
100 dní novej samosprávy
Po slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí novozvoleného miest-

neho zastupiteľstva v decembri minulého roku sa poslanci stretli
na pracovnom rokovaní už dvakrát.

Prvý raz zvolal miestne zastupiteľstvo starosta Cyril Betuš mimo-
riadne a konalo sa 28. januára. Vzhľadom na to, že na programe boli
dôležité body týkajúce sa rozpočtu mestskej časti i ťahanovského
lesa, na rokovaní sa zúčastnilo a vystúpilo aj viacero zástupcov
verejnosti. Diskusia okolo tohto bodu rokovania bola konštruktívna
a hlavne korektná. Zavŕšená bola hlasovaním poslancov o súhlase
so zámenou pozemkov v katastrálnom území Nové Ťahanovce
medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou - farnosťou
Košice - Sídlisko Ťahanovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
a bezodplatným prevodom pozemkov pre mesto Košice a katastrál-
nom území Nové Ťahanovce v rozsahu celkovej výmery 33 012 m2

vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi v katastrálnom území Nové
Ťahanovce, zapísaných na LV číslo 1436 a celkovej výmery lesných
pozemkov 177,786 ha vo vlastníctve mesta Košice. Na súhlasné
stanovisko sa však nenašiel dostatočný počet hlasov. Vzhľadom na
túto skutočnosť, následne na rokovaní mestského zastupiteľstva
bolo rokovanie o tomto bode prerušené.

Ďalším dôležitým a zo strany verejnosti očakávaným bodom pro-
gramu bolo poverenie zástupcu starostu mestskej časti. Aj k tomuto
bodu sa v zasadacej miestnosti rozprúdila diskusia. Starosta
mestskej časti miestne zastupiteľstvo i prítomných občanov po-
drobne oboznámil s náplňou práce svojho zástupcu, ktorá bude
spočívať v troch hlavných oblastiach:
- Príprava zasadnutí miestnych zastupiteľstiev a práca s poslan-
cami a komisiami zastupiteľstva.
- Príprava projektov na využitie vonkajších zdrojov financovania
rozvoja mestskej časti.
- Správa informačných systémov mestskej časti.

Ekonomickým bodom programu bolo prerokovanie a schválenie
hlavného dokumentu mestskej časti - programového rozpočtu na
roky 2015 - 2017.

V tomto bode programu diskusia viazla. Poslanci schválili pred-
ložený návrh bez pozmeňujúcich návrhov, žiadne pripomienky
neboli ani k rozpočtu kultúrno-športových podujatí a ani návrhom
na udelenie dotácií.
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Starosta prišiel o stoličku
V závere stretnutia si žiaci ZŠ Belehradská
pozreli pracovňu starostu a niektorí
z nich si vyskúšali aj starostovskú
stoličku.

Stolnotenisový turnaj
MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce pozýva
všetkých amatérskych hráčov stolného
tenisu na turnaj, ktorý sa ukutoční 
v nedeľu 26.4.2015.

„Moje sídlisko” - fotoúlovky
Fotosúťaž amatérskych fotografov s cieľom
zobraziť život, premeny, tajomstvá, 
kultúru na sídlisku. Je určená
pre deti, mládež i dospelých.52 8

Uplynie 30 rokov od začatia výstavby
sídliska Ťahanovce

Hoci je sídlisko Ťahanovce najmladším v Košiciach a aj vekový
priemer ho stále radí medzi mladé mestské časti, v máji tohto roku
oslávi svoju tridsiatku. Mnohí si aj vďaka tomu uvedomíme, ako čas
rýchlo plynie. Keď sa obzrieme späť, zdá sa nám nie tak dávno, kedy
sme uspávali svoje deti za hukotu bagrov, neboli tu cesty, chodníky,
poriadne nočné osvetlenie ani obchodné prevádzky, dokonca ani
telefonické spojenie. Lekári ordinovali v prenajatých bytoch a v rovna-
kých podmienkach poskytovali svoje služby aj mnohé inštitúcie
a úrady, miestny úrad nevynímajúc. Sídlisko Ťahanovce malo pre svoj
rozvoj najhoršie podmienky zo všetkých veľkých mestských častí.
Po tridsiatich rokoch, napriek mnohým problémom, s ktorými
sa trápi (tak ako všetky mestské časti), sa stalo moderným obytným
komplexom, v ktorom našlo bývanie a svoj domov takmer 23 tisíc
ľudí.

Miestna samospráva tento fakt považuje za hodný toho, aby sme
si 30. výročie vzniku sídliska Ťahanovce pripomenuli. Stane sa tak
v prvý májový týždeň, ktorý je každoročne venovaný Dňom mestskej
časti. Mestská časť pripravuje na tento čas kultúrne i športové po-
dujatia, kde si na svoje prídu všetci - deti i dospelí. Týždeň podujatí
zavŕši 9. mája v areáli ZŠ Belehradská slávnostný program s dobrou
hudbou, so skvelými hosťami z radov úspešných športovcov,
vystúpením záujmových skupín a po zotmení slávnostný ohňostroj.

