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mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce

v Dome umenia na Moyzesovej ulici
konzumné: 800,- Sk

23. február 2007 o 19:30

eprezentačný ples

rezervácia lístkov: sekretariát starostu, tel.: 636 04 30, 0905 499 460

inzercia

Vážené dámy, vážení páni, 
vážení občania!

Predstupujem pred Vás s po-
citom vďaky za dôveru, ktorej sa 
mi dostalo opätovným zvolením 
za starostu mestskej časti Košice 
- Sídlisko Ťahanovce. Som si vedo-
mý svojej zodpovednosti za jej ďalší 
rozvoj a mám v úmysle svoje úlohy 
plniť podľa najlepšieho vedomia a 
svedomia. Vyzývam aj Vás, panie 
poslankyne a páni poslanci, k 
tomu, aby sme spoločne v zmysle 
sloganu jednej z kandidujúcich 
strán “Ťahanovčania, ťahajme 

za jeden povraz” začali riešiť tie 
najdôležitejšie úlohy, ktoré pred 
nás stavia platná právna úprava sa-
mosprávy a oprávnené požiadavky 
našich občanov, a to tak, aby sme 
boli všetci v Ťahanovciach stále 
viac doma a spokojnejší. 

V materiáloch každej z kandidu-
júcich politických strán a jednot-
livcov odzneli na adresu voličov 
pred komunálnymi voľbami 
určité sľuby a predsavzatia, ktoré 
občania poznajú a rozhodli sa aj na 
ich základe dať dôveru do našich 
rúk. Teraz je na nás, dámy a páni, 
aby sme toto všetko pretavili do 
základného dokumentu - Progra-
mu sociálneho a hospodárskeho 
rozvoja mestskej časti, do rozpočtu 
mestskej časti a postupne pl-
nili všetko, čo od nás verejnosť 
očakáva. Teda nie je tu priestor na 
hašterenie, nič neriešiace konflikty, 
neprimerané odmeňovanie, popu-
lizmus, či ohováranie. Je potrebné 
pracovať pre dobro ľudí. To je naše 
poslanie v orgánoch samosprávy. 

Inauguračný prejav 
starostu MČ

V komunálnych voľbách sme ok-
rem zástupcov našej mestskej časti 
volili aj predstaviteľov mesta Košice. 
V mestskom zastupiteľstve (MsZ) 
nás zastupujú piati poslanci. Jed-
ným z nich je aj starosta MČ Košice 
- Sídlisko Ťahanovce JUDr. Cyril 
Betuš (v komunálnych voľbách zís-
kal 1630 hlasov do MsZ), ktorého 
netreba zvlášť predstavovať. Dr. Be-
tuš je zároveň aj poslancom Košic-

kého samo-
s p r á v n e h o 
kraja (KSK). 
Ď a l š í m 
z v o l e n ý m 
je zástup-
ca starostu 
našej mest-
skej časti 

Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc. 
(získal 877 hlasov do MsZ), ktoré-
ho sme predstavili spolu s členmi 
miestneho zastupiteľstva na pro-
strednej dvojstrane tohoto vydania 
Ťahanovských novín spolu s ostat-
nými poslancami miestneho zastu-

piteľstva.

V MsZ 
nás ďalej 
z a s t u p u j ú 
aj MVDr. 
Jozef Figeľ 
(získal 1182 
hlasov do MsZ), ktorý v minulom 
volebnom období pôsobil v našom 
poslaneckom zbore a je zároveň aj 
poslancom v KSK, Ing. Marko Ba-
danič (získal 859 hlasov do MsZ), 
ktorý v minulosti pôsobil ako hlav-
ný kontrolór v našej MČ a Štefán 
D e r j á n 
(získal 841 
hlasov do 
MsZ), ktorý 
je síce oby-
vateľom obce 
Ťahanovce, 
ale v ko-
muná lnych 
voľbách patrilo sídlisko aj obec pod 
jeden volebný obvod.

