Témou stretnutia bola zmena týchto 
priemyselných plôch na polyfunkčné plochy bývania, občianskej vybavenosti 
a administratívy. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým občanom za cen-
nú spätnú väzbu v rámci diskusie, písomné návrhy a vyjadrenia, ktoré boli pod-
kladom pre ďalší proces a prípravu návrhu zmeny územného plánu pre lokalitu 
„Tlačiarne“.

A K T U A L I T Y

Detská športová 
olympiáda 
materských škôl

16.  5.  2019 sa uskutočnila "Detská 
športová olympiáda materských škôl 
na Severe". Tento ročník v  poradí už 
7. zastrešila Materská škola B. Něm-
covej 4 a  štafetu do ďalšieho roka 
odovzdáva Materskej škole Obrancov 
mieru 16. Na tejto olympiáde sa zišli 
detičky zo 6 materských škôl na Se-
vere a úspešne zdolávali športovo-zá-
bavné stanovištia.

Zimná údržba komunikácií
Zimné mesiace sú tu a tie so sebou prinášajú okrem romantiky aj problémy v schodnosti a zjazdnosti ciest a či chodníkov. 
Aj pre sezónu 2019/2020 je pripravená zimná údržba miestnych komunikácií na Severe. Tento rok priniesol niekoľko no-
viniek hlavne čo sa týka rozsahu zabezpečovanej údržby, ale tiež i jej spôsobu. Na území našej mestskej časti bude strojné 
čistenie zabezpečovať spoločnosť KOSIT, a.s. a Správa mestskej zelene bude nasadzovať svoje kapacity na zabezpečovanie 
ručného čistenia. Organizáciu dispečerskej služby pre výkon zimnej údržby v meste Košice zabezpečuje centrálny dispe-
čing referátu dopravy - Magistrátu mesta Košice na týchto telefónnych číslach: 0903 602 383, 16 126, a 6419736.

Podrobné informácie a celý Operačný plán je uverejnený na webovej stránke mesta Košice www.kosice.sk/obcan/zim-
na-udrzba-v-meste-kosice. Ďalšie užitočné informácie a prehľadnú mapu obslužnosti komunikácií v meste nájdete na 
stránke spoločnosti KOSIT,a.s.: www.kosit.sk/obyvatelia/zimna-udrzba-komunikacii/. Všetky tieto informácie vrátane ich 
aktualizácie budete mať k dispozícii taktiež na webovej stránke Mestskej časti Košice-Sever www.kosicesever.sk/.

Plánované športové aktivity na rok 2019

Zimné korčuľovanie Crow arena 23. 12. 2019 / 13:30 hod.
30. 12. 2019 / 13:30 hod.

Nonstop korčuľovanie Športovo zábavný areál,
Alejová 2 27. 12. 2019 / 16:00 hod.

Vážení občania dovoľujeme si vás pozvať na akciu „Zimné korčuľovanie“, ktorú organizujeme dňa 23. 12. 2019 
a 30. 12. 2019 o 13:30 hod. pre všetkých Severanov v Crow aréne. Vstup zdarma pre všetkých Severanov.

Zároveň si vás dovoľujeme pozvať na akciu Nonstop korčuľovanie dňa 27. 12. 2019, ktorej sme spoluorganizá-
torom. Stretneme sa o 16:00 hod. na Alejovej 2 v Športovo zábavnom areáli. Príďte spolu s nami získať nový 
rekord.
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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.

P O Z Ý V A M EA K T U A L I T Y

Literárny klub na Severe
MČ Košice Sever otvára vo svojom Kultúrno-spoločen-
skom centre na Obrancov mieru 2 v školskom roku 2019/20 
Literárny klub SEVERÁK pre tých, ktorí píšu prózu i po-
éziu.

Na svojich stretnutiach budú členovia klubu pod odbor-
ným vedením hodnotiť literárne práce, posielať ich na 
súťaže, vytvárať zborníky, a pod.

Odporúčaná veková skupina: deviataci, stredoškoláci, 
vysokoškoláci, dospelí.

Kto? Pre tých Košičanov, čo chcú niečo povedať, vysloviť 
sa, ukázať časť svojich emócií a predpokladajú, že majú 
trochu nadania na písanie.

Periodicita stretávania: Predbežne dvakrát až štyrikrát 
mesačne.

Deň: Pravdepodobne pondelok 17.30 – 19. 00 h.

Vedúca krúžku: Mgr. Mária Sadovská, učiteľka sloven-
ského jazyka a literatúry na gymnáziu a poslankyňa.

Mobilná aplikácia

Pre lepšiu informovanosť občanov pripravujeme mobil-
nú aplikáciu Košice Sever, kde sa dozviete všetky potreb-
né informácie o dianí v našej mestskej časti. Je možné 
nastaviť notifikácie, ktoré budú vždy včas informovať 
občanov. Veríme, že v najbližších dňoch si ju už budete 
vedieť stiahnuť na svoje mobilné telefóny. Preto prosím 
sledujte našu stránku www.kosicesever.sk alebo našu FB 
stránku Košice Sever, kde budeme dávať priebežné infor-
mácie o spustení.

Platobný terminál
Od 4. 11. 2019 je možné u nás na Miestnom úrade Mest-
skej časti Košice - Sever platiť, Správne poplatky podľa 
zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení ne-
skorších predpisov, aj bezhotovostne platobným termi-
nálom. Platbu terminálom môžete uskutočniť za Správ-
ne poplatky podľa sadzobníka, ako napríklad: osvedčenie 
podpisu, osvedčenie listín, potvrdenie o pobyte, rybársky 
lístok, známky pre psa a pod.
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