- raj-

Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc.
Šťastie, zdravie, smiechu veľa, úprimne zo srdca želá 
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Úvodné rokovanie vo veci bezpečnosti a poriadku na sídlisku
Ťahanovce absolvoval starosta mestskej časti aj s mestskými poli-
cajtmi. Spolu so svojím zástupcom a poslankyňou miestneho
zastupiteľstva Zuzanou Slivenskou sa v stredu 18.2.2015 zúčastnili
na pracovnom rokovaní s velením stanice mestskej polície Košice
Ťahanovce. 

Veliteľ stanice JUDr. Štefan Fejedelem informoval hostí o kom-
plexnom zabezpečení funkčnosti stanice, aj o problémoch, ktoré
príslušníci MsP denne riešia na území mestskej časti. Navrhol
starostovi zvážiť vytvorenie komisie verejného poriadku pri miest-
nom zastupiteľstve. Starosta požiadal okrem iného o vykonávanie
niektorých preventívnych činností príslušníkmi MsP hlavne v čase
výkonu nočných služieb, ako je zamykanie vchodových dverí v by-
tových domoch, či kontrola funkčnosti verejného osvetlenia. 

Predstavitelia sa dohodli na pravidelných vzájomných infor-
matívnych stretnutiach.

-b-

Stretli sa na ňom 7. januára naši mestskí poslanci Emil Petrvalský,
Miloš Ihnát, Miroslav Špak, poslanec KSK Jozef Figeľ a starostovia
mestských častí Sídlisko Ťahanovce, Ťahanovce a Džungľa, ktoré
tvoria náš mestský volebný obvod. Cieľom rozhovorov bolo
oboznámiť sa s najpálčivejšími problémami mestských častí a načrt-
núť spoločný postup pri presadzovaní ich riešenia v mestskom
parlamente. Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
je presvedčený, že spoločným postupom všetky tri dotknuté mestské
časti to ľahšie dosiahnu.

-b-

Mestskí poslanci rokovali so starostami
Džungle i Ťahanoviec

Starosta navštívil stanicu mestskej polície

Miestny úrad navštívili žiaci zo Základnej
školy Belehradská

V rámci výuky o spoločnosti a o fungovaní samosprávy navštívili
žiaci zo Základnej školy Belehradská v pondelok 26. januára
miestny úrad. V zasadačke ich privítal starosta mestskej časti
JUDr. Cyril Betuš, ktorý školákov oboznámil s najdôležitejšími faktami
v oblasti samosprávy mesta i mestskej časti a názorne im vysvetlil
princípy jej fungovania. V závere
stretnutia si návštevníci pozreli
pracovňu starostu a niektorí
z nich si vyskúšali aj starostovskú
stoličku. Podobnú otvorenú vyučo-
vaciu hodinu absolvovali v marci
aj druháci zo ZŠ Bruselská.

-b-

Diviaky
Obyvatelia bývajúci v blízkosti lesoparku, ale aj tí, ktorí vo ve-

černých hodinách prechádzali chodníkom popri čerpacej stanici
Shell, sa stále viac cítili ohrození, pretože nezriedka sa stretli
so statnými diviakmi. V sobotu 28.2.2015 členovia poľovníckeho
združenia Lovena vykonali v poradí už tretí hon na  premnoženú
diviačiu zver v okolí lesných porastov MČ Košice-Sídlisko Ťa-
hanovce a Ťahanovce obec . Všetky tri akcie (14., 21. a 28.2.2015)
prebehli na základe iniciatívy starostu mestskej časti, ktorý
vzhľadom na množiace sa sťažnosti obyvateľov zvolal spoločné
stretnutie, na ktorom sa zúčastnili starostovia mestských častí
Ťahanovce a sídlisko Ťahanovce, riaditeľ OO PZ Ťahanovce
mjr. Ing. Valko a predseda poľovného zväzu LOVENA Ing. Milan
Rabatin. Výsledkom rokovania bola žiadosť, podaná na okresný
úrad, k vykonaniu potrebných opatrení smerujúcich k eliminácii
tohto nežiadúceho javu na teritóriách oboch mestských častí. Na jej
základe prebehli všetky akcie poľovníckeho združenia. Po ukončení
činnosti sa starosta JUDr. Cyril Betuš a predseda PZ Lovena
Ing. Rabatin dohodli na ďalšom monitorovaní výskytu diviakov
a na prípadných ďalších zásahoch poľovníkov na našom území.