Ing. Tomáš Čižmárik

Poslanci Mestského 
zastupiteľstva 
za Sídlisko Ťahanovce

MVDr. Jozef Figeľ

Ing. Marko Badanič

Štefán Derján

pokračovanie na str. 2

Aktivačné práce 
pokračujú

Predstavujeme 
poslanecký zbor

StAvebný úrAd
MeSto Košice

Pokračujú opravy 
prístreškov
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Je tu dôvod aj na určité uvedo-
menie, čo sme už spoločne dokázali 
a na čom budeme ďalej pracovať. 
Máme teda dôvod pozerať sa do bu-
dúcnosti s nádejou, ale i s pocitom 
zodpovednosti, ktorý na seba pre-
beráme voči 23 tisícom obyvateľov 
Sídliska Ťahanovce. Naše rozhod-
nutia sa stanú trvalo zapísanými v 
rozvoji, smerovaní a ďalšom budo-

vaní našej mestskej časti. Je tu pred 
nami aj ďalšia úloha a tá spočíva v 
tom, že my slúžime občanovi, preto 
by sme sa mali učiť viac počúvať 

ako hovoriť, učiť sa väčšej úcte k 
slovám a vysloveným názorom, 
teda aj k záväzkom voči občanovi. 
Občan sám rozhoduje o tom, čo 
prijme a čo nie. U niektorých z 
nás, ktorí sme kandidovali, to bolo 
zrejmé, čo občan prijal a čo nie, 
čo odmietol a má určite aj dôvody, 
prečo tak urobil. 

Veľký dôraz je potrebné venovať 
financiám - hospodárnosti, obrátiť 
doslova dva, aj trikrát korunu, kým 
ju vydáme a keď ju už vydáme, tak 

len na také veci - investície , ktoré 
sú potrebné, žiadané. Nemôžeme 
dávať naše finančné zdroje tam, kde 
je povinnosť financovania naprík-
lad stavieb a zariadení zo zákona na 
iných právnych subjektoch. Potom 
sa nedivme, keď nás budú občania 
kritizovať, že nie sú zdroje na zeleň, 
chodníky, ihriská a ďalšie verejnop-
rospešné zariadenia. 

Starosta musí byť iniciátorom 
rozvoja mestskej časti a v spolu-
práci s poslaneckým zborom plány 
a vízie realizovať. Urobím všetko 
pre to, aby sme na záver volebného 
obdobia odovzdávali mestskú časť 
tak, ako je to dnes pripravené . Bez 
dlhov v právnom a organizačnom 
poriadku, konsolidovanú po strán-
ke finančnej, legislatívnej (aj keď sú 
potrebné určité zmeny, a hospodár-
skej) pričom nemôžeme zabúdať na 
našich športovcov, mládež, rodiny a 
seniorov. Toto sú základy pre silnú 
veľkú mestskú časť, ktorou chceme 
byť. 

Moje poďakovanie patrí 
všetkým tým, ktorí pracovali pre 
naše sídlisko v predchádzajúcom 
volebnom období, poslancom a 
poslankyniam, ktorí už nie sú v 
zastupiteľskom zbore, všetkým 
občanom, ktorí priložili ruku k 
dielu a pomáhali nám riešiť denné 
problémy sídliska. Badať zvýšený 
občiansky záujem o samosprávu a o 
veci verejné a to je dobré. 

Prešli sme kus cesty. Sú to štyri 
volebné obdobia. Všetci, ktorí tu 
žijeme. Nech je teda pre nás naša 
práca povzbudením, aby sa naša 
mestská časť stala aj v európskom 
ponímaní rešpektovanou . Prvé 
kroky máme už za sebou. Ďalšie 
sú pred nami, a to vo sfére riešenia 
dopravy /KORID/, bezpečnosti, 
športu, kultúry, informatizácie ve-
rejnej správy a ďalších moderných 
technológií. Máme na to potenciál 
hlavne v našej mládeži. 

Vážené poslankyne, vážení 
poslanci, očakávam, že naša spolu-
práca bude počas celého volebného 
obdobia úzka a zmysluplná, že si 
navzájom dokážeme pomáhať, 
pretože našim spoločným cieľom je 
spokojnosť ľudí na sídlisku. 

Rád by som Vám na začiatku 
štvorročného obdobia zaželal veľa 
zdravia, osobnej pohody a rodinnej 
opory, aby ste náročný post poslan-
ca miestneho zastupiteľstva vedeli 
zvládnuť. Prajem Vám podporu čo 
najširšieho občianskeho spektra, 
aby sa Vám podarilo naplniť oča-
kávania a potreby našich spolu-
občanov. Želám Vám, aby ste sa 
po celé funkčné obdobie stretávali 
so záujmom obyvateľov riešiť veci 
verejné v prospech mestskej časti 
Košice - Sídlisko Ťahanovce 
Všetko dobré. 