-raj-

2 samospráva

Zoznam žiadostí o dotácie na I. polrok 2015 - Akcie
Žiadateľ Akcia Dátum Čiastka
Karate klub Union Košice Majstrovstvá SR žiakov máj 2015 200,00 €
Karate klub Union Košice Európsky pohár mládeže jún 2015 200,00 €
MŠ Budapeštianska 1 Civilná ochrana do 30.6.2015 200,00 €
Streetová liga Otvorenie sezóny marec - máj 2015 400,00 €
SZPB Ukončenie II. Sv. vojny máj 2015 200,00 €
ZŽS Workshop s Rzesowom máj - jún 2015 200,00 €
Matica Slovenská Tlač materiálov 1/2015 100,00 €
Adiútor, o.z. Karneval na snehu 1/2015 200,00 €

Žiadateľ Obsah
Maják nádeje o.z. Materiál na tvorivé dielne 500,00 €
ZŽS Materiál na tvorivé dielne 100,00 €
Adiutor o.z. Dieśa je dar - kurz 1/2015 300,00 €
KAC Jednota - stolný tenis činnosś 400,00 €

Zoznam žiadostí o dotácie na I. polrok 2015 - investície
Žiadateľ Akcie Čiastka 
G.K. cirkev Oprava kaplnky 6 068,00 €
R.K. cirkev Výstavba kostola 10 000,00 €



Návrhy na doplnenie programu rozvoja
Košíc na roky 2015 - 2020

za MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce
Návrhy mestskej časti, ktoré by mali byť zahrnuté do Programu

rozvoja mesta Košice na roky 2015 - 2020, prerokovával začiatkom
februára starosta mestskej časti s odbornými pracovníkmi miest-
neho úradu za prítomnosti predsedu Komisie výstavby, dopravy,
životného prostredia a ochrany zdravia Ing. L. Olexu a predsedu
Komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu Miroslava Janitora. 
Košice - bezpečné mesto
Vybudovanie kamerového systému mestskej polície v mestskej
časti Košice - Sídlisko Ťahanovce.
Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce s počtom obyvateľov
23 000, z tohto 8000 obyvateľov do 18 rokov v podmienkach nad-
mernej hustoty zástavby dlhodobo vykazuje  zvýšený počet trestnej
činnosti a vandalizmu a mestská polícia nemá k dispozícii
kamerový systém, ktorý je považovaný za účinný nástroj prevencie
kriminality. 
Košice - mesto kvalitnej dopravy
Vybudovať ďalšie cestné komunikačné prepojenie sídliska
Ťahanovce so sieťou komunikácií mesta.
Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce s počtom obyvateľov
23 000 v súčasnosti disponuje jediným komunikačným pripojením
na sieť komunikácií v meste a v prípade mimoriadnej udalosti
na tomto jestvujúcom komunikačnom pripojení ostáva mestská
časť bez možnosti použitia inej príjazdovej a výjazdovej trasy s dosta-
točnou dopravnou priepustnosťou.

Vybudovať koľajové a trakčné vedenie spájajúce sídlisko Ťa-
hanovce a obec Ťahanovce s koľajovým a trakčným vedením
električkovej dopravy v meste.  
Na sídlisku Ťahanovce sa už v čase jeho projektovania uvažovalo so zria-
dením električkovej dopravy. Súčasná autobusová doprava bez prefe-
rencie je obmedzovaná individuálnou automobilovou dopravou. 

Vybudovať kvalitný cyklochodník z obytného súboru Ťa-
hanovce do centra mesta a vybudovať cyklotrasu pre pripoje-
nie sídliska Ťahanovce na medzinárodnú cyklodopravnú trasu
podľa projektu EuroVelo 11. 
Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce nemá k dispozícii cyklo-
dopravnú komunikáciu v smere do mesta a súčasné pripojenie 
na medzinárodnú cyklodopravnú trasu Euro Velo 11 nie je plynulé
vzhľadom na problémový úsek križujúci železničnú trať. 

Zvýšenie kapacity parkovacích miest vybudovaním záchyt-
ného parkoviska alebo parkovacieho domu v mestskej časti
Košice - Sídlisko Ťahanovce. Zavedenie účinnej regulácie
parkovania v mestskej časti.
Súčasný deficit parkovacích miest na sídlisku a s tým spojené
parkovanie vozidiel v rozpore s vyhláškou o premávke motorových
vozidiel na komunikáciách spôsobuje neprejazdnosť vnútroblo-
kových komunikácií sídliska pre vozidlá záchranárskych a zdravot-
níckych zložiek a taktiež značne obmedzuje možnosť vykonania
účinného zásahu pri požiari prípadne inej mimoriadnej udalosti.

Košice - mesto kvalitného životného prostredia
Vypracovať hlukové mapy pre komunikácie sídliska Ťahanovce
s premávajúcou mestskou hromadnou dopravou.
Sídlisko Ťahanovce s hustotou zástavby 400 obyvateľov na hektár
a komunikáciami s mestskou hromadnou dopravou vedenou
stredom sídliska má problémy s celodenne zvýšenou hlučnosťou
a neprípustnou hlučnosťou v nočných hodinách. 

Optimalizácia systému odpadového hospodárstva a vybu-
dovanie zberného dvora na území mestskej časti Košice –
Sídlisko Ťahanovce. 
Verejné priestranstvá sídliska Ťahanovce sú celoročne zahlcované
veľkoobjemným odpadom, ktorý obyvatelia sídliska v rozpore so
zákonom a VZN o odpadoch umiestňujú na plochy alebo k plochám
jestvujúcich zberných nádoby na komunálny odpad. Jestvujúce
zberné dvory v meste sú v značnej dostupovej vzdialenosti a táto
skutočnosť je jedným z dôvodov protiprávnej činnosti obyvateľov
sídliska v odpadovom hospodárstve mestskej časti. 

Vybudovanie parku na Európskej triede podľa projektu
„Európsky park“. 
Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce s nadmernou hustotou
zástavby a nedostatkom  parkovacích miest dlhodobo trpí devasto-
vaním plôch verejnej zelene a ich postupným prekvalifikovaním na
parkovacie miesta. Mestská časť v súčasnosti nemá kvalitný park
a preto na územie bývalej strže pozdĺž Európskej triedy zabezpečila
vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu parku, ktorého
súčasťou bude aj amfiteáter, arboretum, oddychová zóna s fontá-
nou, detské ihrisko a multifunkčné ihrisko.
Košice - mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu 
Vybudovanie multifunkčnej haly pri základnej škole Bruselská
s celoročným využitím. Ďalšie opatrenie je vybudovať fut-
balový štadión medzi Aténskou ulicou a Americkou triedou.
Ďalej zmodernizovať športový areál pri základnej škole
Belehradská.
Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce nedisponuje v súčasnosti
žiadnou multifunkčnou halou ani inou budovou s možnosťou celo-
ročného využitia pre potreby kultúrnych podujatí, zhromažďovania
občanov, ani pre zriadenie ľadovej plochy. Tak isto nemá futbalový
ani iný štadión s možnosťou uskutočniť športové podujatia za účasti
divákov.    
Košice - sociálne mesto
Vybudovať na území mesta Košice zariadenie s možnosťou
ubytovania, prípadne prenocovania pre osoby bez domova,
vrátane poskytovania základnej hygienickej a zdravotnej
starostlivosti.
Na území mesta Košice ako aj na území mestskej časti Košice -
Sídlisko Ťahanovce dlhodobo prebývajú osoby bez domova so
všetkými negatívnymi sprievodnými javmi. Ich počet narastá,
začínajú sa medzi nimi objavovať už mladí ľudia. Týmto ľuďom je
potrebné podať pomocnú ruku minimálne vo forme ubytovania
a hygienickej starostlivosti.   

-raj-
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Mapa cyklotrás



Z rokovania odborných komisií
Pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti pracuje v súčasnosti

päť odborných komisií.
Tri z nich sa pravidelne schádzajú, aby nielen pripravovali pod-

klady pre rokovanie zastupiteľstva, ale svojou aktívnou činnosťou
pomáhajú rozvíjať život na sídlisku.

Komisia komunitného rozvoja, kultúry a športu
V pondelok 12. januára 2015 uviedol do činnosti starosta mestskej

časti prvú z piatich odborných komisií, ktoré kreovalo miestne
zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí - Komisiu ko-
munitného rozvoja, kultúry a športu. Vzhľadom na náročné úlohy
členovia na svojom 3. zasadnutí navrhli doplniť komisiu o ďalších
dvoch členov - poslanca a neposlanca, ktorí posilnia prípravný tím.
Komisia teda pracuje v tomto volebnom období v nasledujúcom zložení:
Predseda komisie: Miroslav Janitor - poslanec MZ
Členovia:

PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. - poslankyňa MZ
Mgr. Zuzana Slivenská - poslankyňa MZ
Ing. Peter Bozogáň - poslanec MZ
Štefan Forrai - neposlanec - vedúci športovej sekcie
Ing. Peter Šimon - neposlanec
JUDr. Ján Cáfal - neposlanec
Mgr. Mária Horváthová - poslankyňa MZ
Bc. Ján Tóth - neposlanec

Na nasledujúcich zasadnutiach komisie sa jej členovia venovali
príprave kultúrno-športových podujatí, ktoré od januára 2015
organizujú vo veľkom počte. Bol spracovaný harmonogram podujatí,
ktorý je mesiac vopred zverejnený ne webovom sídle mestskej časti.
Vzhľadom na to, že v roku 2015 uplynie 30 rokov od položenia
základného kameňa mestskej časti, komisia pripravuje množstvo
podujatí práve na mesiac máj, kedy sa každoročne organizujú Dni
mestskej časti.