JUDr. Cyril Betuš
starosta 

pokračovanie zo str. 1

Inauguračný prejav 
starostu MČ
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(mimo doby pravidelného preskúšania)

- pri pobyte mimo budovy vyhľa-
dajte čo najrýchlejšie úkryt, prípad-
ne vstúpte do najbližšej budovy

- ak sa nachádzate v domácnosti, 
zhromaždite celú rodinu a byt ne-
opúšťajte

- nesnažte sa vyzdvihnúť deti 
zo škôl a predškolských zariadení, 
bude o ne postarané

- vytvorte izolovaný uzavretý 
priestor – uzavrite a utesnite okná, 
dvere a vetráky, odstavte klimati-
záciu (netesnosti prelepte páskou, 
väčšie netesnosti môžete utesniť 
tkaninami namočenými vo vode s 

rozpustenými sa-
ponátmi). Uzav-
retím priestoru 
znížite pravdepo-
dobnosť vlastné-

ho ohrozenia.

- uhaste otvorený oheň a iné spa-
ľovacie zariadenia

- sledujte vysielanie rozhlasu a te-
levízie a riaďte sa podľa vysielaných 
pokynov

- telefonujte len v súrnych prípa-

doch, nevolajte najmä čísla tiesňové-
ho volania

- postarajte sa o domáce a hospo-
dárske zvieratá

- čakajte doma na ďalšie pokyny

Poznámka: Presvedčte sa, či vo 
vašej blízkosti nie sú ohrození sta-
rí ľudia, chorí, neschopní pohybu. 
Postarajte sa o deti bez dozoru! Pri 
akejkoľvek činnosti zachovajte kľud 
a rozvahu.

Mgr. Ivan Varholák

civilná ochrAnA inforMuje

Čo robiť, keď zaznie 
siréna

Pekným a humánnym gestom 
zakončili svoje funkčné obdobie 
bývalí poslanci miestneho zastupi-
teľstva mestskej časti Košice – Síd-
lisko Ťahanovce spolu so starostom. 

V decembri minulého roku vyzbie-
rali 6 800 korún, ktoré venovali 
Východoslovenskému onkologic-
kému ústavu v Košiciach.

-raj-

Odchádzajúci pOslanci 
prispeli na OnkOlógiu

Zasadacia 
m i e s t n o s ť 
M i e s t n e h o 

úradu mestskej časti Košice 
– Sídlisko Ťahanovce patrila 29. 
novembra 2006 darcom krvi. 
Zišli sa ich tu dve desiatky, aby 
si z rúk starostu mestskej časti 
a zástupkyne ÚS SČK Koši-
ce- mesto prevzali strieborné a 
bronzové plakety prof. Jánského 
za viacnásobný bezpríspevko-
vý odber. Slávnostný podvečer 
venovaný ľuďom, ktorí svojím 
darom zachraňujú ľudské zdra-
vie, prišli slovom i hudbou po-
zdraviť žiaci zo Základnej školy 
Belehradská.

Bronzovú Jánského plaketu 

za desať bezplatných odberov 
krvi získali:

 
Emil Lacko 
MVDr. Pavol Schiffer 
Vlastimil Oravec 
Pavol Deško 
Slavomír Láska 
Radoslav Hlavatý 
Martin Feňovčík 
Franišek Hegedüš

Striebornú Jánského plaketu 
za dvadsať bezplatných odbe-
rov krvi získali:

Jaroslav Bodnár 
Viktor Borovský 
Ing. Mária Bukšárová 
Ing. Róbert Delina 
Martin Fabík 
Martin Fedor 
Marianna Gumanová 
Ľubomír Jaselský 

Vladimír Michrina 
Tibor Nagy 
Ján Pazderák 
Ing. Marek Pirhala 
Michal Pojer 
Marán Seman 

Iveta Svetičová 
Milan Šimurda 
Valerie Vavreková

Ing. Janka Rajňáková

jánskéhO plakety pre viacnásObných darcOv krvi

Aj v roku 2007 mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce uzavrela 
dohodu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci ktorej 

budú počas piatich mesiacov na sídlisku Ťahanovce pomáhať uchádzači 
o zamestnanie , ktorí sú v hmotnej núdzi a boli Úradom práce zaradení 

do Národného projektu č. 5 Aktivácia 
nezamestnaných a nezamestnaných 
s nízkou motiváciou, odkázaných 
na dávku v hmotnej núdzi. Malo by 

ich byť opäť okolo stovky a zúčastňovať 
sa budú na prácach spojených s údržbou 
verejných priestranstiev (zametanie, od-

pratávanie snehu, oprava a údržba lavičiek, 
zábradlí a oplotení, čistenie rigolov a kanali-

začných vpustí), na údržbe miestneho úradu, 
roznášaní miestnych oznámení a výziev a na sta-

rostlivosti o zeleň.