Komisia komunitného rozvoja, kultúry a športu pri práci. -raj-

Komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia

Komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a ochrany
zdravia sa doteraz zišla dvakrát. 
Predseda komisie: Ing. Ladislav Olexa, PhD. - poslanec MZ
Členovia:

Ing. Bc. Miloš Ihnát - poslanec MZ
doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD. - poslankyňa MZ
Ing. Štefan Bereš - poslanec MZ
JUDr. Alexander Jesenský - neposlanec
MVDr. Danica Nagyová - neposlanec
Ing. Peter Želinský - neposlanec

Po úvodnom zoznámení sa s problémami a projektami mestskej
časti informoval predseda komisie členov o doterajších rokova-
niach, na ktorých sa spolu so starostom mestskej časti zúčastnil.
Ich obsahom boli pripomienky a návrhy k „Programu rozvoja mesta

Košice na roky 2015-2020”, budúcnosť dopravy na sídlisku Ťa-
hanovce v súvislosti s pripravovaným projektom „Stratégia dopravy
a dopravných stavieb”, rokovanie s košickou cyklokoordinátorkou
ohľadom predloženého návrhu plánovaných cyklotrás pre potreby
cyklodopravy a cykloturistiky v rámci pripravovaného plánu cykli-
stickej dopravy v Košiciach. Ďalej informoval o schválenom rozpočte
mestskej časti na rok 2015 a vyzval členov komisie na predloženie
podnetov, okruhov problémov, ktorými sa bude komisia zaoberať
na svojich rokovaniach v nasledujúcom období.

Zasadnutie komisie výstavby. -raj-

Finančná komisia počas rokovania.

Finančnú komisiu zastupujú piati poslanci miestneho zastupiteľstva.
Predseda komisie: Milan Drotár - poslanec MZ
Členovia:

Štefan Bereš - poslanec MZ
Mária Borovská - poslankyňa MZ
Jozef Figeľ - poslanec MZ
Emil Petrvalský - poslanec MZ

Zasadnutie komisie sa uskutočňuje spravidla jedenkrát za štvrťrok
okrem mimoriadnych zasadnutí. Komisia vypracúva stanoviská
k prerokovaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie miestnej
rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Ťahanovce.
Finančná komisia sa konkrétne v decembri 2014 a v januári 2015
zaoberala predloženým návrhom rozpočtu na rok 2015, dotáciami,
ktoré majú byť poskytnuté občianskym združeniam, cirkvi a iným
organizáciám v roku 2015, dotáciám na kultúrne a spoločenské
podujatia. 

Na pracovnom stretnutí v marci 2015 sa finančná komisia zaoberala
návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-
Sídlisko Ťahanovce číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou
časťou, zásadami odmeňovania volených orgánov mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce. Zmeny nastali aj v rozpočte na rok 2015,
pričom zmeny v rozpočte sa týkali hlavne zvýšenia príjmov v po-
ložke podielových daní a v položke kapitálových príjmov. Posledným
bodom zasadnutia v marci 2015 bolo prerokovanie návrhu odmien
v zmysle poriadku odmeňovania volených orgánov MČ Košice-
Sídlisko Ťahanovce za 4. štvrťrok 2014. -dr-

Finančná komisia
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Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných
funkcií
Predseda komisie: Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc. - poslanec MZ
Členovia:

PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. - poslankyňa MZ
Mária Borovská - poslankyňa MZ 
Ing. Bc. Miloš Ihnát - poslanec MZ
Mgr. Zuzana Slivenská  - poslankyňa MZ

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných
funkcií bola zriadená podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcio-
nárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. Pri jej kreovaní
boli zohľadnené záujmy jednotlivých politických subjektov, ktoré
podľa zákona majú byť v nej rovnomerne zastúpené, čo je aj do-
držané. Činnosť tejto komisie je špecifická. Doteraz boli novozvo-
leným poslancom rozdané tlačivá. Všetci ich vyplnili a včas
odovzdali. Pokračujúci poslanci majú túto povinnosť do 31.3. 2015
s tým, že ten, kto podáva daňové priznanie z rok 2014, stačí ho
komisii doručiť do 30.4.2015. Skutočná činnosť komisie začne až po
tomto dátume, keď komisia preverí, či poslanci splnili literu zákona.
Komisia bude zasadať každý rok, do konca volebného obdobia.
Členstvo v tejto komisii je čestné a bezplatné.      

Komisia pre udeľovanie vyznamenaní a verejných ocenení 
Predseda komisie: Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc. - poslanec MZ
Členovia:

Ing. Peter  Bozogáň - poslanec MZ
Mgr. Mária Horváthová - poslankyňa MZ
Ing. Bc. Miloš Ihnát - poslanec MZ 
MVDr. Jozef Figeľ - poslanec MZ

Komisia pre udeľovanie vyznamenaní a verejných ocenení bola
zriadená na ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva
10.12.2014 a doplnená na jeho 2. zasadnutí 28.1.2015. 

Jej prvou úlohou bolo podať zozbierané návrhy na Cenu mesta
Košice, ktoré boli odoslané 15.1.2015. 

Navrhnutí boli: Boris Macko, Jarmila Repčíková, Ladislav Gra-
ban a Jozef Čorba.

V súčasnosti predseda komisie vyzval poslancov i širokú verej-
nosť, aby navrhli vhodných kandidátov na Cenu mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce, ktorá bude slávnostne odovzdaná
v rámci osláv 30. výročia mestskej časti 9.5.2015 vo veľkej zasadačke
miestneho úradu. Tieto návrhy boli vyhodnotené na zasadnutí
komisie v 10. týždni roku 2015 a definitívne odsúhlasené na za-
sadnutí MZ 18.3.2015.