Týždenne by mali uchádzači o 
zamestnanie odpracovať 

na aktivačných prá-
cach 16 hodín.

-raj-

Aktivačné práce
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Politické zloženie poslaneckého zboruPolitické zloženie poslaneckého zboru
KDH      5 hlasov
Neka     1 hlas
SDKÚ-DS 12 hlasov
SF     2 hlasy
Smer-SD    2 hlasy
SMK     1 hlas

Doplňujúce informácie

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

PaedDr. Uršuľa Ambrušová, PhD.

SdKú-dS

2

počet hlasov vo voľbách: 365

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Ing. Marián Bednarčík

Smer-Sd

3

počet hlasov vo voľbách: 221

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Elena Červeňáková

SdKú-dS

1

počet hlasov vo voľbách: 373

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Ing. Michal Dudič

SdKú-dS

1

počet hlasov vo voľbách: 

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Katarína Harangozóová

SMK-MKP

2

počet hlasov vo voľbách: 332
členka Miestnej rady
členka Finančnej komisie

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Ing. Alexander Korda

SdKú-dS

3

počet hlasov vo voľbách: 226
člen Finančnej komisie

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Ing. Peter Kovaľ

Kdh

2

počet hlasov vo voľbách: 362
člen Miestnej rady

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Ing. Ľubica Kozáková, PhD.

Kdh

1

počet hlasov vo voľbách: 385

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Ing. Miroslav Ondruš

SdKú-dS

3

počet hlasov vo voľbách: 240
člen Finančnej komisie

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc.

SdKú-dS

2

počet hlasov vo voľbách: 313
zástupca starostu MČ
člen Miestnej rady

predseda Komisie pre udeľova-
nie verejných uznaní a vyzna-
menaní

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Ing. Mikuláš Sabo

SdKú-dS

3

počet hlasov vo voľbách: 207
predseda Finančnej komisie

ˇ ´ MIeStne ZaStupIteľStVo KošIce - SídlISKo ŤahanoVce

Fakty o MZ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce

Termín konania komunálnych volieb: 2. 12. 2006
Volebné obdobie: 2006 - 2010
Ustanovujúce zasadnutie MZ: 20.12.2006
Počet poslancov: 23 
Počet členov miestnej rady: 5
Počet komisií pôsobiacich pri MZ: 5

Komisie  MZ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce

Finančná komisia
predseda: Ing. Mikuáš Sabo

Komisia výstavby, životného prostredia a ochrany zdravia
predseda: MVDr. Danica Nagyová

Komisia komunitného rozvoja, kultúry a športu
predseda: Stanislav Šimko

Komisia pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní
predseda: Ing. RNDr. Emil Petrvalský

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie 
verejných funkcionárov
predseda: zatiaľ nezvolený

Harmonogram rokovania komisií, MR a MZ 
na 1. polrok 2007

Zverejnenie 
materiálov

Uzávierka 
materiálov

Rokovanie 
komisií MZ

Rokovanie 
MR

Rokovanie 
MZ

18. 1. 26. 1. 29. 1. - 2. 2. 7. 2. 14. 2.

15. 3. 23. 3. 26. 3. - 30. 3. 4. 4. 11. 4.

10. 5. 18. 5. 21. 5.  - 25. 5. 30. 5. 6. 6.

Materiály k jednotlivým zasadnutiam MZ sa zverejňujú na 
oficiálnej webstránke Miestneho úradu MČ Košice - Sídlis-
ko Ťahanovce: http://mutah.tahanovce.sk
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Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Mária Borovská

Kdh

1

počet hlasov vo voľbách: 384
členka Finančnej komisie

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Ing. Danka Bozogáňová

SdKú-dS

1

počet hlasov vo voľbách: 381

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

Sf

1

počet hlasov vo voľbách: 301
ako 1. náhradník za JUDr. Cyrila 
Betuša, ktorý sa vzdal mandátu 

poslanca MZ z titulu opätovné-
ho zvolenia za starostu MČ Ko-
šice - Sídlisko Ťahanovce

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

MUDr. Martin Hrivňák

Sf

2

počet hlasov vo voľbách: 323

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Ing. Miloš Ihnát

Smer-Sd

3

počet hlasov vo voľbách: 259

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Ing. Peter Karabáš

Kdh

2

počet hlasov vo voľbách:  322

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Iveta Misáková

SdKú-dS

1

počet hlasov vo voľbách: 312

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

MVDr. Pavel Naď, PhD.

SdKú-dS

2

počet hlasov vo voľbách: 384
člen Miestnej rady

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

MVDr. Danica Nagyová

Kdh

2

počet hlasov vo voľbách: 360
predsedníčka Komisie výstavby, 
životného prostredia a ochrany 

zdravia

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Mgr. Jana Slámová

SdKú-dS

2

počet hlasov vo voľbách: 353

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Stanislav Šimko

SdKú-dS

1

počet hlasov vo voľbách: 317
predseda Komisie komunitného 
rozvoja, kultúry a športu

Titul, meno a priezvisko

Politická príslušnosť

Volebný obvod

Doplňujúce informácie

Stanislav Výrostko

Nezávislý kandidát

1

počet hlasov vo voľbách: 303
člen Miestnej rady
člen Finančnej komisie

ˇ ´MIeStne ZaStupIteľStVo KošIce - SídlISKo ŤahanoVce

Poslanecké dni

Poslanecké dni budú vykonávané poslancami Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce 
každú stredu (okrem dní, kedy sa koná zasadnutie miest-
neho zastupiteľstva) v čase od 16:00 do 17:00 hod. na 
MÚ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 
v miestnosti č. 41.

Postup pri vybavovaní podaní obyvateľov Mestskej časti 
Košice - Sídlisko Ťahanovce poslancami miestneho zastu-
piteľstva v rámci poslaneckých dní: 

- Poslanec MZ vykonávajúci pohovor s občanom zapíše 
potrebné údaje do Knihy poslaneckých dní. 

- Podanie poslanec spracuje spoločne s prípadnými vy-
žiadanými stanoviskami tretích strán. Písomnú odpoveď 
zašle občanovi a jednu kópiu uloží v podateľni miestne-
ho úradu. 

- Vo veci podania občana poslanec koná až do jeho koneč-
ného vyriešenia a uloženia do archívu prostredníctvom 
podateľne miestneho úradu.

Termíny konania poslaneckých dní na 1. polrok 2007

7. marca 2007 PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD.
14. marca 2007 Ing. Marián Bednarčík
21. marca 2007 Mária Borovská

28. marca 2007 Ing. Danka Bozogáňová
4. apríla 2007 Prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
18. apríla 2007 Elena Červeňáková
25. apríla 2007 Ing. Michal Dudič
2. mája 2007 Katarína Harangozóová
9. mája 2007 MUDr. Martin Hrivňák
16. mája 2007 Ing. Miloš Ihnát
23. mája 2007 Ing. Peter Karabáš
30. mája 2007 Ing. Alexander Korda
13. júna 2007 Ing. Peter Kovaľ
20. júna 2007 Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
27. júna 2007 Iveta Misáková
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Mesto Košice ako vecne a 
miestne príslušný stavebný 

úrad podľa § 117 stavebného záko-
na č. 50/1976 Zb. v platnom znení 
zabezpečuje agendu územného ko-
nania a stavebného poriadku pod-
ľa § 32 - 142 stavebného zákona v 
celom rozsahu, tj. územné konania, 
ohlasovanie stavieb, povoľovanie 
stavieb, kolaudácie, zmeny stavieb, 
priestupky a správne delikty.

Agenda stavebného úradu je vy-
konávaná na pracoviskách oddele-
nia výstavby a životného prostredia 
Magistrátu mesta Košice, ktoré sú 
zriadené takto:

Pracovisko č.1 – so sídlom na: 
Miestny úrad mestskej časti Košice 
– Staré mesto, ul. Hviezdoslavova 4, 
s pôsobnosťou pre územia:
MČ Košice - Staré mesto 

MČ Košice - Sever 
MČ Košice - Ťahanovce sídl. 
MČ Košice - Ťahanovce 
MČ Košice - Džungľa 
MČ Košice - Kavečany

Pracovisko č.2 – so sídlom na : 
Miestny úrad mestskej časti Košice 
- Západ Tr. SNP 39, s pôsobnosťou 
pre územie:
MČ Košice – Západ
MČ Košice – KVP
MČ Košice – Luník IX
MČ Košice – Myslava
MČ Košice – Pereš
MČ Košice - Lorinčík 

Pracovisko č.2 zároveň zabezpečuje 
agendu povoľovania reklamných, 
informačných a propagačných za-
riadení podľa § 71 stavebného záko-
na pre celé mesto Košice.