Komisia pre udeľovanie vyznamenaní a verejných ocenení . -pet-

pre riešenie pálčivých otázok ťahanovských seniorov. Starosta po
vypočutí predstáv členov výboru, ktorého predsedom je Bc. Ján Tóth,
vyzval členov Spoločnosti k aktivizácii síl všetkých členov, a to nie-
len vo vnútri organizácie, ale aj smerom k ostatným obyvateľom
mestskej časti v dôchodkovom veku. Dôležité je hľadať mimo-
rozpočtové zdroje pre činnosť Spoločnosti a jej aktivity. Starosta
seniorom ponúkol spoločný postup pri hľadaní vhodnejších
priestorov pre aktivity Spoločnosti tak, aby ich mohli využívať
seniori neobmedzene.

-b-

Zasadal výbor Spoločnosti seniorov
Vo štvrtok 8. januára sa na svojom novoročnom zasadnutí zišiel

výbor Spoločnosti seniorov pri MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce
v kultúrnom stredisku mestskej časti, kde sa dôchodcovia pravidelne
stretávajú. Na rokovanie bol pozvaný starosta mestskej časti, ktorý
využil túto príležitosť na predloženie konštruktívnych návrhov

Budúcnosť verejnej dopravy na Ťahanovciach
Na základe iniciatívy poslanca mestskej časti a predsedu Komisie

výstavby, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia MČ
Košice - Sídlisko Ťahanovce Ing. Ladislava Olexu, PhD., sa v utorok
10.2.2015 uskutočnilo pracovné rokovanie na úrovni starostu
mestskej časti v prítomnosti Ing. Jána Kašíka, zástupcu Fy NDCon
Praha, riešiteľa generelu dopravy mesta Košice, Ing. arch. Zdeňka
Kindla, špecialistu na riešenie územného plánu a urbanistiky Praha,
Ing. Júlie Kolesárovej z ref. UHA mesta Košice - špecialistky na do-
pravné riešenia, zástupcu starostu mestskej časti Ing. RNDr. Emila
Petrvalského CSc., a Ing. Mirona Jesenského, vedúceho oddelenia
výstavby a životného prostredia miestneho úradu.

Cieľom pracovného stretnutia bolo prerokovať zámery, návrhy
mestskej časti v oblastiach možného spôsobu ďalšieho dopravného
vypojenia z mestskej časti, riešenie verejnej osobnej dopravy mestskej
časti - formy dopravy (električky, trolejbusy, autobusy), prerokovať
možnosti riešení statickej dopravy (parkovanie) a cyklo doprava.

Z úrovne mestskej časti boli poskytnuté potrebné informácie
a podklady na komplexné riešenie dopravy na sídlisku Ťahanovce
v nadväznosti na mesto Košice. Starosta poďakoval hosťom za osobný
záujem o našu mestskú časť, ktorá je v spomínaných oblastiach
v najzložitejšej situácii. Účastníci sa dohodli na ďalších pracovných
stretnutiach.

Podrobnejšie informácie predloží predseda príslušnej komisie
Ing. Ladislav Olexa, PhD., vo verejnej informácii na júnovom rokovaní
mie stneho zastupiteľstva mestskej časti.

-b-
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Množia sa krádeže v pivniciach
Polícia upozorňuje obyvateľov, aby si zabezpečili vchody

do pivničných priestorov, pretože sa množia prípady vykrádania
spoločných priestorov a pivníc.

Na základe spoločnej dohody s riaditeľom Obvodného oddelenia
Policajného zboru SR mjr. Ing. Vojtechom Valkom navštívil v piatok
13. februára starosta mestskej časti v sprievode členov miestnej
rady Obvodné oddelenie Policajného zboru SR Košice - Ťahanovce
a zúčastnil sa na pracovnom rokovaní s členmi vedenia OO PZ SR
Košice - Ťahanovce. Cieľom stretnutia bola výmena informácií
o spoločných zámeroch miestnej samosprávy a polície v oblasti
bezpečnosti v mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce. Preroko-
vali sa aj konkrétne problémy, ako napr. rôzne druhy trestnej
činnosti, vlámania, vandalizmus, krádeže, nočné hulákanie pod-
napitých hlavne z prevádzok Arkadia a Panoráma, ako aj prejavy
ľudí bez domova na verejnosti. Polícia upozornila na množiace sa
prípady vlámania do pivníc, a to predovšetkým v tých domoch, kde
nie sú zabezpečené dvere do pivnice, resp. kde sa na noc vchodové dvere
nezamykajú. Ako uviedol starosta, mestská časť pripraví návrh
„Bezpečnostného projektu“ v spolupráci so všetkými spoločen-
skými organizáciami, občianskymi združeniami, školami, ktoré
majú záujem tieto spoločenské problémy na sídlisku Ťahanovce
riešiť. Projekt bude mať hlavne preventívny a výchovný charakter.
Boli podané vzájomné informácie aj v oblastiach dopravy, osvetle-
nia, cestných komunikácií, stavu v lesoparku i v oblasti hliadkovej
činnosti. Obe strany sa dohodli, že sa budú na úrovni vedúcich
predstaviteľov pravidelne stretávať, aby boli informovaní o všetkých
problémoch, ktoré bude potrebné operatívne riešiť.

V tejto súvislosti polícia chce požiadať obyvateľov mestskej časti
o spoluprácu pri oznamovaní trestných činov i priestupkov.

Nahlásený priestupok, či trestný čin je polovica úspechu pri
vyšetrovaní a dolapení páchateľov. 
Ak ste svedkom páchania trestného činu, či vandalstva, bez obáv
zavolajte priamo na telefónne číslo obvodného oddelenia na sídlisku
Ťahanovce 636 15 79 alebo na číslo 096 1931 905.

Istota, že polícia na miesto činu dorazí čo najrýchlejšie, sa s vašou
pomocou zvýši.

-b-raj-

Príjem inzercie
V prípade záujmu o inzerovanie v Ťahanovských novinách
kontaktujte nás na: 055/636 25 82, noviny@tahanovce.sk



Šprintérka Alexandra Bezeková
si vybojovala dva halové tituly

Úvodný deň (21.2.2015) halových majstrovstiev Slovenska
v atletike v bratislavskom Eláne priniesol viacero solídnych vý-
konov, keďže v hre boli nielen majstrovské tituly, ale pre víťazov
aj miestenky na marcový európsky šampionát v Prahe (5. - 8. 3.). 

Vo finále šprintu žien na 60 m sa v prvom tohtoročnom vzájomnom
súboji stretli účastníčky lanských ME v Zürichu Alexandra Bezeková
a Lenka Kršáková. Dvadsaťdvaročná Košičanka jednoznačne
o 12 stotín zdolala obhajkyňu titulu Kršákovú a časom 7,42 utvorila
rekord halových M-SR (doteraz 7,44 Kršáková) a o štyri stotinky
pokorila aj limit na HME. Zverenka trénera Rastislava Miška
v Akademiku TU Košice si osobný rekord zlepšila o 7 stotín a v his-
torických slovenských tabuľkách sa posunula už na druhú priečku
za rekordérku Murkovú (7,21). 

„Hoci je šesťdesiatka lotéria, človek si musí vždy veriť. Teší ma,
že vo finále mi všetko očividne vyšlo. Tomu, aby som sa kvalifikovala
na halové ME, som obetovala veľa. Pred pretekmi som si vravela:
spravila som v tréningu veľmi veľa, takže niekde sa to musí odraziť.
A vyšlo to!,“ radovala sa 22-ročná Alexandra Bezeková.
Ženy 60 m:
1. Alexandra Bezeková (Akademik TU Košice) 7,42 

- limit na HME, rekord halových M-SR a SLVR 
2. Lenka Kršáková (Spartak Dubnica) 7,54
3. Monika Weigertová (Slávia UK) 7,56

Po sobotňajšej šesťdesiatke si druhý individuálny šprintérsky titul
na HM-SR 2014 vybojovala Alexandra Bezeková z Akademika TU
Košice aj na 200 m. Časom 23,89 sa posunula na 2. miesto historických
slovenských tabuliek za rekordérku Luciu Ivanovú (23,47). 
Ženy 200 m:
1. Alexandra Bezeková (Akademik TU Košice) 23,89

- slovenský výkon roka
2. Iveta Putalová (Slávia UK Bratislava) 24,10
3. Denisa Bučková (Spartak Dubnica) 25,11

Zdroj: http://atletikasvk.sk/Articles/Detail?ArticleId=2306

Druhý marcový víkend v znamení športu
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Súťažili mladí vzpierači
V telocvični Centra voľného

času na Juhoslovanskej ulici sa
v sobotu 7. marca 2015 usku-
točnila medzinárodná Grand
prix vo vzpieraní. Úžasné
výkony boli ozdobou všetkých
zúčastnených športovcov zo SR,
Poľska a Českej republiky. 

Víkend patril aj basketbalu
V telocvični na Juhoslovan-

skej 2 sa uskutočnili basketbalové
zápasy dievčat basketbalového
klubu CBK Minibuseuropa.
V sobotu mali kadetky za súperky
hráčky BAM Poprad B a v nedeľu
BAM Poprad A. V nedeľu priví-
tali na svojej domácej palubov-
ke staršie mini, ktoré porazili
družstvo BASKET Stará Ľubovňa.
Tento zápas si nenechal ujsť
starosta mestskej časti, ktorý
naše mladé hráčky silno povzbu-
dzoval. Výsledky zápasov nájdete
na stránke basketbalového klubu
CBK Minibuseuropa.

-raj-

Na Olympii lietali šípky
V nedeľu o 14.00 hodine

starosta odštartoval ďalšiu časť
športovej súťaže pre mládež
v hádzaní šípiek v športovom
areáli Olympia. Celkové vyhod-
notenie súťaže sa uskutoční
v mesiaci máj pri príležitosti
osláv30. výročia vzniku mestskej
časti Košice - Sídlisko Ťahanovce. 