Pracovisko č.3 - so sídlom na: 
Miestny úrad mestskej časti Košice 
– Dargovských hrdinov, Dvorkinova 
4, s pôsobnosťou pre územie:
MČ Košice – Dargovských hrdinov
MČ Košice – Košická Nová Ves

Pracovisko č. 4 – so sídlom na: 
Miestny úrad mestskej časti Košice 
– Juh, Smetanova 4, s pôsobnosťou 
pre územie:
MČ Košice – Juh
MČ Košice – Nad Jazerom
MČ Košice – Krás-
na
MČ Košice - Šebas-
tovce 
MČ Košice – Vyšné 
Opátske
MČ Košice – Barca

Pracovisko č.5 – so 
sídlom na: Miestny 

úrad mestskej časti Košice – Šaca, 
Železiarenská 9, s pôsobnosťou pre 
územie:
MČ Košice - Šaca 
MČ Košice - Poľov

Žiadosti o vydanie povolení pre 
umiestnenie stavieb, povolenie sta-
vieb, kolaudácie a iné sa podávajú 
priamo na 5 pracoviskách stavebné-
ho úradu.

Žiadosti o povolenie reklamných, 
propagačných a informačných za-
riadení sa podávajú na pracovisku 
č.2 so sídlom na Miestnom úradu 
MČ Košice – Západ.

zdroj: www.kosice.sk

StAVeBný úrAD - MeSto KoŠIce

Prístrešky na zastávkach 
mestskej hromadnej dopra-
vy majú svoje opodstatnenie 

hlavne počas zimných mesiacov a 
nepriaznivého počasia. Žiaľ svoju 
pozornosť k nim často obracajú 
vandali, ktorí postupnou devastá-
ciou premenia objekt na železnú 
konštrukciu s vylámanými a rozbi-
tými Lexanovými výplňami.

Mestská časť v roku 2006 vyčle-
nila finančné prostriedky na opravu 
prístreškov vo výške 120 000 ko-
rún, čo predstavuje náklady na 
opravu troch prístreškov. Konkrét-
ne boli zreparované prístrešky na 
zastávkach: Madridská, Miestny 
úrad a Európska.

Tento rok plánuje mestská časť 

dokončiť opravy 
na zastávkach: 
Sofijská, Hanoj-
ská a Belehrad-
ská. Jedná sa o 
nutné opravy, 
pri ktorých v 
spodnej časti 
prístrešku je po-
lykarbonátová - 
Lexanová výplň 
nahradzovaná 
trapézovým ple-
chom a vrchná časť ostáva poloprie-
hľadná. Netradične teplé počasie 
umožnilo s týmito prácami začať, 
ako je to možné vidieť na zastávke 
Sofijská. /foto hore/

V minulosti postavila prístrešky 
spoločnosť Slovtrade. V súčasnos-
ti sú majetkom spoločnosti Kapa 
Dab, ktorá v nich prevádzkuje 

novinové stánky. Mestská časť plá-
nuje odkúpiť predmetné prístrešky 
do svojho vlastníctva, aby v budúc-
nosti mohla  opravami promptne 
reagovať na poškodenia, alebo van-
dalizmus. Ich súčasný majiteľ po-
núkol ich odpredaj za zostatkovú 
hodnotu 25 000 korún s DPH za 
jeden prístrešok.

Ing. Tomáš Čižmárik

opravy prístreškov MHD pokračujú
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Slávnostný ceremoniál odovzdá-
vania symbolov Mestskej časti 
Košice – Sídlisko Ťahanovce sa 
uskutočnil 21. novembra 2006 v za-
sadacej miestnosti miestneho úradu 
mestskej časti. Zúčastni-
li sa na ňom predstavite-
lia mestskej časti, mesta 
Košice, riaditelia a zá-
stupcovia ťahanovských 
škôl a ďalší hostia. Erb, 
vlajku, pečatidlo a insíg-
niu počas slávnostných 
fanfár predstavili členky 
detského folklórneho 
súboru Viganček. Sym-

boly mestskej časti teraz nahrádzajú 
mestské symboly a ich používanie 
bude upravené VZN o používaní 
symbolov v mestskej časti.

/raj/

Dôvodom k stretnutiu ťa-
hanovských „bosoriek a 
bosorákov“ na sklonku 

minulého roku bola Lucia, ktorá 
bola v ľudových tradíciách považo-
vaná za jednu z najväčších bosoriek. 
V deň jej sviatku vrcholili stridžie 
dni, ktoré začínali na Barboru. V 
predvečer Lucie sa v hojnom množ-
stve užíval cesnak, svätená voda a 
soľ ako ochrana pred zlými duchmi. 
Cesnak jedli deti i dospelí, robili sa 
ním krížiky na čelo, či na zápästie. 
Lucky, mladé ženy odeté v bielom, 
so zamúčenými tvárami chodili po 
domoch a z kútov husím krídlom 
vymetali zlých duchov. V niekto-
rých oblastiach boli Lucky naopak 

čierne s tvárami od sadzí. Okrem 
vymetania kútov dávali ľuďom do 
okien i tekvicové hlavy so svieč-
kou, presne také, aké dnes poznáme 
skôr z halloweenskej noci. Pastieri 
chodili po celej dedine a trúbili na 
pastierskej trúbe, robili čo najväčší 
hluk, len aby zahnali bosorky.

Na Luciu sa začínalo i s ľúbost-
nou mágiou. Ak sa dievčina chcela 
dozvedieť meno svojho nastávajúce-
ho, od Lucie do Štedrého dňa mu-
sela každé ráno odhryznúť kúsok 
jabĺčka. Posledný kúsok bolo treba 
zjesť počas zvonenia na Štedrý ve-
čer. Meno muža, ktorého potom 
prvého uvidela, bolo i menom jej 

nastávajúceho. 

Bosoriádu, ako ju 
nazvali jej organizátori, 
zorganizovala neformál-
na skupina Pavúkov v 

spolupráci s Centrom komunitného 
rozvoja. Spolu s Pavúkmi sa zabáva-
lo približne 20 detí aj so svojimi ro-

dičmi. Každé dieťa bolo odmenené 
nejakou tou sladkosťou a nechýbalo 
ani občerstvenie v podobe perníkov 
a malinoviek.

O rok sa plánuje ďalšie stretnutie 
bosoriek, dúfajme, že v ešte širšej 
zostave.

Barbora Zemčáková

Kto sú “Pavúci“
Je to neformálna skupina mladých dobrovoľníkov so sídliska Ťahanovce, 

ktorí organizujú na sídlisku rôzne kultúrno-spoločenské a športové poduja-
tia. V takomto zoskupení fungujú viac ako rok.

Ich cieľom je spríjemniť si bývanie na sídlisku, snažia sa vdýchnuť spolo-
čenský život medzi obyvateľov. Riadia sa mottom „Nech sídlisko nie je len 
miesto na prespanie“.

Ak máte záujem pridať sa k tejto skupine, či akokoľvek inak prispieť svo-
jou pomocou, alebo vás zaujímajú informácie o činnosti Pavúkov, píšte na 
pavuci@gmail.com alebo volajte 0908 335 432. 

Bosoriáda

CVČ Domino a poslanci MZ 
Košice - Sídlisko Ťahanovce vás po-
zývajú na Šachový turnaj Miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko 
Ťahanovce, ktorý sa uskutoční 3. 
februára 2007 v jedálni ZŠ Beleh-
radská na sídlisku Ťahanovce.

Prezentácia je naplánovaná na čas 
medzi 8:00 a 8:45 hodine, pričom 
sa bude hrať švajčiarskym systémom 
hry na 7 kôl, pri tempe hry 2 x 20 

minút, a podľa pravidiel FIDE pre 
rapid šach. O poradí rozhodnú 
body, bucholz, progres, vzájomný 
zápas. Predpokladané vyhlásenie 
výsledkov bude o 14:00 hodine.

Súťažiť sa bude v dvoch kategó-
riách: Dospelí, narodení 31.12.1990 
a starší a Mládež, narodení 1.1.1991 
a mladší. Predmetmi výhry budú 
vecné ceny venované poslancami 
miestneho zastupiteľstva.

Organizačne turnaj zabezpečuje 
pán Imrich Jurčišin, vedúci šacho-
vého krúžku v CVČ Domino Koši-
ce. Ak máte záujem o tento šachový 
turnaj, prípadne sa ho chcete zú-
častniť, bližšie informácie vám po-
skytnú: Ing. RNDr. Emil Petrvals-
ký, CSc. na telefónom čísle 799 86 
44, alebo 0903 601 629, prípadne 
prostredníctvom e-mailu: mailto://
petrvalsky@tahanovce.sk a Imrich 
Jurčišin na telefónnom čísle 644 11 
27, alebo 0902 901 363, prípadne 
prostredníctvom e-mailu: mailto://
jurcisin.imrich@slposta.sk.