Futbalový turnaj U10
To čo sa dialo v sobotu od rána

v telocvičniach ZŠ Bruselská
a ZŠ Belehradská v MČ Košice
Sídlisko Ťahanovce bolo neví-
dané; asi 150 malých - 10 ročných
futbalistov z 12-tich družstiev
východného Slovenska odviedlo
všetko športové majstrovstvo,
čo bolo v nich. Tréneri, rodičia
aj diváci boli vo vytržení. Kto
nevidel, neuverí, aká tam bola
„extraligová” atmosféra. 

Starosta Cyril Betuš zabla-
hoželal všetkým, ktorí pomohli
pri organizácii tohto úžasného
turnaja našich mladých futba-
lových nádejí. 
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Pozvánky na kultúrno-spoločenské
podujatia v mesiaci Apríl

•  Základná škola Belehradská 21, Košice, Súkromné etnografické 
múzeum Humno v Košiciach, Záujmový odbor regionalistiky Matice
slovenskej vás pozývajú na výstavu „Čaro slovenského orna-
mentu“ podľa Štefana Leonarda Kostelničáka v dňoch 12.3.2015-
30.4.2015 vo vestibule ZŠ Belehradská 21, Košice.

•  Komisia komunitného rozvoja, kultúry a športu pozýva v mesiaci
apríl na dve tradičné športové podujatia - Šachový turnaj, ktorý sa
uskutoční 11.4.2015 o 8.00 h v kultúrnom stredisku mestskej časti
na Budapeštianskej 30 a Stolnotenisový turnaj neregistrovaných
hráčov, ktorý je naplánovaný na 26. apríla. Bližšie informácie budú
zverejnené v propozíciách súťaží na webovom sídle mestskej časti.

• Centrum voľného času Košice - pobočka Juhoslovanská 2 pozýva
zapojiť sa do ďalšieho ročníka fotosúťaže amatérov pod názvom
„Moje sídlisko“. Svoje fotoúlovky zasielajte na adresu
mikado@szm.sk. Podmienky súťaže nájdete na stránke v centre
voľného času na Juhoslovanskej 2 u pána Miroslava Krbaťu.

•  Klub orientačného behu pod vedením Ing. Petra Slámu pripravuje
na 11. apríla 2015 Verejné orientačné preteky, tentoraz bude štart
nad Viedenskou ulicou. Bližšie informácie budú k dispozícii
v propozíciách súťaže a budú zverejnené na webovom sídle
mestskej časti.

•  V apríli štartuje ďalší ročník Ťahanovskej minifutbalovej ligy.
Futbalové družstvá sa môžu hlásiť u predsedu komisie komu-
nitného rozvoja, kultúry a športu miroslava Janitora na adrese
janitor.m@extel.sk.

•  Slovenský červený kríž - Miestny spolok Sídlisko Ťahanovce a mestská
časť Košice - Sídlisko Ťahanovce pozývajú na mobilný odber krvi,
ktorý sa uskutoční 28. apríla 2015 v kultúrnom stredisku mestskej
časti na Budapeštianskej 30. Bližšie informácie sú zverejnené
na webovom sídle mestskej časti i na sociálnej sieti facebook
https://www.facebook.com/events/1558245477769421/

-red-

Kontakty na volených zástupcov
vo volebnom období 2014 - 2018

JUDr. Cyril Betuš - starosta mestskej časti, poslanec MsZ Košice
starosta@tahanovce.sk

PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. - poslankyňa MZ, 
členka miestnej rady
ursula.ambrusova@vsmuzeum.sk

Ing. Štefan Bereš - poslanec MZ
stefanberes@gmail.com

Mária Borovská - poslankyňa MZ
borovska@extel.sk

Ing. Peter Bozogáň - poslanec MZ
dorka@extel.sk

Ing. Milan Drotár - poslanec MZ
milan.drotar@gmail.com

MVDr. Jozef Figeľ - poslanec MZ, poslanec VÚC Košice, 
člen miestnej rady
figel@extel.sk

Mgr. Mária Horváthová - poslankyňa MZ
mgr.mhke@gmail.com

Ing. Bc. Miloš Ihnát - poslanec MZ, poslanec MsZ Košice
milos.ihnat@centrum.sk

Miroslav Janitor - poslanec MZ
janitor.m@extel.sk

doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD. - poslankyňa MZ
kozakova.lubica@gmail.com

Ing. Ladislav Olexa, PhD. - poslanec MZ, člen miestnej rady
ladislav.olexa@vucke.sk

Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc. – zástupca starostu, 
poslanec MsZ Košice, člen miestnej rady
emilp@extel.sk, zastupca@tahanovce.sk

Mgr. Zuzana Slivenská - poslankyňa MZ
slivenska.zuzana@gmail.com

Miroslav Špak - poslanec MsZ Košice 
miroslav.spak@kosice.sk, info@spak.sk
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Na rokovaní volených zástupcov samosprávy sa pravidelne zúčastňuje aj verejnosť.