Organizátor si vyhradzuje právo 
na zmenu v propozíciách.

- tč-šAchový turnAj

Koľko nás je...
K 31. 12. 2006 malo sídlisko Ťahanovce 23 192 obyvateľov. Z nich 51,2 

percenta tvorili ženy. Veková štruktúra obyvateľstva je nasledovná:

 0 – 6 rokov  1 664   7,2 %

 6 – 15 rokov 3 829  16,5 %

15 – 18 rokov 2 134   9,2 %

dospelí - muži 7 382  31,8 %

  - ženy  8 183  35, 3%

V roku 2006 sa na sídlisku narodilo 210 detí, 38 občanov zomrelo a pri-
sťahovalo sa 680 občanov.

 zdroj: evidencia obyvateľstva

Symboly mestskej časti
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8športfebruár 2007

NEPREDAJNÉ!

inzercia

V Žiline sa 9.12.2006 konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v karate 
mladších, starších dorastencov a juniorov. Nechýbali na nich ani pretekári 
VÚKABU.

Klub: Karate union
Priezvisko a meno Kategória umiestnenie

KLIMA Michal Kumite - ml. dorast do 60 kg 1. miesto

VARGA Peter Kumite - juniori do 60 kg 1. miesto

PETRVALSKÝ Martin Kumite - juniori do 65 kg 2. miesto

PETRVALSKÁ Olívia Kumite - ml.dorast do 60 kg 3. miesto

JAKAB Róbert Kumite - ml.dorast do 65 kg 3. miesto

LIPOVSKÁ Radka Kumite - st.dorast nad 57 kg 3. miesto

KLIMOVÁ Petra Kumite - st.dorast nad 57 kg 3. miesto

KUBÁK Tomáš Kumite - st.dorast do 70 kg 3. miesto

ŠEVČÍKOVÁ Lucia Kumite - juniori do 53 kg 3. miesto

BOZOGÁŇ Peter Kumite - juniori do 80 kg 3. miesto

Klub: Metropol Košice
Priezvisko a meno Kategória umiestnenie

BOTUNOVÁ Barbora Kumite ml. dorast do 60 kg 1. miesto

BOTUNOVÁ Barbora Kata ml.dorast 2. miesto

FRANKO Martin Kata juniori 2. miesto

DEMKO Štefan Kata juniori 3. miesto

KIMÁKOVÁ Michaela Kumite ml. dorast 55 kg 3. miesto

Klub: Katsudo Sabinov
Priezvisko a meno Kategória umiestnenie

SEMANÍKOVÁ Veronika Kumite ml. dorast do 60 kg 2. miesto

HALAJOVÁ Alexandra Kumite st. dorast do 57 kg 3. miesto

KUŽMA Ladislav Kumite ml. dorast do 45 kg 3. miesto

Klub: šKP Prešov
Priezvisko a meno Kategória umiestnenie

LANGOŠOVÁ Lucia Kumite st. dorast nad 57 kg 2. miesto

LANGOŠOVÁ Julia Kumite ml. dorast nad 60 kg 2. miesto

Klub: KK Sabinov
Priezvisko a meno Kategória umiestnenie

SUMMEROVÁ Zuzana Kumite st. dorast do 57 kg 2. miesto

SUMMEROVÁ Zuzana Kata st. dorast 3 .miesto

Klub: KK vranov
Priezvisko a meno Kategória umiestnenie

CABOVSKÝ Jakub Kumite st. dorast do 55 kg 3.miesto

BILÝ Denis Kumite juniori nad 80 kg 3.miesto

Klub: junior Prešov
Priezvisko a meno Kategória umiestnenie

SABOL Peter Kumite juniori do 80 kg 3.miesto

Klub: tanden Košice
Priezvisko a meno Kategória umiestnenie

KOTUCOVÁ Katarína Kumite ml. dorast do 50 kg 3.miesto

Klub: KK humenné
Priezvisko a meno Kategória umiestnenie

KORIBANIČOVÁ Janka Kumite ml. dorast nad 60 kg 3.miesto

Klub: Spartak Myjava
Priezvisko a meno Kategória umiestnenie

DOBIÁŠ Dominik Kumite ml. dorast do 55 kg 3.miesto

Výsledky Majstrovstiev Slovenska v Karate
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